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Strajk jest najpotężniejszą 
bronią 
1 października delegaci WZD Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego upoważnili regionalne 
władze Związku do rozpoczęcia przygotowań 
do generalnego strajku ostrzegawczego. 
– Jestem przekonany, że ludzie czekają na 
odważne decyzje. Strajk jest najpotężniejszą 
bronią związkową. Do tej pory jej unikaliśmy, 
ale najwyższy czas po nią sięgnąć – powie-
dział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Dominik Kolorz. 

Lotnicza „S” rośnie w siłę
Krajowa Sekcja Pracowników Transportu 
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w Gdańsku 
przyjęła w swój skład Komisję Międzyzakła-
dową NSZZ „S” w PLL LOT SA oraz podmio-
tach wyodrębnionych i współpracujących z 
PLL LOT SA. W tej chwili sekcja liczy już około 
1,5 tysiąca członków. 

„Solidarność” tworzy sieć 
mediatorów
NSZZ „S” utworzy własną sieć profesjonalnych 
mediatorów i negocjatorów związkowych. 
Właśnie ruszają szkolenia. Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” realizuje projekt finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
którego celem jest podniesienie kompetencji 
liderów związkowych uczestniczących w negocja-
cjach i mediacjach. Projekt zakłada przeszkolenie 
ponad 400 liderów związkowych organizacji 
zakładowych czy struktur regionalnych i branżo-
wych. Profesjonalnie przygotowani mediatorzy 
utworzą Krajową Sieć Mediatorów Związkowych.

Skoki na Wielkiej Krokwi

Oszukana waloryzacja
Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i 
Rencistów „S” Regionu Gdańskiego przyjęła 
stanowisko, w którym zarzuca obecnemu 
rządowi złamanie obowiązujących przepisów 
i konstytucji przy tegorocznej waloryzacji rent 
i emerytur. Zdaniem związkowców, „oszukana 
waloryzacja, rosnące ceny lekarstw, wzrost 
kosztów utrzymania oraz inflacja spowodo-
wały ogromny wzrost liczby emerytów i ren-
cistów żyjących poniżej minimum socjalnego. 
Trudny wybór: chleb czy lekarstwa dotyka już 
prawie wszystkich emerytów i rencistów”.

Stypendia „Solidarności”  
dla  uczniów z Wąglikowic

Zdjęcia ofiar to prowokacja
NSZZ „Solidarność” jest oburzony publikacją 
na rosyjskim portalu zdjęć ofiar katastrofy
smoleńskiej. To prowokacja – uważają 
związkowcy. Zdaniem Komisji Krajowej, 
publikacja zdjęć to już kolejna prowokacja. 
Dlatego związkowcy wzywają rząd RP do 
podjęcia wszelkich możliwych działań w 
celu ukarania winnych. Informacje z prac 
prezydium, Komisji Trójstronnej, regionów i 
branż zdominowały pierwszy dzień posiedze-
nia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w 
Koszalinie (16 października). W najbliższym 
czasie rusza akcja zbierania podpisów pod 
europejską inicjatywą obywatelską w sprawie 
pakietu klimatycznego. Dyskusję wzbudziły 
propozycje zmiany przepisów kodeksu pracy 
dotyczących czasu pracy.  

Nie ma ulg? Muszą być 
podwyżki! 
18 października około 3 tys. kolejarzy 
protestowało przed siedzibą zarządu PKP 
SA w Warszawie. Kolejarze domagali się 
utrzymania dotychczasowego zakresu tzw. 
świadczeń przejazdowych dla pracowników 
kolei, emerytów i rencistów oraz członków 
ich rodzin. – Świadczenia przejazdowe były i 
są traktowane przez pracowników kolei jako 
element wynagrodzenia, więc ich odebranie 
oznacza de facto, że będą mieli niższe płace 
– mówi Stanisław Kokot, rzecznik prasowy 
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidar-
ność”.

Śpią w samochodach, nie 
stać ich na hotele
Europejska Federacja Transportowców rozpo-
częła kampanię na rzecz lepszych warunków 
pracy i płacy kierowców zawodowych. Zgod-
nie z wynikami badań przeprowadzonych 
przez ETF 95 proc. kierowców uczestniczących 
w przewozach międzynarodowych nocuje w 
swoich samochodach, ponieważ pracodawcy 
nie chcą płacić za hotel i parking strzeżony, 
a 85 proc. nie otrzymuje wynagrodzenia za 
załadunek i rozładunek towarów. Zdecydo-
wana większość z nich nie ma regularnego 
dostępu do gorących posiłków, a w obawie o 
utratę pracy często pracują po 80-85 godzin 
tygodniowo. Sytuacja polskich kierowców jest 
jedną z najgorszych w Europie. 

Złoto dla mistrza
Kamil Stoch został zwycięzcą VI Pucharu „So-
lidarności”. W Zakopanem 6 października na 
Wielkiej Krokwi w walce o Puchar im. Lecha 
Nadarkiewicza wystartowała rekordowa licz-
ba 66 skoczków, na czele z kadrą Polski. Zor-
ganizowana przez małopolską „Solidarność” 
impreza była jedynym konkursem letnim 
rozegranym w tym roku na tym obiekcie.
Najdłuższe skoki w tym dniu oddał Maciej 
Kot, który ze Stochem przegrał zaledwie o 
jedną dziesiątą punktu. Trzeci był Jan Ziobro. 

Jednym głosem w sprawie 
dyrektywy
O trudnej sytuacji gospodarczej i doświad-
czeniach w walce z kryzysem rozmawiali 11 
października w Budapeszcie liderzy central 
związkowych z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej (tzw. Grupy Wyszehradzkiej). 
W obradach wziął udział Piotr Duda, 
przewodniczący KK. Związkowcy wypracowali 
stanowisko, które dotyczy strategii antykryzy-
sowej, promowania wzrostu płacy minimalnej 
w Europie i regionie oraz wypracowania 
strategii negocjacji w sprawie dyrektywy UE 
dotyczącej czasu pracy. 

13 i 14 października w Antwerpii (w Belgii) 
odbyły się Mistrzostwach Świata w Sztukach 
Walki: karate, ju-jitsu, kobudo, kick-boxingu, 
habkido i MMA. Mistrzostwa zgromadziły 
ponad 500 zawodników z 26 państw. Wśród 
reprezentantów Polski znalazł się członek 
„Solidarności” z Volkswagena Poznań Paweł 
Przewoźny, który aż trzykrotnie stawał na 
podium, zdobywając złoto w konkurencji 
kata drużynowego, złoto w kumite open oraz 
srebro w kata indywidualnym. „Solidarność”. 
w Volkswagenie Poznań wspiera członków 
Związku czynnie uprawiających sport.

Nauta. MSP prezentowało swoje stanowisko 
w sprawie ewentualnego przejęcia terenów 
postawionej w stan upadłości Stoczni MW. 
Według wstępnej koncepcji, w nowo tworzo-
nym przedsiębiorstwie, z utrzymaniem odręb-
ności prawnej podmiotów, znaleźliby miejsca 
pracy stoczniowcy dotychczas zatrudnieni w 
Stoczni MW. Według ekspertów zbrojeniówki, 
Marynarka Wojenna RP potrzebuje inwestycji 
liczonych w miliardach złotych. 

19 Pielgrzymka do Babich Dołów

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w 
Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” uro-
czyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. 
Była to też okazja do wręczenia dwojgu 
zdolnym uczniom: Joannie Wilkowskiej 
i Michałowi Kosznikowi stypendiów za 
wybitne wyniki w nauce.
Zastępca przewodniczącego Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski 
dziękował i gratulował nauczycielom oraz 
uczniom sukcesów. Stypendia młodym 
ludziom wręczył Stefan Gawroński, skarbnik 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, członek 
Kapituły Funduszu Stypendialnego. 

Kampania informacyjna 
oświatowej „Solidarności”
Oświatowa „Solidarność” w Regionie 
Gdańskim rozpoczęła kampanię informacyjną 
na temat proponowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego zmian w prawie 
oświatowym. W ramach akcji regionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania wyśle list ze 
stanowiskiem Związku do wszystkich dyrek-
torów placówek oświatowych w Regionie. 
Przygotowano również specjalną prezentację 
multimedialną wyjaśniającą argumenty 
„Solidarności” i skutki zmian, jeśli zostaną 
one wprowadzone. „Solidarność” liczy, że 
dyrektorzy szkół umożliwią przedstawienie 
prezentacji pracownikom oświaty w kierowa-
nych przez nich placówkach.

W obronie Stoczni Marynarki 
Wojennej
O przyszłości Stoczni Marynarki Wojennej 
związkowcy z NSZZ „S” dyskutowali w 
Ministerstwie Skarbu Państwa. W spotkaniu 
ze strony resortu uczestniczyli Rafał Baniak, 
od 2011 r. wiceminister skarbu państwa 
oraz Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Stronę związkową repre-
zentowali: Krzysztof Dośla, szef gdańskiej 
„S”, Mirosław Piórek, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowego, Mirosław 
Kamieński, przewodniczący Komisji Między-
zakładowej „S” w Stoczni MW oraz Andrzej 
Janzen, przewodniczący KM „S” w Stoczni 

Po raz dziewiętnasty w niedzielę, 21 paź-
dziernika ludzie pracy wraz z rodzinami pod 
przewodnictwem duchowym duszpasterza 
ludzi pracy ks. prałata Sławomira Decow-
skiego uczestniczyli w corocznej pielgrzymce 
do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w 
Gdyni Babich Dołach. 

Turniej szachowy 

20 października 2012 r. w Centrum Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych przy kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na Łapiszewie 
w Starogardzie Gdańskim odbył się VIII Turniej 
Szachowy o Puchar Przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego. Turniej 
odbył się systemem szwajcarskim na dystansie 
dziewięciorundowym. W turnieju wzięło udział 
16 zawodników, głównie z Trójmiasta, którzy 
też zdobyli pierwsze miejsca. Są to: Tadeusz 
Panek, Krzysztof Jurkiewicz i Andrzej Sitek. 

Piłka z autografami 

Fundusz Stypendialny gdańskiej „S” zostanie 
zasilony piłką z Euro 2012, a dokładnie 
pieniędzmi z licytacji futbolówki przekazanej 
przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej, z podpisami Michela 
Platiniego, prezesa UEFA i Zbigniewa Bońka, 
nowo wybranego prezesa PZPN. Piłka będzie 
wystawiona na aukcji internetowej.
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PYTANIE MIESIĄCA

„Solidarność” rusza z kampanią 
przeciwko tzw. umowom 
śmieciowym
Czy umowy o dzieło, umowy-zlecenia, 
zatrudnienie na czas określony to recepta na 
sytuację na rynku pracy, z czym dotąd 
nie radzi sobie ekipa Donalda Tuska?

EWA WOJTANOWSKA 
przewodnicząca gdańskiej 
KO NSZZ „S” w Auchan Polska
– Pracodawcy, nastawieni na zysk, wydają 
się nie rozumieć prostej prawdy, że stabil-
ny zespół pracowników, świadomych swo-
ich obowiązków, ale i praw, oddany firmie, 

pracuje dużo lepiej, dużo wydajniej. Ktoś przychodzący na 
miesiąc, dwa nie stara się przecież dbać o dobro zakładu. 
Często kończy się to nawet odejściem tak zatrudnionego 
w atmosferze skandalu. Z kolei młodzi ludzie, ale nie tylko 
oni, zatrudniani na tych patologicznych zasadach, są trak-
towani przez pracodawców nieodpowiednio, kierowani do 
najgorszych zadań, wykorzystywani. Kiedy protestują, sły-
szą: „na twoje miejsce są już inni. Drzwi otwarte”. Gdzie 
więc tu miejsce na upominanie się o należne pracownikom 
prawa?

BEATA APTEWICZ, KZ NSZZ „S” 
we Flextronicsie International 
Poland w Tczewie
– Umowy śmieciowe, czyli np. umowy o dzie-
ło nie są żadną receptą na sytuację na rynku 
pracy. Te patologiczne formy zatrudniania pra-
cowników oznaczają brak urlopów, brak pra-

wa do świadczenia chorobowego, w końcu, co najważniejsze, 
brak zabezpieczeń emerytalnych. Pozbawiony ochrony zatrud-
niony na umowie śmieciowej nie ma poczucia bezpieczeństwa, 
tak potrzebnego do planowania przyszłości swojej i rodziny. 
Oczywiście, gdy był na tyle odważny, by rodzinę założyć. Pra-
codawcy zaś skrupulatnie wykorzystują sytuację przypartych do 
muru ludzi, którzy godzą się na takie niekomfortowe warunki. 
Z doświadczenia wiem, że  kończy się to źle dla zatrudnionego, 
który musi zaczynać od nowa zawodową drogę. 

ADRIANNA KARPIŃSKA, członkini 
zarządu Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów UG, studentka III 
roku psychologii 
– Umowy tego typu zdecydowanie nie są 
rozwiązaniem dla istniejących problemów na 
polskim rynku pracy. Oczywiście umożliwiają 

pewną elastyczność, stanowią dobrą alternatywę w przypadku 
pracy dorywczej czy sezonowej. Jednak stały się regułą, są bar-
dzo często stosowane wobec świeżo upieczonych absolwen-
tów studiów, ale także tych, którzy już dawno ukończyli eduka-
cję. Osoby takie są właściwie zmuszone do ich podpisywania, 
ze względu na ogromne trudności ze znalezieniem pracy, dużą 
konkurencję, nadmiar osób z wyższym wykształceniem. W 
zamian otrzymują niskie wynagrodzenie, brak jakichkolwiek 
możliwości rozwoju, niezależności. Jeśli szukamy rozwiązania 
dla trudnej sytuacji gospodarczej kraju, to na pewno nie kosz-
tem ludzi, którzy mają tą gospodarkę nakręcać. 

ANGELIKA DAROSZEWSKA
przewodnicząca Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów 
UG, studentka II roku 
neurobiopsychologii
– Problem jest dużo bardziej skomplikowa-
ny i nie dotyka jedynie procedur. Problem 

leży w mentalności Polaków, w tym, że życie traktujemy „tu 
i teraz”. Nie przemawia do nas perspektywa nieszczęścia lub 
braku emerytury. Z drugiej strony  zmusza nas do tego rze-
czywistość i brak doraźnych środków na życie. I tu pojawia 
się zadanie dla związków zawodowych i innych organizacji, 
które powinny dbać o pogłębianie świadomości społecznej 
i wskazywać niebezpieczeństwa wynikające z zaniechania 
walki o należne pracownikom prawa. 

oprac. (asg)

Polska jest liderem w Europie… niestety 
tylko pod względem tzw. umów śmiecio-
wych. „Solidarność” szacuje, że problem ten 
dotyczy 4 mln Polaków. Na śmieciówkach 
tracą zarówno pracownicy zatrudnieni na 
tych umowach, ale także ci, którzy pracują 
na umowach o pracę, bo to na ich barkach 
spoczywa utrzymanie obecnych emerytów. 
Traci system ubezpieczeń społecznych, tracą 
też uczciwi pracodawcy, którzy przegrywają 
w konkurencji z przedsiębiorcami minimalizu-
jącymi koszty, zatrudniającymi pracowników 
na fikcyjnych umowach o dzieło. NSZZ „So-
lidarność” rozpoczął akcję informacyjną, któ-
rej celem jest z jednej strony uświadomienie 
społeczeństwu negatywnych skutków nad-
używania umów cywilnoprawnych, z drugiej 
zaś wymuszenie na rządzących zmian legisla-
cyjnych (STOP umowom śmieciowym!, str. 4).

Praca jest jednym z najważniejszych aspek-
tów naszego życia, może być jednak też źró-
dłem dużego stresu, a nawet choroby. Przeło-
żeni poniżający podwładnych czy pracownicy 
szykanujący kolegę z pracy byli zawsze, sto-
sunkowo niedawno jednak nazwane i opisane 
zostało zjawisko mobbingu. O tym, czym jest 
mobbing i jak się przed nim bronić, piszemy 
w comiesięcznym raporcie „Magazynu Soli-
darność” (Nie daj się poniżyć! str. 12). 

W listopadowym numerze naszego pisma 
powracamy do trzech manifestacji: w obronie 
Telewizji Trwam (To Polska idzie!, str. 6), a także 
przeciwko zwolnieniu działaczy związkowych 
ze struktur skarbowych (Nie ma miejsca dla 
związkowców w Ministerstwie Finansów, str. 
5) oraz z hotelu Radisson Blu (W obronie sze-
fowej Związku w hotelu Radisson Blu, str. 5). 

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:
29 września do Warszawy zjechało 150 tys. osób, by poprzeć powtarzany od 
Sierpnia ’80 postulat wolności mediów i upomnieć się o godność ludzi pracy, 
zaprotestować przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, lekceważeniu postu-
latów pracowniczych...

To Polska idzie!, str. 6
Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy związkowcom kojarzy się przede 
wszystkim z wyrobami tej firmy. Za smakiem maćkowych deserów stoi równie 
sprawna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

Pod sztandarem księdza Jerzego, str. 7

Dlaczego wzrasta niepokój w środowisku oświatowym rozmawiamy z przewod-
niczącym gdańskiej „Solidarności” oświatowej Wojciechem Książkiem.

Nóż w plecy, str. 11

Mobbing? Co to takiego? Większość pracowników zapewne słyszała to określe-
nie, wielu być może intuicyjnie kojarzy to zjawisko jako negatywne, ale nie do 
końca potrafi doprecyzować, kiedy mobbing występuje, jak z nim walczyć, 
a przede wszystkim, jak mu przeciwdziałać.

Nie daj się poniżyć!, str. 12
Zagrożona jest nasza wolność przez coraz bardziej opresyjne działanie państwa 
wobec obywateli i wolność słowa poprzez sabotowanie mediów wyłamujących 
się spod dyktatu tzw. Salonu i układu zacementowanego w pierwszych latach po 
Okrągłym Stole. 

Katolicy chcą swojej telewizji, str. 14
Wybory wygrywa ten, kto się ładnie prezentuje w mediach. W rządzie Donalda 
Tuska znalazła się np. Joanna Mucha, minister – lub jak sama chce – „ministra” 
od sportu. 

Polska demokracja medialna. Twórzmy alternatywę, str. 14

W 1956 roku splotły się losy Polaków i Węgrów. Dzisiaj Węgry kroczą własną 
drogą, nie obawiając się wchodzenia w spory z unijnymi komisarzami.

1956 – Trzynaście dni nadziei. Tylko Polacy byli z węgierskim 
powstaniem, str. 15

Zasada pomocniczości, czyli subsydiarności – za tym trudnym określeniem kryje 
się jedno z podstawowych założeń nauki społecznej Kościoła. 

Solidaryzm: trudny fundament, str. 17

OGLĄDAJ
Materiały TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK 
można oglądać na naszym kanale 
w serwisie YouTube 
lub znaleźć na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl. 
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SP     JRZENIE

Rusza kolejna odsłona związkowej kampanii przeciwko pato-
logiom rynku pracy i nadużywaniu tzw. umów śmieciowych 
– „STOP umowom śmieciowym!”. Jej celem jest edukacja mło-
dych ludzi – w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych 
umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Symbolem 
kampanii jest Syzyf, pchający pod górę głaz, który swoją pra-
cę rozpoczyna ciągle od nowa.

nięcia prawa pracy. To przede 
wszystkim umowy o dzieło, 
umowy-zlecenia oraz pseudo-
samozatrudnienie.

– Pracodawca zmuszając do 
takiej umowy wyzyskuje pracow-
nika i pokazuje mu, że traktuje go 
jak śmiecia. Mówiąc wprost, to 
zgodny z prawem wyzysk. Trud-
no oczekiwać, aby pracownik ta-
kie śmieciowe zatrudnienie trak-
tował serio – stwierdza Marek 
Lewandowski, rzecznik prasowy 
przewodniczącego NSZZ „S”.

– Z pozycji pracownika nie 
ma znaczenia, czy pracuje on na 
śmieciówce, czy na czarno. I w 
jednym, i drugim przypadku po-
zbawiony jest większości praw. 
Odprowadzający podatki po-
winien spodziewać się ochrony 
państwa. Powszechność stosowa-
nia umów śmieciowych kosztuje 
nas, obywateli, wiele miliardów 
złotych – podkreśla Piotr Duda. 
Przez to, że te umowy są znaczą-
co tańsze pracodawcy w sposób 
patologiczny je nadużywają. Dla-
tego domagamy się ich oskładko-
wania i opodatkowania na takich 
samych zasadach jak umowy eta-
towe. Tym bardziej że mając w 
kraju system emerytalny kapita-
łowy nie ma powodu, aby nawet 
tydzień pracy nie pracował na 
przyszłą emeryturę i pozbawiał 
tak elementarnych uprawnień jak 
choćby ubezpieczenia.

 Problem z umowami śmie-
ciowymi nie dotyczy tylko osób, 
dla których są one wyłącznym 
źródłem dochodu. To także oso-
by zatrudnione na cząstce etatu 

(nawet stałego), gdzie reszta wy-
nagrodzenia – często zasadnicza 
– jest w ramach śmieciówek. 
Związek szacuje, że problem 
śmieciówek dotyczy 4 milionów 
osób. Potwierdził to pośrednio 
premier w swoim tzw. drugim 
exposé, mówiąc, że ponad 5,5 
miliona ludzi nie płaci lub płaci 
zaniżone składki na ubezpie-
czenia i obciążenia podatkowe. 
Podatek odprowadzany od tych 
umów to tylko pozór legalności, 
bo większość śmieciówek i tak 
jest niezgodna z prawem. 

Związek rusza w kinach, w 
telewizji i w Internecie z kam-
panią skierowaną przeciwko 
patologiom rynku pracy. Spot, 
w którym „Solidarność” prze-
konuje, iż zatrudniani na cywil-
nych kontraktach mogą łatwo 
stracić pracę, nie mają prawa 
do urlopów wypoczynkowych, 
a po zakończeniu umowy nie 
otrzymują świadectw pracy i 
nie mogąc udokumentować za-
trudnienia swoją drogę zawo-
dową  zaczynają za każdym ra-
zem od nowa, wyświetlany jest 
w 250 salach kinowych. 600 
billboardów znalazło się na uli-
cach ośmiu największych miast. 
W telewizjach informacyjnych 
oraz kanałach muzycznych, 
oglądanych przez młodzież 
– również jest emitowany. 

– Jeszcze nie tak dawno 
termin „umowa śmieciowa” 
nie był powszechnie znany, 
podobnie jak jej skutki i skala 
tego zjawiska. Teraz większość 
rodaków zdaje sobie z tego 
sprawę – uważa Duda. 

Kampania dotyczy osób mło-
dych, zatrudnionych poza formułą 
umów o pracę. Takie osoby będą 
mogły zrzeszać się w związki 
zawodowe. Rząd bowiem bę-
dzie musiał zmienić przepisy o 
zrzeszaniu się zatrudnionych, 
jeśli chce uniknąć kolejnych za-
rzutów ze strony MOP. To skutek 
interwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, która zwróciła 
się do polskiego rządu o podję-
cie kroków w celu przyznania sa-
mozatrudnionym i zatrudnionym 
na umowach cywilnoprawnych 
prawa do tworzenia i przystępo-
wania do związków zawodowych. 
Zdaniem MOP, nie można uzależ-
niać wolności do zrzeszania się od 
pozostawania w stosunku pracy. 
Stanowisko Komitetu Wolności 
Związkowych MOP jest konse-
kwencją skargi złożonej przez 
NSZZ „S” 28 lipca 2011 r.  

(asg)
http://www.solidarnosc.org.
pl/pl/strona-glowna/stop-umo-
wom-smieciowym.html

STOP umowom 
śmieciowym! 

Kiedy związkowcy z gdań-
skiej „Soliodarności” jako 
pierwsi w kraju rozpoczęli 

akcję przeciwko umowom śmie-
ciowym, mogli tylko przypusz-
czać, że wkrótce stanie się ona 
jednym z wiodących tematów 
ogólnopolskich. – Nie odpusz-
czamy w kwestii śmieciówek, 
podobnie jak w przypadku pod-
niesienia granicy wieku emery-
talnego. System ubezpieczeń spo-
łecznych jest niewydolny. Osoby 
pracujące na umowę o pracę nie 
udźwigną tych obciążeń – mówi 
Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „S”.

Duda nie zostawia suchej 
nitki na obietnicach premiera 
Donalda Tuska.

– Premier Tusk w swoim 
pseudoexposé opowiadał o 
przedłużonych urlopach macie-
rzyńskich, o kredytach prefe-
rencyjnych dla młodych ludzi. 
Do kogo ta mowa, skoro trzy 
czwarte ludzi do 25 roku życia 
pracuje na śmieciówkach. Kto 
da im kredyt?  – wylicza Duda. 

Tylko 52,6 proc. płacących 
podatki odprowadza składki 
na ubezpieczenia społeczne. 
„Solidarność” przypomina, że 
do wcześniejszej emerytury 
w nowym systemie ma prawo 
ten, kto udokumentuje 40 lat 
okresu składkowego. Jeśli ktoś 
w wieku 30 lat nie miał umowy 
o pracę, to prawo do emerytury 
uzyska po siedemdziesiątce. 

Przypomnijmy, że umowy 
śmieciowe to umowy narzuca-
ne pracownikowi w celu omi-

To już niemal pewne – po raz pierwszy od 20 lat nasze roczne 
średnie zarobki skurczą się w stosunku do roku poprzednie-
go. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w roku 1992. W 

każdym następnym realnie nasze wynagrodzenia wzrastały. Co 
to oznacza? Ano tyle, że – o czym pisałem już wiele razy – jeżeli 
wzrost gospodarczy nie idzie w parze ze spadkiem bezrobocia i 
wzrostem wynagrodzeń, to oznacza, że jest konsumowany przez 
wybranych i nie przekłada się na rozwój całego kraju. Ale skutki 
takiego działania odczują w swoich kieszeniach nie tylko szarzy, 
zwykli ludzie – odczuje je cała gospodarka. Niższe zarobki to 
bowiem niższy popyt, a także mniejsze zdolności kredytowe. 
Życie na kredyt nie jest wprawdzie szczególnie godne polecenia 
(dopiero niedawno spłaciliśmy wszak ostatnią ratę tzw. kredytu 
gierkowskiego), ale z drugiej strony trudno wyobrazić sobie 
kupno przez młodą rodzinę mieszkania bez kredytu. Trudności 
kredytowe dotykają więc w pierwszym rzędzie takie sektory, jak 
budownictwo czy przemysł motoryzacyjny. 

Polacy nie tylko biorą coraz mniej kredytów, ale także mają 
niewielkie zasoby oszczędności. Według cytowanego niedawno 
przez „Rzeczpospolitą” „Global Wealth Raport” statystycz-
ny Polak ma 4153 euro oszczędności, mniej niż statystyczny 
Niemiec (38 521 euro), ale także mniej niż statystyczny Grek 
(8830 euro), Czech (9408 euro), a nawet Rumun (5343 euro). 
Brak oszczędności powoduje oczywiście, że skutki utraty pracy  
czy braku stałego zatrudnienia są dużo bardziej dotkliwe. A 
przecież mimo wzrostu gospodarczego rynek pracy się kurczy 
– wg wielu ekspertów bezrobotnych do końca roku nam przy-
będzie… Koło się zamyka, bo  bezrobocie kosztuje. Już w 2007 
roku trójka profesorów (Wratny, Kabaj, Uścińska) przygotowała 
raport dla rzecznika praw obywatelskich, w którym wskazuje, że 
łączna (w tym koszty zasiłków i brak wpływów podatkowych) 
strata dla polskiej gospodarki  w wyniku 16-procentowego 
bezrobocia wynosi ponad 118 mld złotych, czyli niemal 12 proc. 
PKB. Mimo upływu kilku lat warto do tego raportu wracać, 
bo wnioski tam formułowane nigdy nie zostały zrealizowane. 
Sprawdza się stara maksyma, że lepiej zapobiegać niż leczyć 
skutki – lepiej chronić miejsca pracy niż je odtwarzać, ponosząc 
w tzw. międzyczasie koszty bezrobocia.

Na pewno jednym ze sposobów na taką ochronę jest mądrze 
kreowana przez państwo polityka przemysłowa. Tyle że wg wielu 
ekspertów polityką przemysłową kreowaną przez obecnie rządzą-
cych jest jej brak.  Zresztą wydaje się, że sprawdzająca się w medy-
cynie dewiza „po pierwsze – nie szkodzić”, w przypadku sterników 
państwowej nawy  sprowadza się do zrzucania odpowiedzialności 
za coraz większe obszary naszego życia. Jak doniosły niedawno z 
nieskrywaną dumą „Wiadomości” już 40 proc. Polaków zgadza się 
na dofinansowanie z własnej kieszeni służby zdrowia. Szkoda, że
jednak nie dodano – Polaków zdesperowanych kolejkami i kolejny-
mi rewolucjami w dotychczasowym, niewydolnym systemie. 

Wracając jednak do polityki przemysłowej  –   już w 2010 roku 
S-Partner na zlecenie Związku przygotował specjalny raport pod 
znamiennym tytułem „Polityka przemysłowa gwarancją zatrudnie-
nia”. Zwracaliśmy wówczas uwagę na groźbę drugiej fali kryzysu i 
dalszego wzrostu bezrobocia. Niestety, bez skutku. We wspomnia-
nym raporcie autorzy przestrzegają przed budowaniem wzrostu 
na usługach i taniej sile roboczej. Bez inwestycji w kapitał ludzki, 
w nowe technologie, ale także bez ochrony tradycyjnych polskich 
gałęzi przemysłu potrzebnych zarówno dla eksportu, jak i zaspoko-
jenia potrzeb wewnętrznych (przemysł okrętowy czy wydobywczy 
i energetyczny) silnej gospodarki nie zbudujemy.

Dobrze więc, że zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” właśnie politykę przemysłową uczynił 
jednym z głównych problemów dyskusji programowej. Dobrze, 
że również największa partia opozycyjna w mądrej polityce 
przemysłowej upatruje szansy na wzrost zatrudnienia i popra-
wę kondycji realnej gospodarki. Dobrze, że rozpoczęliśmy 
akcję „Mój dom – mój prąd”, której celem ma być referendum 
europejskie na temat tzw. pakietu klimatycznego, który kraje 
rozwijające się stawia w bardzo niekorzystnej sytuacji. 

Ale o tym szerzej w następnym Spojrzeniu.
Jacek Rybicki

Płace w dół
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Mniej kursów i niższe za-
robki, ograniczanie praw 
pracowniczych i związko-
wych. Miało być nowo-
cześnie i bez rewolucji, a 
wyszło jak zwykle. Czy tak 
zakończy się spór między 
pracownikami i praco-
dawcą w gdańskim PKS?  

Pr zypomni jmy,  że  w 
marcu br. spółka Orbis 
sprzedała za 10,2 mln zł 

udziały w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Samochodowej 
w Gdańsku dwóm innym fir-
mom – Przedsiębiorstwu Au-
tobusowemu „Gryf” z Kartuz 
oraz Przedsiębiorstwu Budow-
lanemu „Górski” z Gdańska. 
Pierwsza z nich przejęła tabor 

Wyboje na drodze PKS w Gdańsku
i pracowników, druga teren 
dworca, który w perspektywie 
kilku lat ma zostać zagospoda-
rowany na nowo.

Nowy pracodawca zapo-
wiadał, że w PKS nie dojdzie 
do rewolucji. Jednak już na 
starcie mógł niepokoić fakt, 
że gdańskiego przewoźnika 
kupił największy bezpośredni 
konkurent, zwłaszcza w przy-
padku obsługi komunikacji na 
terenie powiatu kartuskiego. 
Zmiany w PKS szybko odczuli 
pasażerowie, którzy w wyniku 
ograniczenia liczby kursów na 
różnych trasach mają problemy 
z dotarciem do i z Trójmiasta.

Ograniczenie ruchu odbiło 
się także na zarobkach kierow-
ców gdańskiego PKS. Wynika 

to z tego, że za czas postoju i 
oczekiwania na kurs kierowcy 
otrzymują kilkakrotnie niż-
szą stawkę godzinową (tzw. 
postojowe) niż za pracę „za 
kółkiem”. – Pracownik, który 
wcześniej zarabiał miesięcz-
nie 2000 zł brutto, po zmia-
nach otrzymuje 1600 zł brutto 
– podaje konkretny przykład 
Stanisław Bielicki, przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w PKS 
Gdańsk sp. z o.o.

Jak mówi Bielicki, załoga 
firmy czuje się oszukana i ma-
nipulowana. Nowy właściciel 
zaproponował pracownikom 
zmiany dotychczasowych 
umów o pracę oraz nowy re-
gulamin wynagradzania. Przy-

jęcie nowych warunków może 
skutkować utratą ciągłości 
stosunku pracy i zerwaniem 
zakładowego układu zbioro-
wego, a w konsekwencji po-
gorszeniem warunków pracy. 
Poza tym nowe propozycje 
systemu wynagrodzeń zakłada-
ją większy udział w wypłacie 
premii uznaniowych. Pracow-
nicy boją się, że zgadzając się 
na zmiany de facto podpiszą 
się pod zmniejszeniem swoich 
wynagrodzeń w przyszłości. 
Pracownikom PKS nie podoba 
się także wyprzedaż majątku 
firmy (taboru) oraz rezygnacja
z dochodowych kursów dale-
kobieżnych.

Związkowcy podejrzewają 
ponadto, że nowy właściciel 

próbuje utrudniać ich działal-
ność. W ostatnich tygodniach 
z członkostwa w „S” zrezygno-
wało aż sześciu z 50 członków 
Komisji Zakładowej. – Pra-
cownicy znajdują się pod pre-
sją, boją się o pracę – wyjaśnia 
Stanisław Bielicki.

Jak mówią członkowie 
„Solidarności” w PKS Gdańsk, 
szansę na porozumienie z 
pracodawcą widzą w zaanga-
żowaniu się w sprawy firmy
przedsiębiorstwa Górski, które 
jak dotąd nie wykazywało za-
interesowania przejętą spółką, 
oddając inicjatywę PA Gryf. 
Tylko czy warto umywać 
ręce, gdy ludziom dzieje się 
krzywda?

Adam Chmielecki

Przed hotelami sieci Radisson Blu w kilku miastach Polski, w 
tym w Gdańsku przy Długim Targu, pikietowali 24 paździer-
nika członkowie NSZZ „Solidarność”. Akcję zorganizowano w 
ramach Europejskiego Dnia Solidarności z Małgorzatą Sokal-
ską, przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w hotelu Radisson 
Blu w Warszawie, bezprawnie zwolnioną z pracy w 2011 r.

Mieszkańcy Gdańska i turyści spacerujący Długim Targiem 
chętnie brali ulotki, wręczane im przez związkowców. 
Wielu przystawało, rozmawiało, dopytywało o szczegó-

ły sprawy. Kilka osób weszło do hotelu i wyraziło swój sprzeciw 
przeciw zwolnieniu działaczki „S” z warszawskiego hotelu, oka-
zując solidarność z protestującymi.

Jedną z nich był pan Marcin z Gdańska, który spacerował w 
pobliżu z żoną i małym dzieckiem. – Jestem młodym człowiekiem 
i ojcem rodziny, ale nie mam pracy. Popieram postulaty związkow-
ców, uważam, że potrzebna jest solidarność pracowników i osób 
bez pracy, dlatego wszedłem do hotelu i przekazałem recepcjonistce 
informację, że popieram protest przed hotelem – powiedział nam 
mieszkaniec Gdańska. W imieniu „Solidarności” protest w formie 
wpisu do księgi gości hotelu zamierzał złożyć Zbigniew Sikorski, 
członek Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Soli-
darność”, do której należy również zwolniona z pracy Małgorzata 
Sokalska. W hotelu nie udostępniono jednak Sikorskiemu księgi, 
argumentując, że znajduje się w pokoju jednego z gości i zostanie 
zwrócona dopiero kolejnego dnia. Związkowcy domagają się m.in. 
przywrócenia Małgorzaty Sokalskiej do pracy na poprzednio zajmo-
wanym stanowisku, wypłaty zaległego wynagrodzenia, zaprzestania 
utrudniania działalności związkowej w hotelu oraz prowadzenia dia-
logu pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym.

Zarówno sąd, jak i Państwowa Inspekcja Pracy uznały zwolnie-
nie szefowej „S” w hotelu w Warszawie za naruszające przepisy 
prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych. Jednak, pomimo 
prawomocnego wyroku w tej sprawie, zarządzająca hotelem firma
Rezidor oraz właściciel hotelu, grupa Radisson Blu, nie przywró-
ciły Małgorzaty Sokalskiej do pracy.

(ach)

Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 23 października 
miała miejsce pikieta NSZZ „Solidarność”. Związkowcy bro-
nią kolegów zwolnionych z aparatu skarbowego. Bronią tym 
samym praw pracowniczych i związkowych zagwarantowa-
nych w Konstytucji RP i ustawie o związkach zawodowych.

pują. Znamy kolejne przypadki 
działań zmierzających do zwol-
nienia działaczy związkowych 
tak w urzędach skarbowych, 
jak też w urzędach kontroli 
skarbowej – stwierdza Jerzy 
Wielgus, przewodniczący Se-
kretariatu Służb Publicznych  
NSZZ „S”.

W proteście wzięło udział 
ok. pół tysiąca związkow-
ców, w tym kilkudziesięciu 
członków „S” z Regionu 
Gdańskiego, którzy przed 
Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów postanowili dać 
wyraz swojej solidarności 
z kolegami zwalnianymi z 
pracy w instytucjach podle-
głych rządowi. Obecni byli 
również członkowie „S” z 
regionów Małopolska, Ma-
zowsze i Rzeszowskiego. O 
godz. 13 protestujący złożyli 
petycję do premiera z żąda-
niem przywrócenia do pracy 
zwolnionych związkowców.

W ostatnim czasie, tj. od 
lipca do października 2012 r., 
w urzędach kontroli skarbowej 
oraz w urzędach skarbowych 
zwolniono bez przestrzega-
nia praw pracowniczych oraz 
związkowych przewodniczące-
go oraz dwóch innych człon-
ków Prezydium Sekcji Krajo-
wej Pracowników Skarbowych 
NSZZ „S”. W październiku br. 
zwolniono przewodniczącą 
Zakładowej Organizacji NSZZ 
„S” w Urzędzie Skarbowym w 
Sosnowcu. Zwolnienia osób 
funkcyjnych trwają nie od 
dzisiaj, jednak ich natężenie 
w ostatnim czasie znacznie się 
zwiększyło. W chwili obecnej 
w UKS podjęta została reorga-
nizacja struktur w wojewódz-
twie mazowieckim. W wyniku 
tego działania kolejni związ-
kowcy oraz pracownicy mogą 
stracić zatrudnienie.

Pikieta miała zwrócić uwa-
gę opinii publicznej na łama-
nie praw pracowniczych oraz 
związkowych oraz na metody, 
jakie stosuje Ministerstwo Fi-
nansów w walce ze związkami 
zawodowymi. Jest to o tyle 
bulwersujące, że następuje to 
z naruszeniem prawa w insty-
tucjach, które są powołane do 
kontroli przestrzegania właśnie 
przepisów prawa. Działania 
resortu finansów mają miej-
sce bez prowadzenia elemen-
tarnego dialogu z partnerami 
społecznymi. W czasie pikiety 
została złożona petycja w spra-
wie pilnej interwencji premiera 
wobec przejawów dyskrymi-
nacji i szykanowania pracow-
ników i związkowców oraz 
postulująca ich niezwłoczne 
przywrócenie do pracy.

(asg)

Nie ma miejsca dla związkowców 
w Ministerstwie Finansów

Okazuje się, że minister 
finansów nie respektu-
je prawa do zrzeszania 

się. Z podległych ministrowi 
Jackowi Rostowskiemu służb 
skarbowych w ostatnim czasie 
zwolniono trzech członków 
Prezydium Sekcji Krajowej 
Pracowników Skarbowych 
NSZZ „S”. Wśród zwolnio-
nych z pracy jest też m.in. 
przewodniczący sekcji To-
masz Ludwiński. W obronie 
kolegów we wtorek, 23 paź-
dziernika wystąpili na manife-
stacji przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów przy Alejach 
Ujazdowskich w Warszawie 
związkowcy także z innych 
branż. Akcję koordynował 
Sekretariat Służb Publicznych 
NSZZ „S”.

– Pomimo rozmów z wice-
ministrem  finansów Andrze-
jem Parfinowiczem i ostrzeże-
nia o bezprawności zwolnień, 
działania restrykcyjne postę-

W obronie szefowej Związku 
w hotelu Radisson Blu
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Związkowcy z Gdańska wsparli pikietę w obronie 
zwalnianych pracowników aparatu skarbowego.
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„Solidarność” wraz z ugrupowaniami opozycyjnymi i niezależnymi mediami budzi Polskę. 
29 września do Warszawy zjechało 150 tys. osób, by poprzeć powtarzany od Sierpnia ’80 
(a niespełniony) postulat wolności mediów i upomnieć się o godność ludzi pracy, zaprotesto-
wać przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, lekceważeniu postulatów pracowniczych, 
podnoszeniu podatków i polityki antyrodzinnej rządu oraz dyskryminacji TV Trwam. 

jeden przeciw drugiemu. Bogu 
niech będą dzięki za każdego, za 
tę solidarność, to jest miłość do 
prawdy, troskę o każdego czło-
wieka, o jego godność, rozwój 
aż do osiągnięcia chwalebnego 
celu – podkreślił kapłan.

– Prawo do informacji, pra-
wo do prawdy, do wzajemnej 
komunikacji – to prawo do wol-
ności, to prawo do mediów.

Prawo 
do wolności słowa

– Czy po 32 latach od po-
wstania NSZZ „Solidarność” 
dziś nie znaleźliśmy się w tym 
samym miejscu? A może w 
pewnym sensie jeszcze bar-
dziej się cofnęliśmy. 96 proc. 
katolików nie ma jednego 
miejsca na multipleksie dla 
TV Trwam. Gdzie my jeste-
śmy, wszystko jest dawane 
stronie liberalno-lewicowej. 
Wszystko jest zagarniane! Tak 
jak własność jest zagarniana, 
jak robotnicy nieuwłaszczeni. 
Wszystko rozkradzione i dalej 
rozkradane. Jeden wielki Am-
ber Gold! – wołał o. Tadeusz 
Rydzyk.

– Dziennikarz to jest słu-
ga prawdy. Kto nie jest sługą 
prawdy, jest najemnikiem. 
Tych najemników jest wielu, 
w tzw. mediach nie głównego 
nurtu, bo główny nurt to praw-
da, nie siła, nie ilość. Prawda 

– to jest główny nurt – grzmiał 
kapłan.

Pod koniec eucharystii od-
czytano apel Nigela Faragea, 
przewodniczącego frakcji Eu-
ropa Wolności i Demokracji 
w Parlamencie Europejskim. 
Polityk zaprotestował prze-
ciwko dyskryminacyjnemu 
t rak towaniu  TV Trwam. 
– Pragnę mocno zaprotestować 
przeciwko dyskryminującemu 
i represyjnemu traktowaniu 
Telewizji Trwam przez polski 
rząd oraz wyrazić moje pełne 
poparcie dla ojca Tadeusza 
Rydzyka i jego walki o wol-
ność mediów w Polsce. Decy-
zja o wykluczeniu Telewizji 
Trwam przez KRRiT pomimo 
wielomilionowej widowni, 
wieloletniego doświadczenia 
oraz znakomitej kondycji fi-
nansowej, powoduje powsta-
nie istotnych pytań o wolność 
mediów w Polsce.

Plac Zamkowy

Po mszy świętej uczestnicy 
marszu przeszli Traktem Kró-
lewskim na plac Zamkowy. O 
skali tej manifestacji, już okre-
ślanej mianem największej w 
naszym kraju od 1989 r., naj-
lepiej świadczy fakt, że gdy 
idący na czele marszu znaleźli 
się pod Zamkiem Królewskim, 
część osób jeszcze nie opuści-
ła placu Trzech Krzyży! Oba 

miejsca dzieli dwa i pół kilo-
metra drogi.

Na placu Zamkowym prze-
mówienia wygłosili Jarosław 
Kaczyński, były premier, lider 
PiS, i Piotr Duda, przewodni-
czący NSZZ „Solidarność”.

– Dziś w naszej ojczyźnie 
jedni mają prawa, a inni mają 
obowiązki – powiedział na 
wstępie Jarosław Kaczyński. 
– My, Polacy, polscy patrio-
ci, mówimy: NIE tym, którzy 
odmawiają nam praw, bo od-
mowa prawa do nadawania na 
multipleksie Telewizji Trwam 
to nie jest odmowa dla jednej 
telewizji, to odmowa dla plura-
lizmu, prawdy, podstawowego 
prawa demokracji. Bez tego 
prawa możemy być każdego 
dnia oszukiwani, każdego dnia 
manipulowani. Nie wolno się 
na to godzić, bo to zawsze 
prowadzi do zła, do wielkiego 
zła, a temu złu na imię eksplo-
atacja. Polacy są dzisiaj eks-
ploatowani przez tych, którzy 
mają przewagę, którzy mogą 
manipulować, tych, którzy nie 
uznają równości praw, żadnych 
praw nie uznają. Demokra-
cja staje się pozorem, fikcją. 
Chcemy prawa do prawdy, dla-
tego chcemy Telewizji Trwam! 
– apelował Kaczyński.

Ani prawicowa, 
ani lewicowa

Po liderze PiS głos zabrał 
Piotr Duda. – Polska bieda jest 
sierotą – mówił przewodni-
czący „Solidarności”, podając 
przykład pracowników, którzy 
otrzymują tak niskie wynagro-
dzenie, że muszą korzystać z 
pomocy społecznej. Szef „So-
lidarności” podkreślił lekcewa-
żenie społeczeństwa przez rząd 
Donalda Tuska i zapowiedział, 
że Związek będzie wspierał par-
tie polityczne dążące do zmian 

w Polsce. Jak dodał, nie oznacza 
to bezpośredniego zaangażowa-
nia się „Solidarności” w polity-
kę. – „Solidarność” nie jest ani 
lewicowa, ani prawicowa. Jest 
związkiem chrześcijańsko-pra-
cowniczym i będzie wspierać 
te rządy, które władzę będą 
sprawować dla społeczeństwa, 
a nie przeciw niemu! – dodał 
szef „S”.

– Nie pozwolimy na to, by 
ktoś mówił, że postulaty Sierp-
nia ’80 to relikt przeszłości. Te 
postulaty będziemy realizować 
– zapewnił Duda i przypomniał, 
że do realizacji są jeszcze inne 
postulaty „Solidarności”, a 
związkowcy zebrali ponad 2 
miliony podpisów obywateli o 
referendum w sprawie wieku 
emerytalnego. – Ale rządzący 
mówią: Nie, nie będziemy z 
wami rozmawiać. Ale my nie 
odpuszczamy, złożyliśmy skar-
gę do Trybunału Konstytucyj-
nego i mamy nadzieję, że po 
zmianie władzy ta ustawa trafi 
tam, gdzie jej miejsce, czyli do 
kosza – mówił Duda.

W manifestacji brały udział 
całe rodziny. – Przyjechałam z 
8-letnią córką i 22-letnim sy-
nem – powiedziała nam Elż-
bieta Jaśniewska z gdańskiej 
Poczty Polskiej. – Obecne 
decyzje rządu, jak np. pod-
niesienie wieku emerytalne-
go, dotyczą nie tylko nas, ale 
także kolejnych pokoleń. Nie 
chciałabym, aby moje dzieci 
pracowały w wieku 67 lat albo 
na umowie śmieciowej. Chcę 
żeby pracowały uczciwie, do-
stawały uczciwą pensję i cie-
szyły się, że mieszkają w tym 
kraju – argumentowała. 

(ach, asg)

Krótki film z manifestacji 
można obejrzeć w TV Soli-
darność Gdańsk 
(www.solidarnosc.gda.pl)

W manifestacji Region Gdański reprezentowali m.in. związkowcy 
z: Dalmoru, Flextronicsu, Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, Stoczni 
Gdańsk, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gościcińskiej Fabryki 
Mebli, Urzędu Miasta Gdyni, PKP Cargo Gdynia, Poczty Polskiej 
Gdynia, Auchan Rumia, FUO Gdynia, Makro Cash and Carry, Real 
Gdynia – Gdańsk, SKM Gdynia, C. Hartwig Gdynia, GPEC, PGNiG, PKS 
w Wejherowie, Polskich Linii Oceanicznych, Poczty Polskiej, Politechniki 
Gdańskiej, Polmleku-Maćków, Portu Gdynia, Radmoru, „Remontowej” 
Shipbuilding, Stoczni Gdynia, Stoczni Marynarki Wojennej, Stoczni 
Remontowej „Nauta”, Szkunera, Telekomunikacji Polskiej, Termina-
lu Drobnicowego, Organiki Malbork, Domu Pomocy Społecznej w 
Malborku, ADM Malbork, Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, MZK 
Malbork, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malbor-
ku, Unimoru-Radiocomu, Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz członkowie Krajowej 
Sekcji Marynarzy i Rybaków. Obecni byli również pracownicy Komisji 
Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego, oświaty i wychowania z 
Gdańska, Gdyni, Malborka, Wejherowa i Tczewa oraz związkowcy z 
oddziałów w Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku, Tczewie, Starogardzie 
Gdańskim i Wejherowie.

TO POLSKA IDZIE!
Biało-czerwony marsz przeszedł ulicami Warszawy

Prawo do prawdy
Manifestację rozpoczął 

koncert patriotyczny na placu 
Trzech Krzyży. Tuż po nim ze-
brani, a było ich na placu 150 
tysięcy osób, powierzyli  spra-
wy ojczyzny Bogu w modlitwie 
różańcowej. Podczas euchary-
stii, której przewodniczył ks. 
Walenty Królak, proboszcz 
parafii św. Augustyna w War-
szawie, kapłan powiedział:

 – Razem z wami jest obec-
na ogromna ilość problemów i 
spraw trudnych, ale przychodzi-
my, aby je powierzyć Bogu. I 
tak przeżywajmy tę eucharystię, 
nawiązującą do tradycji mszy 
świętych za ojczyznę, które 
celebrował przed laty błogo-
sławiony ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Dzisiaj są inne czasy, inne 
problemy, ale na pewno nie 
mniejsze. Potrzebujemy zno-
wu przyzywać Boga, byśmy 
umieli duchowo i moralnie się 
odrodzić. Bo widzimy, że de-
mokracja bez Boga ma w sobie 
coś demonicznego. 

Na  zakończenie  mszy 
świętej głos zabrał o. Tadeusz 
Rydzyk, dyrektor Radia Ma-
ryja, i przypomniał słowa Ojca 
Świętego: – „Solidarność” to 
zawsze jeden z drugim, nigdy 
jeden przeciw drugiemu. Niech 
sobie o tym przypomną ci, któ-
rzy wyszli z „Solidarności”, 
także w naszych czasach: jeden 
z drugim, w doli i niedoli, nigdy 

„Jesteśmy tu dzisiaj, by walczyć o tych, którzy nie potrafią dać sobie rady w życiu. 
Nie pozwolimy na to, by ktoś mówił, że postulaty Sierpnia ’80 to relikt przeszłości”.
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Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy związkowcom 
kojarzy się przede wszystkim z wyrobami tej firmy. Można je 
także od kilku lat degustować podczas najważniejszych spo-
tkań związkowych organizowanych w Regionie Gdańskim. Za 
smakiem maćkowych deserów stoi równie sprawna Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ POLMLEK-MAĆKOWY 

Pod sztandarem KSIĘDZA JERZEGO 

Degustacje to przykład 
dobrej współpracy mię-
dzy związkowcami a 

zarządem firmy – produkty za-
pewnia spółdzielnia na wniosek 
organizacji zakładowej „S”. Jak 
mówi przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Spółdzielni Mleczarskiej Pol-
mlek-Maćkowy Zbigniew Si-
korski, stan tych relacji nie jest 
idealny, zawsze mogłoby być 
lepiej, ale z drugiej strony nie 
można narzekać. – Docieramy 
się. Po przejęciu spółdzielni przez 
Polmlek w 2007 roku dwukrotnie 
wchodziliśmy w spór zbiorowy z 
pracodawcą. Teraz rozmawiamy, 
wspólnie podejmujemy decyzje 
– stwierdza Sikorski.

W firmie obowiązuje zakłado-
wy układ zbiorowy pracy, który 
zapewnia m.in. coroczną walo-
ryzację wynagrodzeń o wskaź-
nik inflacji. W lipcu br. zakłado-
wa „S” podpisała porozumienie 
ws. łagodzenia pracownikom 
wzrostu kosztów utrzymania po-
przez wypłatę świadczeń z ZFŚS 
oraz 200 zł netto premii, którą w 
listopadzie otrzymają wszyscy 
pracownicy. 

Gdańskie mleko

Zlokalizowana na południo-
wych obrzeżach Gdańska firma 
to jeden z nielicznych zakładów 
mleczarskich na Pomorzu, inne 
znajdują się w Chojnicach i No-
wym Dworze Gdańskim.

Zakład jest nowoczesny,  spe-
cjalizuje się w produkcji mleka 
UHT i tzw. galanterii, czyli jo-
gurtów, deserów mlecznych itd. 
Produkuje zarówno pod marką 
własną, jak i markami dyskon-
tów, do których trafia duża część 
produkcji.

Trzeba pomóc ludziom

Organizacja Zakładowa w 
Spółdzielni Mleczarskiej Mać-
kowy powstała w 1999 r. w od-
dziale spółdzielni w Gdańsku 
Wrzeszczu, który już dziś nie 
istnieje (w tym miejscu znajduje 
się galeria handlowa). 

– Zaczynaliśmy w kilka osób, 
wkrótce było nas kilkudziesięciu, 
a dziś organizacja liczy 110 osób 
(w tym 10 emerytów) na około 
270 pracowników spółdzielni 
– wspomina początki Zbigniew 
Sikorski, który przewodniczy 
zakładowej „Solidarności” od jej 
powstania po dzień dzisiejszy. 
Jak dodaje Agnieszka Surma, 

sekretarz Komisji Zakładowej, 
do związku należą pracownicy 
wszystkich działów: osoby z 
bezpośredniej produkcji, maga-
zynierzy, operatorzy wózków 
widłowych, kierowcy, obsługa 
biurowa i laboranci z laborato-
rium chemicznego i mikrobio-
logicznego. Surma, referentka 
ds. rozliczeń magazynowych, do 
„Solidarności” należy od 2004 
roku, czyli od początku swojej 
pracy w spółdzielni (sekreta-
rzem komisji jest od początku 
bieżącej kadencji, czyli od 2010 
r.). – Specyfiką mojego stano-
wiska pracy jest ciągły kontakt 
z ludźmi. Zauważyłam, jak 
wiele różnych problemów mają 
pracownicy i postanowiłam im 
pomóc – Agnieszka Surma wy-
jaśnia, dlaczego przystąpiła do 
„Solidarności”.

Surma jest dumna z człon-
kostwa w Związku, reprezentuje 
Komisję Zakładową w poczcie 
sztandarowym. Robi to wspól-
nie z Barbarą Barcz, referentką 
w dziale handlowym, jednocze-
śnie koordynatorką ds. rozwoju 
związku. – Do „Solidarności” w 
spółdzielni należę od 1999 roku. 
Zdecydowała chęć zrobienia cze-
goś pozytywnego. W latach 90. w 
zakładzie dochodziło do różnych 
trudnych sytuacji, trzeba było 
mobilizować ludzi do działania 
– mówi Barbara Barcz.

Wszystko na swoim 
miejscu

W działalności „Solidarno-
ści” w SM Polmlek-Maćkowy 
zwraca uwagę prawidłowe, jak 
się wydaje, rozłożenie akcentów 
między każdą formą związkowej 
działalności – od spraw bieżących, 
przez integrację po upamiętnienie 
historii Związku. Komisja Zakła-
dowa „Solidarności” spotyka się 
regularnie w każdą drugą środę 
miesiąca. Prezydium komisji 
spotyka się częściej, w zależności 
od bieżących potrzeb. Pracownicy 
ze swoimi sprawami mogą przyjść 
codziennie do siedziby komisji w 
firmowym biurowcu. A tam po-
czesne miejsce zajmuje sztandar, 
wykonany w 2004 roku. W tym 
samym roku, zgodnie ze związ-
kową tradycją, został poświęcony 
podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy 
na Jasną Górę. Przedstawia wize-
runek błogosławionego ks. Jerze-
go Popiełuszki oraz motto: „Jeden 
drugiego brzemiona noście”. 

– Ksiądz Jerzy był i jest sym-
bolem „Solidarności”, a słowa 

wyszyte na naszym sztandarze 
pozostają niezwykle aktualne 
– argumentuje taką symbolikę 
Zbigniew Sikorski. W komisji 
jest trzech koordynatorów zaj-
mujących się rozwojem Związku. 
Aż tylu, bo związkowcy chcą, by 
każdy pracownik w razie potrze-
by miał do nich szybki i łatwy 
dostęp. Rozwój utrudnia jednak 
specyfika pracy w branży. – Na 
wielu stanowiskach, np. pomocy 
mleczarskich, pracowników za-
trudnia się na czas określony. W 
krótkim czasie trudno zbudować 
z nimi relacje, zachęcić do zaan-
gażowania – wyjaśnia Sikorski.

Projekty unijne 
i rywalizacja sportowa

Członkowie Komisji Zakła-
dowej biorą udział we wszystkich 
ważnych związkowych wyda-
rzeniach, tak w Regionie, jak i w 

z drugiej naładowania akumulato-
rów, aby jeszcze wydajniej praco-
wać – mówi Sikorski, który sam 
jest byłym piłkarzem. Ostatni 
sukces, z którego dumna jest cała 
komisja, to zwycięstwo Dawida 
Kulasa w biegu przełajowym na 
1000 metrów podczas Międzyna-
rodowej Spartakiady Przemysłu 
Spożywczego w czerwcu br. 

Człowiek-orkiestra

Spiritus movens działalności 
komisji jest Zbigniew Sikorski. 
Gołym okiem widać, że żyłkę 
społecznikowską ma we krwi. 

się ze związkowcami z różnych 
regionów i przedsiębiorstw. Jak 
z tej perspektywy ocenia bieżące 
działania Związku i sytuację w 
kraju? – Ludzie oczekują rady-
kalnych działań, zdecydowanej 
akcji protestacyjnej. Nie mówi się 
już o wyjeździe do Warszawy, ale 
o tym, by tam pojechać i zostać 
– opisuje nastroje i dodaje, że 
on sam również nie widzi moż-
liwości konstruktywnego dialo-
gu społecznego z obecną ekipą 
rządową. – Podkreślam słowo 
„konstruktywnego” – uzupełnia 
Sikorski – bo nie chodzi o to, by 
się spotkać i rozmawiać, z tego 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy
Zbigniew Sikorski (przewodniczący), Mirosław Kirol (zastęp-
ca przewodniczącego), Irena Kuzioła (skarbnik), Agnieszka 
Surma (sekretarz), Barbara Barcz, Sławomir Domachowski, 
Aleksandra Kirol, Bartosz Krzyżanowski

kraju. Nie zabrakło ich w War-
szawie podczas wiosennych pro-
testów przeciw podniesieniu wie-
ku emerytalnego oraz w ostatnim 
marszu „Obudź się Polsko”. Od 
dziewięciu lat komisja wspiera fi-
nansowo Fundusz Stypendialny 
im. NSZZ „Solidarność”. W tym 
roku jednym ze stypendystów zo-
stał Michał Jasiński, uzdolniony 
syn Jerzego Jasińskiego z zakła-
dowej „Solidarności”.

Co ciekawe, to Komisja Za-
kładowa w SM Polmlek-Maćko-
wy była pionierem w Regionie 
Gdańskim, jeśli chodzi o wyko-
rzystanie środków unijnych. W 
2009 roku w ramach projektu 
„Nowe kwalifikacje – nowe szan-
se dla pracujących osób z powia-
tu gdańskiego i miasta Gdańska” 
wyszkolono 40 osób, nie tylko 
pracowników spółdzielni.

Duża część członków „Soli-
darności” uprawia sport. – To z 
jednej strony okazja do integracji, 

– Do „Solidarności” wstąpiłem 
w 1980 roku, zaraz po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej 
– wspomina – Chciałem zmie-
niać kraj, ale także przysłowio-
we własne podwórko. Zależało 
mi na tym, aby pomagać innym 
ludziom. Sikorski początkowo 
pracował jako maszynista chłod-
niczy w Zakładach Mięsnych w 
Gdyni, później trafił do spółdziel-
ni w Maćkowach. 

Oprócz szefowania tamtejszej 
komisji jest członkiem Zarzą-
du Regionu Gdańskiego, prze-
wodniczącym Sekcji Krajowej 
Przemysłu Mleczarskiego i Kon-
centratów Spożywczych NSZZ 
„Solidarność” (1600 członków) 
oraz członkiem Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność” (18 tysięcy człon-
ków). W zakładzie jest również 
społecznym inspektorem pracy.

Pełniąc te funkcje Sikorski 
dużo podróżuje po kraju, spotyka 

ma coś wynikać dla pracowni-
ków.

Sikorski jest zwolennikiem 
ścisłej współpracy między po-
szczególnymi regionami i branża-
mi. Sam ją przećwiczył chociaż-
by jesienią ub. roku, gdy prezes 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej „Cuiavia” w Inowrocławiu 
zwolnił przewodniczącego i 
skarbnika zakładowej „Solidar-
ności”. Sikorski był jednym z 
inicjatorów protestu w obronie 
zwolnionych związkowców, w 
którym udział wzięli członkowie 
„S” z różnych branż i regionów. 
W grudniu 2011 roku sąd uznał 
zwolnienie związkowców z 
Cuiavii za bezprawne i nakazał 
przywrócenie ich do pracy.

A zatem warto współpraco-
wać, właśnie w imię solidarno-
ści. W Polmleku-Maćkowach 
rozumieją to bardzo dobrze.

Adam Chmielecki

Barbara Barcz, Zbigniew Sikorski i Agnieszka Surma prezentują wyroby SM Polmlek-Maćkowy.
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KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

JACEK RYBICKI, przewodniczący Komisji Programowej 
KZD, członek Komisji Krajowej

– Nasz program działania wynika ze Statutu, Deklaracji Programo-
wej przyjętej na zjeździe w Legnicy w 2007 roku oraz przyjmowanych co 
cztery lata na zjazdach sprawozdawczo-wyborczych Uchwałach Progra-
mowych. Przyjęta w 2010 roku we Wrocławiu Uchwała nosi znamienny 
tytuł: PRACA, PŁACA, DIALOG. To wokół tych trzech spraw koncentruje 
się działalność Związku –  walce o prawa pracowników do godnej i wła-
ściwie wynagradzanej pracy oraz dialogu na wszystkich szczeblach jako 
metodzie dochodzenia do konsensusu. Niestety, pod tym względem ostatnie dwa lata należy 
ocenić szczególnie krytycznie – większość propozycji Związku jest pomijana, a dialog został 
sprowadzony do formalnej fasady. Być może zresztą zabrakło nam też determinacji w dążeniu 
do postawionych celów. Dlatego będzie to ważny element dyskusji na najbliższym zjeździe 
krajowym.

BOGDAN OLSZEWSKI, członek Komisji Statutowej KZD
– Propozycje zmian do Statutu naszego Związku, które zostały przyjęte przez Komisję 

Statutową i rozesłane do delegatów, mają charakter przede wszystkim 
porządkujący. Między innymi doprecyzowuje się kwestię terminu uzy-
skania członkostwa osób, które zakładają Związek. I tak członkostwo 
Związku nabywa się z chwilą rejestracji organizacji zakładowej lub mię-
dzyzakładowej, na podstawie uchwały o utworzeniu organizacji zakła-
dowej. Członkostwo nabywają osoby podejmujące tę uchwałę. Jest to 
istotne zwłaszcza w przypadku spraw sądowych. Wydłużony zostaje 
z 3 do 6 miesięcy od daty zarejestrowania termin przeprowadzenia 
wyborów statutowych władz nowej organizacji. Wprowadzony został 
również zapis mówiący, iż Zarząd Regionu może wyrazić zgodę na kan-
dydowanie do władz podstawowej komórki organizacyjnej Związku osób niespełniających 
warunku sześciomiesięcznego okresu przynależności. Novum będzie wprowadzenie możli-
wości elektronicznego głosowania dla władz wykonawczych Związku. Zasady oraz sposób 
głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określi uchwała Komisji 
Krajowej.

KRZYSZTOF CZERWIŃSKI, przewodniczący Komisji 
Uchwał i Wniosków KZD NSZZ „Solidarność” 

– Komisja Uchwał i Wniosków, podobnie jak inne komisje, działa rów-
nież przed sesjami Krajowego Zjazdu Delegatów. Spływają do nas pro-
jekty uchwał, które mają prawo zgłaszać zarówno sami delegaci, jak i 
poszczególne struktury Związku. Datą graniczną jest obecnie 12 tygodni 
przed rozpoczęciem zjazdu. Do członków komisji należy porządkowanie 
i przygotowywanie tekstów uchwał, następnie są one rozsyłane do dele-
gatów, którzy mogą nadsyłać swoje opinie i uwagi. Na tegoroczną sesję 
KZD wpłynęły projekty kilkunastu uchwał, z których najwięcej dotyczy zmian w Statucie oraz 
struktur Związku. Co jednak będzie głównym tematem listopadowego zjazdu zadecydują sami 
delegaci. Oczywiście delegaci mogą zgłaszać projekty uchwał już w trakcie obrad, jednak od-
noszą się one tylko do spraw bieżących.

Zmiany statutowe, regula-
min funduszy strajkowych, 
sytuacja w przemyśle oraz 
utworzenie Telewizji So-
lidarność – to niektóre z 
tematów XXVI Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, który od-
bywać się będzie 22-23 
listopada w Kielcach.

Delegaci

Krajowy Zjazd Delegatów 
to najwyższa władza stanowiąca 
w NSZZ „Solidarność”. Tworzą 
ją delegaci wybrani przez walne 
zebrania delegatów regionów, 
co cztery lata według klucza 
wyborczego uchwalanego przez 
Komisję Krajową. Ponadto w 
skład KZD wchodzą: przewod-
niczący Komisji Krajowej, prze-
wodniczący zarządów regionów 
i rad krajowych sekretariatów 
branżowych oraz przewodniczą-
cy Rady Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów. Ponieważ 
wciąż jeszcze trwają wybory uzu-

pełniające nieznana jest ostatecz-
na liczba delegatów tegoroczne-
go zjazdu. Ostatnie KZD liczyło 
344 delegatów. Liczba miejsc 
mandatowych przypadających 
poszczególnym regionom jest 
proporcjonalna do liczby człon-
ków Związku zrzeszonych w 
tym regionie. Z Regionu Gdań-
skiego na listopadowy zjazd w 
Kielcach pojedzie 21 delegatów. 
Przedstawiciele gdańskiej „Soli-
darności” uczestniczą w pracach 
poszczególnych komisji zjaz-
dowych. I tak Krzysztof Czer-
wiński przewodniczy Komisji 
Uchwał i Wniosków, zaś Komi-
sji Programowej Jacek Rybicki. 
Członkami Komisji Statutowej 
są: Krzysztof Dośla i Bogdan 
Olszewski, w skład Komisji 
Skrutacyjnej wchodzi natomiast 
Zbigniew Kowalczyk.

Statut i polityka 
przemysłowa

Do kompetencji Krajowego 
Zjazdu Delegatów należy między 

innymi uchwalenie zmian Statu-
tu i ustalenie wysokości składki 
członkowskiej. W trakcie KZD 
zostaje uchwalony ogólny pro-
gramu Związku. Podejmowane 
uchwały są wiążące dla wszyst-
kich struktur. To uczestnicy wy-
borczego KZD raz na cztery lata 
wybierają władzę wykonawczą 
– przewodniczącego Komisji 
Krajowej, a także część członków 
Komisji Krajowej oraz władzę 
kontrolną – Krajową Komisję 
Rewizyjną. Ostatni zjazd wybor-
czy odbył się w 2010 roku.

Na tegorocznym KZD roz-
patrywane będą między innymi 
zmiany w Statucie, regulamin 
Krajowego Funduszu Strajko-
wego, zasady przyznawania 
tytułu Honorowego Członka 
NSZZ „Solidarność”. Głównymi 
tematami listopadowego zjazdu 
będzie jednak polityka prze-
mysłowa i społeczna państwa. 
Omówiona zostanie również ini-
cjatywa utworzenia internetowej 
telewizji związkowej

Małgorzata Kuźma

– Dzisiaj związki zawodo-
we, jak i partie polityczne, 
łącznie z tą rządzącą, nie po-
rywają tłumów…

– „Solidarność” to najlicz-
niejszy i najbardziej mobilny 
związek zawodowy, czyli naj-
liczniejsza i najlepiej zorga-
nizowana struktura. Jesteśmy 
związkiem, który kreuje naj-
więcej inicjatyw i proponuje 
najwięcej rozwiązań. 

– Zamknięto dużo wielkich 
zakładów, nie ma wielkiej rzeszy robotników, którzy nie dali 
się wmanewrować w marksistowskie ramy proletariatu…  

– Weźmy też pod uwagę gigantyczną emigrację ponad dwóch 
milionów rodaków, pięć milionów Polaków w wieku produkcyj-
nym, zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Jeśli stosuje się re-
presje za chęć wstąpienia do związku, za próbę utworzenia komisji 
zakładowej, a ponad dwa miliony Polek i Polaków jest bez pracy, 
to 700-tysięczna rzesza związkowców to nienejgorszy wynik. 

– Jaki jest dorobek „Solidarności” w ostatnich dwóch latach? 
– Związek skoncentrował się na przeforsowaniu projektów 

ustaw, które dotyczą pracowników, i poprawianiu prawa tam, 
gdzie jest ono psute, czyli w samym parlamencie. 

– „Solidarność” nie ma swojego klubu parlamentarnego.
– Co nie przeszkadza nam w przedstawianiu i forsowaniu wła-

snych projektów. Zaczynaliśmy od zbierania podpisów pod oby-
watelskim projektem zmiany ustawy o płacy minimalnej i zasad 
określania jej wysokości w relacji do PKB. Projekt trafił pod obrady 
Sejmu, dotarł do tzw. drugiego czytania. Przy koalicji PO-PSL, któ-
ra z góry odrzuca propozycje społeczne, to   pewien sukces. 

– Jednak wielka ofensywa przeciwko podniesieniu wieku 
emerytalnego ostatecznie została przez władze storpedowana.

– Patrząc w kategoriach militarnych była to przegrana bitwa. 
To nie jest wojna wytoczona przez nas. To koalicja stawia sprawę 
na płaszczyźnie walki. Związek swoją akcję prowadził i mam na-
dzieję, że ją doprowadzi do szczęśliwego finału. 

 – W sprawie emerytur jesteśmy w defensywie. A sukcesy?
– W chwilowej defensywie. Sukcesem było przyjęcie przez 

MOP naszej skargi na karygodne łamanie zasad i umów między-
narodowych. Rząd musi zmienić przepisy, by zatrudnionym na 
umowach cywilnoprawnych dać prawo do tworzenia związków 
zawodowych i wstępowania do nich. 

– Święto Trzech Króli też zostało uratowane przez „Solidar-
ność”. Lobbyści tworzą prawo, nie prawnicy. Zamach na dzień 
wolny nie świadczy najlepiej o sejmowych legislatorach? 

– Święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, na zwycię-
ski wniosek „Solidarności”  i po wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego jest rzeczywiście dniem wolnym od pracy. Prawo niezgodne 
z Konstytucją RP świadczy li tylko o idiotycznych rozwiązaniach, 
które zostały do ustawy wprowadzone w parlamencie. Nasuwa się 
pytanie o jakość pracy biur prawnych parlamentu. Do tego docho-
dzi niski poziom świadomości prawnej posłów i senatorów. 

– Czy poradzimy sobie z dozwolonymi przez prawo tzw. 
umowami śmieciowymi i pseudosamozatrudnieniem. Jest na 
te patologiczne zjawiska jakaś dobra rada?

– Nasze akcje przeciwko śmieciówkom już odniosły pierwszy 
skutek. Ludzie zaczęli dostrzegać problem, a termin „umowa 
śmieciowa” wszedł do słownika życia publicznego. Walkę z 
umowami śmieciowymi rozpoczęliśmy w Regionie Gdańskim 
w lutym 2011 roku. Akcja nabrała rozmachu. 

– Co ma zrobić ktoś, dla kogo ta forma zatrudnienia jest 
jedyną, jaką otrzymuje? 

– Niektórzy pracodawcy wykorzystują sytuację na rynku pracy, 
patrząc na doraźną korzyść,   nie budując profesjonalnego, stałego 
zespołu. Nie należy się godzić na każde, nawet najpodlejsze, pro-
ponowane warunki. Były w historii systemy, które z pracy uczyniły 
formę represji. Przecież czasy feudalizmu, niewolnictwa, epoka wcze-
snokapitalistyczna to  przeszłość. Niestety, dzisiaj kilka milionów 
ludzi, pracujących bez ochrony prawnej i socjalnej, jest w sytuacji 
przypominającej XIX-wieczny kapitalizm. Rozmawiał (asg)

„SOLIDARNOŚĆ” 
poprawia państwo
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, 
przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Po raz 26 
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GOSPODARKA

Temat gazu z łupków skupia dużą uwagę społeczną. Od 
samego początku poszukiwaniom i eksploatacji gazu 
z łupków towarzyszy wiele powielanych mitów i niepraw-
dziwych informacji. Ich celem jest wywołanie strachu 
i sprzeciwu, głównie lokalnych społeczności, na terenie któ-
rych prowadzone są lub planowane prace poszukiwawcze. 
Dotyczą one problemów, które naturalnie wzbudzają naj-
większe zainteresowanie, czyli: niebezpieczeństwa zanie-
czyszczenia wody, nadmiernego jej zużycia, uciążliwości 
prac oraz dewastacji krajobrazu.

możliwych związków chemicz-
nych, stosowanych w różnych 
kombinacjach. 

W praktyce ogranicza się do 
kilku, najwyżej kilkunastu środ-
ków. 

W Polsce zabiegi szczelino-
wania, oparte na podobnych 
zasadach, wykorzystywane 
są w eksploatacji złóż ropy i 
gazu konwencjonalnego w 
skałach piaskowcowych już 
od blisko 30 lat.

Mit 3: Zanieczyszczenia 
warstw wodonośnych

Pokłady wody zdatnej do 
spożycia występują do głęboko-
ści 200 m. Woda pod ziemią nie 
tworzy rzek czy jezior, a znajdu-
je się w pokładach skał takich 
jak piasek. Pomiędzy pokładami 
skał wodonośnych i skał łup-
kowych znajduje się przynajm-
niej 2000 m często całkowicie 
nieprzepuszczalnych skał. Nie-
przepuszczalna jest sama ska-
ła łupkowa. Już podczas prac 
wiertniczych odwiert izolowany 
jest rurami i kołnierzami beto-
nowymi. Zapewnienie abso-
lutnej szczelności otworu nie 
służy jedynie ochronie pokła-
dów wodonośnych. Jakakol-
wiek nieszczelność uniemoż-
liwia efektywne wydobycie 
gazu ze złoża. 

Mit 4: Zużycie wody
Do jednego zabiegu szczeli-

nowania potrzeba od 5000 do 
20 000 m3 wody. Około 40% tej 
wody jest odzyskiwane. Zgodnie 
z planami w ciągu najbliższych 
5 lat wszystkie firmy poszuku-
jące gazu przeprowadzą razem 
200 zabiegów szczelinowania. 
Oznaczałoby to, że do tego 
celu może zostać wykorzysta-
ne do 4 000 000 m3 wody w 
ciągu 5 lat. 

Czy to jest duże zużycie? Nie, 
jest to ułamek tego, co rocznie 
wykorzystują inne branże prze-
mysłowe w swoich procesach. 
To także niewiele w porównaniu 
do zużycia wody przez lokalne 
społeczności. Dla przykładu w 
Powiecie Gdańskim (wyłącza-
jąc Miasto Gdańsk), średnie 
roczne zużycie wody wynosi 
3 173 123 m3.

Mit 5: Hałas
Prace poszukiwawcze trwa-

ją kilka miesięcy i w tym czasie 
może im towarzyszyć okreso-
wo podniesiony poziom hała-
su. Jest on odczuwalny przede 
wszystkim na terenie wiertni. 

Głównie jest to hałas silników 
agregatów czy też pomp, któ-
re pracują przy wiertni, a także 
silników samochodów dowo-
żących sprzęt. Teren wiertni lo-
kalizowany jest na ogół z dala 
od najbliższych zabudowań. 
Otoczony jest on wałem z ziemi 
oraz kontenerami technicznymi 
i socjalnymi. To wszystko spra-
wia, że dopuszczalny norma-
mi poziom hałasu mierzony 
w odległości 200 m nie prze-
kracza 86 dB w dzień i 45 dB 
w nocy. Dla porównania, przy 
bezpośrednim pomiarze, prze-
jeżdżający pociąg wytwarza 95 
dB, dzwoniący telefon 60 dB, a 
bicie dzwonu 89 dB.

Mit 6: Dewastacja
krajobrazu

Teren poszukiwawczy, na 
którym stoi wiertnia, jest nie-
wielki. Zajmuje on na ogół ok. 
1 ha – dla porównania: teren 
średniego rozmiaru centrum 
handlowego wynosi ok. 4,5 ha.  
Teren ten zajęty jest tylko przez 
maks. 3-4 miesiące. Po odkryciu 
gazu w miejscu odwiertu, insta-
luje się głowicę, która jest roz-
miarów dorosłego mężczyzny 
i zajmuje wraz z ogrodzeniem 
obszar kwadratu 5x5m. Zosta-
je więc niewielka praktycznie 
niewidoczna działka, ogrodzo-
na i w pełni zabezpieczona. W 
przypadku, gdy gazu nie uda 
się odnaleźć, otwór zostaje 
wypełniony cementem, za-
bezpieczony i oznaczony ta-
bliczką informacyjną. Na tere-
nie całego kraju znajduje się 
wiele takich zabezpieczonych 
otworów. 

Zgodnie z obowiązującym 
prawem teren, na którym zloka-
lizowana była wiertnia, musi zo-
stać zrekultywowany i przywró-
cony do punktu wyjściowego 
na koszt inwestora. Po pracach 
poszukiwawczych nie pozostaje 
praktycznie żaden  ślad.

Gaz ziemny – polskie paliwo 
W pierwszej połowie XIX w. gaz był już wykorzystywany  

do oświetlania ulic. Gaz towarzyszący wydobyciu ropy nafto-
wej używano w kopalniach ropy, gazoliniarniach w kotłach 
i dla celów grzewczych. 1843 rok – pierwsza lampa gazowa 
została zawieszona we Wrocławiu w restauracji „Złota Gęś”. 
Jan Ignacy Łukaszewicz, polski chemik, farmaceuta i przed-
siębiorca, wynalazł z kolei lampę naftową. 
31 lipca 1853 – to oficjalna data narodzin przemysłu naf-
towego. Po raz pierwszy zastosowano w praktyce oświe-
tlenie naftowe podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu 
powszechnym na lwowskim Łyczakowie.  Polacy mają więc 
gazowe i naftowe bogate tradycje.

Gaz z łupków to szansa dla Polski na uniezależnienie się 
od importu gazowego paliwa. Rocznie w Polsce zużywa-
my ok.14,5 mld m sześc. gazu, importując ok. 11 mld m 
sześc. gazu ziemnego. Dwie trzecie tego paliwa kupujemy 
z Rosji, płacąc jedną z najwyższych cen w Europie. Raport 
Państwowego Instytutu Geologicznego podaje, że zasoby 
gazu pozyskanego ze skał mogą nawet sięgać 1,9 biliona 
metrów sześc. Pesymistyczne szacunki mówią o ilościach 
od 346 do 768 mld m sześc. Tak czy inaczej jego zasoby 
wystarczyłyby na minimum kilkadziesiąt lat zaspokojenia 
wszystkich polskich potrzeb, by uniezależnić się od dostaw 
gazu z zagranicy. Czym są owe łupki? To skała osadowa, któ-
ra może zawierać złoża gazu. To ten sam gaz ziemny, tylko 
występujący w innych utworach skalnych. W Polsce pokłady 
tego gazu znajdują się głęboko – 3 do 4 km pod ziemią.

(asg)

Obalamy mity 
na temat poszukiwania i wydobycia gazu z łupków 

Czy tak jest naprawdę? 
Poniżej przedstawiamy 
fakty.

Mit 1: Wstrząsy sejsmiczne
W przeszłości do badań 

sejsmicznych wykorzystywano 
materiały wybuchowe. Obecnie 
prowadzi się je przy użyciu spe-
cjalnego sprzętu umieszczonego 
na samochodach ciężarowych. 
Jego zadaniem jest wzbudzenie 
drgań, które zostaną przechwy-
cone i zarejestrowane przez roz-
mieszczone geofony. Drgania te 
są praktycznie nieodczuwalne. 
Badania Instytutu Geofizyki 
PAN wskazują, że drgania wy-
wołane na potrzeby prac geo-
fizycznych są mniejsze niż za-
rejestrowane w Polsce skutki 
trzęsienia ziemi w Japonii w 
2011 roku i drgań wywoły-
wanych uderzeniem pioruna 
podczas burzy.

Mit 2: Szczelinowanie
hydrauliczne

Gaz z łupków uwięziony jest 
w bardzo drobnych szczelinach 
skał łupkowych, uformowa-
nych ponad 400 mln lat temu i 
zalegających w Polsce na głębo-
kości 2400-3500 m pod ziemią. 
Żeby go uwolnić należy zrobić 
w nim szczeliny. Stąd bierze się 
nazwa tego procesu technolo-
gicznego – szczelinowanie. W 
tym celu do przygotowanego, 
tzn. wywierconego, oruro-
wanego i zabezpieczonego, 
otworu wtłaczany jest płyn do 
szczelinowania. Podstawowym 
składnikiem płynu do szczelino-
wania jest woda, która stanowi 
ok. 95% mieszanki. Pozostałe 
jej elementy to piasek (4,5%) i 
związki chemiczne (0,5%), słu-
żące głównie do zmniejszania 
tarcia, zapobiegania korozji 
oraz usuwania bakterii. Używa 
się ich w niskich stężeniach, 
bezpiecznych dla ludzi i środo-
wiska. 

Każda z tych substancji od 
lat stosowana jest w gospodar-
stwach domowych, budownic-
twie, przemyśle kosmetycznym, 
farmaceutycznym i spożyw-
czym. Wykorzystuje się je m.in. 
do dezynfekcji, koloryzacji wło-
sów, produkcji środków pio-
rących, mydła, kosmetyków, 
pasty do zębów, lodów, leków. 
Mamy zatem z nimi do czynie-
nia każdego dnia we własnych 
domach. 

Lista dozwolonych substan-
cji jest długa, bo zawiera wiele 

Lubocino, wiertnia PGNiG.

Kopalnia gazu PGNiG.TE
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SPOŁECZEŃSTWO

Wartościowi ludzie odchodzą szybciej. Widać w raju ich 
potrzebują bardziej. 20 października w wieku 61 lat 
zmarł  kompozytor i muzyk Przemysław Gintrowski.

Wszystkie drogi teraz moje kiedy wiem jak dojść do zgody
Żadna burza cisza susza nie zakłóci mojej drogi
Nie horyzont coraz nowy nowa wciąż fatamorgana
Ale obraz świata sponad szczytu duszy oglądany
Tam dziś wspiąłem się
Znalazłem raj
Raj bez granic

 Gintrowski wraz z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem 
Łapińskim pod koniec lat 70. na motywach utworu katalońskiego 
anarchisty i barda Lluisa Llacha skomponowali „Mury” –   hymn 
„Solidarności”.

On też napisał m.in. muzykę filmową do „Człowieka z żela-
za” Andrzeja Wajdy, „Matki Królów”, serialu Stanisława Barei 
„Zmiennicy”, „Taty” Macieja Ślesickiego.

Zaczęło się w 1968 r., gdy Gintrowski założył zespół muzyczny 
Między Niebem a Ziemią. Grupa wykonywała kompozycje The 
Doors, Animals, Procol Harum, a później własne – z tekstami pol-
skich poetów. Pierwszy publiczny występ Gintrowski miał w 1976 
roku na przeglądzie piosenki studenckiej z utworem „Epitafium
dla Sergiusza Jesienina”.

Piosenki Gintrowskiego opierały się najczęściej na tekstach 
Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Herberta („Raport z oblężo-
nego miasta”), Tomasza Jastruna.

W 1980 powstał kolejny wspólny program tria – „Raj”. Rok 
później Gintrowski z Kaczmarskim wykonali pamiętne „Epita-
fium dla Włodzimierza Wysockiego” w Opolu. Wtedy też artyści
pojechali do Francji na tourneé. Gintrowski i Łapiński wrócili 
do Polski – do nocy stanu wojennego. Jego podziemny album 
„Pamiątki” z 1983 r. zawierał min. takie utwory, jak Wigilia na 
Syberii”, „Autoportret Witkacego”, „Czerwony autobus”, „Prze-
słuchanie anioła”, „Dokąd nas zaprowadzisz Panie”, „Potęga sma-
ku”. W 1990 roku w albumie „Nie chcemy uciekać” znalazły się 
m.in. „List” i „Karol Levittoux”.

Przemysław Gintrowski był wykładowcą muzyki filmowej w
Warszawskiej Szkole Filmowej.

Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Gintrowskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(asg)
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Odszedł bard podziemia 
Przemysław Gintrowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w wieku 62 lat zmarł

ś..p.

Ryszard Napłoszek
Członek „Solidarności” w Spółdzielni Mleczarskiej  

Polmlek-Maćkowy
Rodzinie i najbliższym serdeczne wyrazy współczucia  

składają członkowie Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mleczarskiej  

Polmlek-Maćkowy w Gdańsku

W uroczystość Wszyst-
kich Świętych prze-
mierzamy nieraz 

setki kilometrów, by pokłonić 
się naszym przodkom, oddać 
hołd najbliższym, którzy są już 
po tamtej Stronie. Odwiedzamy 
cmentarze, aby ozdobić groby 
kwiatami, zapalić znicze i po-
modlić się w intencji zmarłych. 
Dzień Wszystkich Świętych to 
zaduma, nadzieja i światło, które 
rozproszy ciemność pełną stra-
chu. Wspominanie zmarłych ce-
mentuje wspólnotę, buduje naszą 
tożsamość. Ten dzień wywodzi 
się z czci oddawanej męczenni-
kom, którzy oddali swoje życie 
dla wiary w Chrystusa. Tradycja 
sięga roku 610, gdy papież Bo-
nifacy IV nakazał oddawanie 
czci wszystkim męczennikom. 
Jednym z najdawniejszych ka-
zań spisanych w języku polskim 
jest kazanie na Dzień Wszystkich 
Świętych (In Die Omnium Sanc-
torum) z połowy XV wieku. 

Z naszym religijnym świę-
tem stara się konkurować od 
lat 90. obcy nam Halloween, 
promocja okultyzmu i magii 
przez niby-zabawy, które nie 
wnoszą nic pozytywnego do 
dusz dzieci i młodzieży, ale ruj-
nują ich duchowość. Korzenie 
Halloween sięgają pogańskich 
obchodów święta duchów i 
celtyckich bóstw. Pogańskie w 
swojej istocie obchody wigilii 
uroczystości Wszystkich Świę-
tych, praktykowane przez ludzi 
uznających się za chrześcijan, 
niweczą duchowość. W ten 
dzień wspomnijmy wszyst-
kich naszych bliskich, którzy 
odeszli do Domu Pana. Wspo-

mnijmy wszystkich naszych 
rodaków, szczególnie tych, 
którzy w niewyjaśnionych 
okolicznościach odeszli z tego 
świata będąc na służbie Rzecz-
pospolitej: prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i polityków róż-
nych opcji, generałów NATO 
poległych w smoleńskim bło-
cie, wszystkich upominają-
cych się o prawdę, żołnierzy 
Rzeczpospolitej. Państwo, 
które jakoby „zdało egzamin” 
organizując 96 pogrzebów, nie 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
Festum Omnium Sanctorum

potrafiło nawet oddać ciał tra-
gicznie zmarłych ich rodzinom. 
Nasza cywilizacja przez tysią-
ce lat uczyła kultury i szacunku 
dla zmarłych. Poniżeniem nas 
wszystkich było ujawnienie 
zdjęć zmasakrowanych, okale-
czonych, unurzanych w błocie 
ciał pasażerów tragicznego lotu 
rządowego Tu-154M. Nie było 
baczenia na szacunek dla zmar-
łych oraz ich rodzin. Zapalmy 
im symboliczną świeczkę.  

(asg)

Z żalem informujemy, że  
21 września 2012 r. zmarł nasz 
kolega Andrzej Buczek. Miał 
53 lata.

Zmarł ANDRZEJ BUCZEK,  
przewodniczący przemyskiej „Solidarności”

Zawsze pogodny, pamię-
tał o innych, ze szczególną 
troską dbał o pamięć tych, 
którzy tworzyli historię „So-

lidarności”. Od 1998 r. był 
przewodniczącym przemyskiej 
„Solidarności”, delegatem na 
Krajowy Zjazd Delegatów i 
członkiem Komisji Krajowej. 

W latach 90. był współ-
założycielem organizacji za-
kładowej przy przemyskiej 
Wojewódzkie j  Kolumnie 
Transportu Sanitarnego i 
przewodniczącym Komisji 
Zakładowej w Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Lubaczowie. Wów-
czas został delegatem na WZD 
Regionu Ziemia Przemyska, 
członkiem Zarządu Regionu, 
a następnie wiceprzewodni-
czącym i przewodniczącym 
regionu.

Zmarł Wojciech Dąbrowski, 
konserwator zabytków i historyk 
sztuki, który przez dwa miesią-
ce prowadził protest głodowy 
przed gdańskim magistratem 
przeciwko eksmisji żony. Wcze-

Śmierć bohatera miasteczka 
protestu w Gdańsku

śniej, wycieńczony głodówką, z 
wysokim poziomem cukru, tra-
fił do szpitala. Przypomnijmy, że
Dąbrowski był głównym boha-
terem miasteczka protestu, usta-
wionego na początku sierpnia 
przed gdańskim Urzędem Miej-
skim. Wojciech Dąbrowski, dr 
hab. historii sztuki, protestował 
przeciwko bezduszności władz 
miasta po tym, jak eksmitowana 
została jego żona Ewa z miesz-
kania w Gdańsku Wrzeszczu. 
Domagał się rozmowy z prezy-
dentem miasta Pawłem Adamo-
wiczem (PO). 

(asg)
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OŚWIATA

W nowym ogólnopolskim konkur-
sie historycznym „Olimpiada So-
lidarności. Dwie dekady historii” 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych mogą wygrać studencki in-
deks i staż w instytucji publicznej.

Olimpiada adresowana jest do 
uczniów klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych i ma na celu 

upowszechnianie i popularyzowanie wie-
dzy o historii Polski w latach 1970-1990. 

Pomysłodawcą i organizatorem inicja-
tywy jest Fundacja Centrum Solidarności 
z Gdańska, która poprosiła o patronat między innymi Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Wśród partnerów organizujących olimpiadę są: Instytut Pamięci 
Narodowej, NSZZ „Solidarność” oraz Uniwersytet Gdański.

W tym roku rozpocznie się pierwsza edycja tego konkursu. 
Składa się on z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogól-
nopolskiego. Pierwszy etap odbędzie się 27 listopada bieżącego 
roku w szkołach, które zgłosiły się do udziału w tym przedsię-
wzięciu. Wyniki pierwszego etapu  zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej konkursu do 17 grudnia 2012 r.

W etapie szkolnym i wojewódzkim uczniowie będą rywalizo-
wali ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wy-
boru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich troje najlepszych 
uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę. 

– Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, na dwa miesią-
ce przed rozgrywką finałową, laureaci eliminacji wojewódzkich 
zaproszeni zostaną na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska.
Zależy nam na tym, by uczniowie poznali miejsca związane z hi-
storią „Solidarności” oraz na integracji członków poszczególnych 
drużyn wojewódzkich – mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji 
Centrum Solidarności.

Finał pierwszej edycji konkursu odbędzie się 4 czerwca 2013 r. 
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W części finałowej zmierzy się 16 
trzyosobowych zespołów, które walczyć będą o wygraną. 

– A jest o co walczyć – podkreśla Małgorzata Romanowicz, 
koordynator olimpiady – bo członkowie zwycięskiej drużyny w na-
grodę otrzymają promesę indeksu na studia stacjonarne pierwszego 
stopnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 
po jednym miejscu na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna, Politologia, Socjologia oraz możliwość odbycia mie-
sięcznego płatnego wakacyjnego stażu w instytucji publicznej. 

Szkoły, których uczniowie będą laureatami pierwszej edycji 
konkursu, uhonorowane zostaną specjalnie ufundowaną na ten cel 
statuetką. Organizatorzy przewidują także nagrody dla nauczycieli, 
których uczniowie zwyciężą w ogólnopolskiej rywalizacji.

Telewizja Polska zadeklarowała relacje z etapów wojewódz-
kich i z finału. Organizatorzy olimpiady informują, że ma ona 
charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Szczegó-
łowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: www.olim-
piadasolidarnosci.pl.

Barbara Ellwart

Olimpiada 
„Solidarności”

EWA ZYDOREK, sekretarz Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”
 – W Uchwale Programowej XXV KZD zapisano, że „Solidarność” 
jest wielkim dziedzictwem Polski, Europy i świata. Kultywowanie 
pamięci o tym dziedzictwie, jego historii, wartościach, w opar-
ciu, o które powstawał Związek – jest naszym obowiązkiem. 
Przygotowana przez Fundację Centrum Solidarności olimpiada, 
której celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na 
temat najnowszej historii Polski, przybliżenie polskiego dziedzic-
twa historycznego i polskiego dorobku kulturowego, wpisuje 
się wprost idealnie w realizację tego zapisu uchwały. Nie ma 
lepszego sposobu na promowanie idei „Solidarności” 
i jej historii niż dotarcie do młodego pokolenia. 
NSZZ „Solidarność” sfinansuje dwa razy noclegi i przyjazd do 
Gdańska wszystkich drużyn wojewódzkich, czyli uczestników 
i opiekunów – około sześćdziesięciu kilku osób. Pierwszy raz 
w kwietniu – z okazji wizyty studyjnej, a drugi raz w czerwcu 
– finału olimpiady. 

Dlaczego wzrasta niepokój w środowisku oświatowym rozma-
wiamy z przewodniczącym gdańskiej „Solidarności” oświato-
wej WOJCIECHEM KSIĄŻKIEM

ku dla pracy nauczyciela, brak 
zrozumienia i troski, że w jego 
rękach jest największe dobro 
Rzeczypospolitej – młodzi Pola-
cy, pokazuje doraźność obecnych 
działań. Nauczyciel ma być elitą, 
ma być go stać na zakup litera-
tury fachowej, wyjście do teatru, 
bo on to potem odda w procesie 
kształcenia, wychowania. Jak 
niedawno powiedziała profesor 
Jadwiga Staniszkis, w rozmo-
wie z nauczycielami zauważyła 
wracający w nich STRACH. Do 
czego się doprowadza? Jak moż-
na uczyć w atmosferze lęku o 
pracę, o dobrą ocenę? Jak można 
funkcjonować, widząc hipokry-
zję władz – mówiących gładkie 
słowa na Dzień Edukacji, by za 
plecami tworzyć rozwiązania an-
typracownicze. Przecież to nóż w 
plecy. Niestety, żyjemy w rzeczy-
wistości, w której coraz bardziej 
zaczyna brakować zaufania, lo-
jalności. 

– W jaki sposób „Solidar-
ność” oświatowa zamierza re-
agować na te informacje?

– Sytuacja dla „Solidarności” 
jest trudna, bo nie otrzymujemy 
oficjalnych dokumentów praw-
nych, MEN niby zachowuje dy-
stans. Tymczasem, jak donoszą 
media, projekty zmian ustawo-
wych już trafiły do komisji sej-
mowych. Tak się tworzy atmos-
ferę nagonki, zastraszania, bycia 
ponad prawem. Ze swej strony 
zaapelowaliśmy do ludzi w szko-
łach, aby starali się zachowywać 
dystans wobec złotoustych ży-
czeń na Dzień Edukacji, ubrali się 
na ciemno, wpięli znaczki. Jakie 
będą dalsze kroki, ewentualne 
protesty? Zobaczymy. Ustawo-
wo wszelkie zmiany w Karcie 
nauczyciela, czyli pracownicze, 
powinny być uzgadniane ze 
związkami zawodowymi. Czy 
tak będzie? Władze centralne, z 
czego biorą przykład inni, w tym 
samorządy terytorialne, przestają 
się liczyć i z prawem, i z ludźmi. 

Rozmawiała 
Barbara Ellwart

MEN przerwało milczenie
Po spotkaniu w MEN 9 października Sekcja Krajowa Oświa-

ty i Wychowania NSZZ „Solidarność” opublikowała komuni-
kat, w którym czytamy między innymi: 

„47 dni urlopu wypoczynkowego nauczyciela, likwidacja 
dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, 
włączenie dodatku wiejskiego do średniego wynagrodzenia 
lub jego dowolne ustalanie przez samorządy – to propozycje 
MEN w sprawie zmian w systemie wynagradzania i urlopu wy-
poczynkowego. Strona związkowa nie wyraziła zgody zarów-
no na propozycje strony samorządowej, jak i ministerstwa”.

Nóż w plecy
– Co w obecnej sytuacji naj-

bardziej niepokoi nauczycieli?
– Coraz dalej idące propozy-

cje zmian w prawie oświatowym 
i próba ich realizacji – praktycz-
nie poza środowiskiem pracow-
ników oświaty. Także atmosfera 
swoistej nagonki na nauczycieli, 
co podchwytuje część mediów. 
A w tym wszystkim zły jest nie 
tylko pośpiech, ale i wyczuwany 
brak szerszej wizji edukacji, na 
przykład brak odpowiedzi na klu-
czowe pytania: jaki ma być doce-
lowy model polskiej szkoły, jaka 
powinna być pozycja nauczycie-
la-wychowawcy, czyja ma być 
szkoła? Tylko oszczędności to za 
mało. Czy nauczyciel i dyrektor 
mają być tylko przedmiotami w 
ręku urzędników samorządo-
wych? Gra idzie naprawdę o dużą 
stawkę. Szkoda, że samorządy z 
różnych powodów, także przez 
koneksje polityczne, tak ochoczo 
nie występują przeciw rządowi, 
ministrowi finansów, MEN, 
gdzie tworzy się nowe zadania, a 
tak zwaną kasę ogranicza. 

– Propozycje samorządow-
ców dotyczące zmian w Karcie 
nauczyciela i ustawie o systemie 
oświaty wywołują dyskusje od 
kilku miesięcy. Z którymi z nich 
– Pana zdaniem – nie można się 
zgodzić?

– Jest kilka kontrowersji. Z jed-
nej strony ograniczanie statusu na-
uczycielskiego, na przykład peda-
gogów, psychologów, logopedów 
pracujących z dziećmi w szkołach 
czy poradniach, zmiana systemu 
zatrudniania, oceniania i awanso-
wania, a z drugiej – zwiększanie 
czasu pracy. Poza tym nie można 
zaakceptować daleko idących 
zmian w systemie zabezpieczenia 
zdrowotnego, mimo wydłużania 
czasu pracy do 67 roku życia. Na-
uczyciele staną przed dramatycz-
nymi sytuacjami, związanymi na 
przykład z chorobami gardła lub 
wynikającymi ze stresu. Do tego 
trzeba dodać próby wprowadze-
nia zmian ułatwiających dalszą 
likwidację lub łączenie szkół. Do 
tej pory, bez zgody kuratorium 
oświaty, można to robić tylko w 
przypadku małych szkół – do 70 
uczniów; co już jest złym rozwią-
zaniem, wprowadzonym w ubie-
głej kadencji.

– Dlaczego informacje z 
kongresu przedstawicieli samo-
rządów, który odbył się 26 i 27 
września w Warszawie, nazywa 
Pan szokującymi?

– Z jednej strony chodzi o 
akceptację dla decyzji, o których 
wspomniałem wyżej. Z drugiej 
równie zła była sama atmosfera 
podczas obrad. Gremialny atak 
na ludzi oświaty. Brak szacun-
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Niekorzystne zmiany prawa oświatowego, brak wizji polskiej 
edukacji, oszczędzanie kosztem nauczycieli i stanowisko „Soli-
darności” wobec propozycji samorządów i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – to tematy podejmowane podczas konferencji praso-
wej 11 października 2012 r., zorganizowanej przez Sekcję Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

O zapowiadanej zmianie pensum, o propozycji samorządów skró-
cenia urlopu do 40 dni oraz dramacie zwalnianych z pracy nauczycieli 
mówiła Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku. Hanna 
Minkiewicz, sekretarz gdańskiej Sekcji Oświaty i Wychowania, ko-
mentując oszczędnościowe propozycje samorządów, stwierdziła, że 
„nauczyciel tańszy, to nauczyciel lepszy dla samorządów”. Wojciech 
Książek zwrócił uwagę na trudną sytuację młodych nauczycieli oraz 
na to, że władze nie dostrzegają zagrożeń wynikających z propo-
nowanych zmian i że „nauczyciel stłamszony nie będzie w stanie 
prawidłowo uczyć i wychowywać”. (bme)

Polscy nauczyciele na to nie zasługują
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Mobbing? Co to takiego? Większość pracowników zapew-
ne słyszała to określenie, wielu być może intuicyjnie kojarzy 
to zjawisko jako negatywne, ale nie do końca potrafi do-
precyzować, kiedy mobbing występuje, jak z nim walczyć, 
a przede wszystkim, jak mu przeciwdziałać. Pokazujemy, 
jak pracować, ale nie dać się poniżyć.

ciwnie – „okazje, które trzeba 
wykorzystać”), w których trze-
ba się sprężyć, zmobilizować i 
wykonać wyjątkowo dużo zadań 
w wyjątkowo krótkim czasie. Z 
drugiej strony, jeśli pracownik 
czuje się przytłoczony obowiąz-
kami i systematycznie otrzymuje 
od szefa zadania „na wczoraj”, 
powinna zapalić się mu lampka 
z napisem „mobbing”. 

Trudno wymienić wszystkie 
możliwe rodzaje nękania. Przy-
kładem „kreatywności” może być 
szef, który jednej z pracownic na-
kazał… uśmiechanie się do kse-
rokopiarki. Mobbing to także ob-
raźliwe żarty, rozsiewanie plotek, 
ignorowanie podczas rozmowy, 
sprawdzanie rzeczy osobistych 
pracownika, sprzeczne polecenia, 
pomniejszanie kwalifikacji zawo-
dowych, nieprzydzielanie zadań i 
wiele innych działań. Należy pa-
miętać, że mobbing to nie jedno-
razowe zdarzenie, a długotrwały, 
uporczywy ciąg szykan. Ponad 
80 procent przypadków nękania 
w Polsce trwa co najmniej pół 
roku, z czego 50 procent – dwa 
lata lub dłużej.

Mobbing kosztuje!

Szacunkowe straty samej 
gospodarki niemieckiej z po-
wodu mobbingu to 15 mld euro 
rocznie! Przyczyną co piątego 

samobójstwa u naszych za-
chodnich sąsiadów jest właśnie 
nękanie w miejscu pracy. W 
Stanach Zjednoczonych w efek-
cie mobbingu śmierć ponosi co 
roku ok. tysiąca pracowników. 
Są to zarówno samobójstwa, 
jak i zabójstwa dokonywane w 
afekcie przez zdesperowanych 
pracowników. Co roku w Ame-
ryce ginie prawie 150 szefów.

Koszty mobbingu ponoszą 
wszyscy – ofiara, zakład pracy,
gospodarka i całe społeczeństwo. 
Osoby mobbingowane doświad-
czają chorób i zaburzeń zachowa-
nia – chorób serca i żołądkowych, 
dermatologicznych, depresji, agre-
sji, alkoholizmu, a nawet prób 
samobójczych. Mobbing często 
kończy się również rozpadem 
więzów rodzinnych, utratą pracy 
i wykluczeniem społecznym. 

Koszty firmy, w której do-
chodzi do mobbingu, to m.in. 
obniżenie wydajności pracy, 
zmniejszenie zaangażowania 
pracowników, wzrost absencji, 
utrata wiarygodności i koszty 
ewentualnych odszkodowań.

Natomiast społeczne koszty 
mobbingu to m.in. obciążenie 
systemu ubezpieczeń społecz-
nych kosztami leczenia, zasił-
ków, rent i wcześniejszych eme-
rytur, wzrost bezrobocia, niższy 
wzrost gospodarczy, mniejsza 
wydajność i konkurencyjność, 
wzrost patologii społecznych.

Polska niechlubnym 
liderem

Wspomniany na wstępie 
zapis w polskim prawie pracy 

Nie daj się PONIŻYĆ!
Lepiej zapobiegać niż leczyć

JACEK RYBICKI, członek 
Prezydium ZRG NSZZ 
„Solidarność”

– Mobbing w firmie to strata dla wszyst-
kich. Traci na tym firma, ponieważ
pracownicy są zajęci innymi sprawami niż 
wykonywanie obowiązków zawodowych. 
Najwięcej traci oczywiście ofiara mobbin-

gu. Często w ogóle wyklucza ją to z rynku pracy. Ale traci też 
społeczeństwo, które chociażby ponosi koszty leczenia osób 
szykanowanych czy koszty procesów sądowych. Dlatego tak 
ważne jest zapobieganie mobbingowi. Tak jak w przypadku cho-
roby – tańsza jest profilaktyka niż leczenie. A zatem pracownicy
muszą mieć świadomość tego, czym jest mobbing i być przygo-
towani do przeciwdziałania temu zjawisku na samym początku. 
Z kolei pracodawcy muszą tworzyć strategie antymobbingowe 
w swoich przedsiębiorstwach, a nie reagować dopiero na poja-
wiające się przypadki mobbingu.

Najpierw świadomość
BARBARA SPIGARSKA 
przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku

– Pracownicy naszego muzeum od trzech 
lat zgłaszali przypadki nieodpowied-
niego traktowania przez przełożonych, 
ale również przez współpracowników. 

Chodziło m.in. o zlecanie zadań poniżej kwalifikacji lub wręcz
pozostawianie pracowników bez przydzielonych obowiązków 
służbowych, aroganckie zachowania (krzyki, obelgi), a nawet 
rzucanie przedmiotami. Uznaliśmy, że trzeba coś z tym zrobić, 
przede wszystkim podnieść świadomość. W ciągu ostatnich 
dwóch lat kilkunastu pracowników przeszło szkolenia dot. 
mobbingu. Porozumieliśmy się z pracodawcą, który zgodził się 
na przeprowadzenie w lipcu ankiety wśród pracowników, która 
miała dać odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście wystąpiło 
zjawisko mobbingu i w jakiej skali. W październiku pracownik 
Działu Szkoleń ZRG przeprowadził szkolenie dla kilkudziesię-
ciu pracowników w siedzibie muzeum. Planujemy warsztaty na 
temat mobbingu, a pracodawca zadeklarował, że postara się zna-
leźć środki na szkolenia z komunikacji społecznej, aby poprawić 
atmosferę w miejscu pracy.

Dr Jekyll i Mr Hyde
DR KRYSTYNA KMIECIK-BARAN 
prof. Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej

– Mobber (dręczyciel) to określenie osoby, 
która prześladuje wybraną przez siebie 
ofiarę. Najczęściej jest to przełożony ofiary
(ponad 65 proc.), ale także kolega lub kole-
żanka (ponad 25 proc.), a nawet podwładny 

(około 7 proc.). Jeśli mobberem jest przełożony, to pracownicy 
najczęściej stają po jego stronie (taka jest polska specyfika) i
dołączają się do prześladowań, np. w postaci listów poparcia 
dla przełożonego, a listów dezaprobaty dla prześladowanego 
pracownika.

Mobber ma często naturę typu „Dr Jekyll i Mr Hyde”. 
Potrafi być uroczy, sprawiać wrażenie osoby wiarygodnej,
odpowiedzialnej i wykwalifikowanej. Jego drugie oblicze to
płytkość, powierzchowność, służalczość, mściwość, czer-
panie przyjemności z zadawania bólu innym, niedojrzałość 
emocjonalna, niepewność, przymus kontroli innych, unikanie 
odpowiedzialności. 

Jeśli chodzi o ofiarę mobbingu, badacze podkreślają, że
może nią być każdy! Osobowość osoby mobbingowanej nie 
jest przyczyną mobbingu. Mobbing może przytrafić się każ-
demu: słabszym psychicznie, zamkniętym w sobie intrower-
tykom, ale również osobom przebojowym i ekspansywnym. 
Każdego człowieka można złamać, zniszczyć jego tożsamość, 
doprowadzić do stanu bezradności i beznadziejności – to kwe-
stia tylko metod i czasu. 

I właśnie „poniżenie” to 
słowo-klucz w definicji
mobbingu (z języka angiel-

skiego: mob – tłum, ale też na-
pastować), która mówi, że jest 
to działanie lub zachowanie 
skierowane przeciwko pracow-
nikowi, polegające na uporczy-
wym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika, 
powodujące lub mające na celu 
jego poniżenie lub ośmieszenie. 
Ta definicja, pochodząca z ko-
deksu pracy (art. 94 [3] par. 2), 
zawiera również „izolowanie 
lub wyeliminowanie pracow-
nika z zespołu współpracow-
ników”. A zatem mobbing jest 
też swoistym zaprzeczeniem 
solidarności, ma na celu skłó-
cenie ludzi i pozbawienie ich 
osobistej, ale i wspólnotowej 
godności. Mobbing można rów-
nież zaliczyć do form przemocy 
psychicznej, rzadziej fizycznej.

W tym miejscu warto zatrzy-
mać się na chwilę i odpowiedzieć 
na pytanie, czym mobbing nie 
jest? Mobbing najczęściej myli 
się z dyskryminacją (łamaniem 
zasady równego traktowania) 
ze względu na płeć, wiek, rasę, 
religię lub inne czynniki. Kla-
sycznym przykładem jest tu 
molestowanie seksualne, które 
również wiąże się z poniżeniem 
i upokorzeniem pracowników, ale 
dotyczy jedynie nieakceptowa-
nych zachowań odnoszących się 
do ich płci i odnosi się raczej do 
sfery fizycznej niż psychicznej.

Uśmiechnij się 
do kserokopiarki

Oczywiście mobbingiem nie 
jest egzekwowanie przez praco-
dawcę wykonywania obowiąz-
ków przez osobę zatrudnioną 
na danym stanowisku. Ale i tu 
nie wszystko szefowi wolno. 
Zmuszanie do pozostania w 
pracy „po godzinach” oraz wy-
znaczanie nierealnych, bardzo 
krótkich terminów na wykona-
nie konkretnych zadań, to już 
mobbing. Ważne jest zatem, 
aby pracownicy potrafili wła-
ściwie oceniać ogólną sytuację 
firmy, jakość i rzetelność swojej
pracy oraz sposób zachowania 
przełożonych. W każdej pracy 
zdarzają się sytuacje nadzwy-
czajne (kryzysowe bądź prze- M
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dotyczący mobbingu wprowa-
dzono w 2004 roku. Oznacza 
to, że dostrzeżono skalę i wagę 
tego zjawiska. Według Europej-
skiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy z Du-
blina, w krajach Unii mobbing 
stosowany jest wobec 12 pro-
cent pracowników. Tymczasem 
wyniki badań przeprowadzo-
nych w Polsce (CBOS) mówią, 
że mobbingowanymi czuje się 
aż 40 procent pracowników! 
Jeszcze gorzej sytuacja wyglą-
da w konkretnych branżach. Z 
badań Pomorskiego Instytutu 
Demokratycznego oraz Uni-
wersytetu Łódzkiego wynika, 
że mobbing jest stosowany wo-
bec 60 procent pracowników 
placówek edukacyjnych oraz 
aż 80 procent pielęgniarek!

Jedną z przyczyn dużej ska-
li mobbingu w naszym kraju, 
podobnie jak w przypadku in-
nych patologii w stosunkach 
pracy, jest gorsza niż w więk-
szości krajów europejskich 
sytuacja na rynku pracy. Brak 
pracy skłania prześladowanych 
pracowników do bierności i 
akceptacji mobbingu. Z kolei 
świadomi swojej przewagi 
mobberzy czują się bezkarni.

Jasne reguły

Jak walczyć z mobbingiem? 
Choć jest to również jednostka 
chorobowa i często wynika z za-
burzeń psychicznych osób, któ-
re szykanują innych, kluczowa 
w zapobieganiu prześladowania 
pracowników jest transparent-
ność i dobra organizacja pracy. 
Mobbingowi sprzyjają, wręcz 
go prowokują, nieczytelne za-
sady oceniania pracowników, 
brak sprecyzowanych wymagań 
i zakresów obowiązków, gene-
ralnie – niejasne reguły „gry 
społecznej”. Nieczytelny zbiór 
praw i obowiązków zatrudnio-
nych umożliwia bezpośrednim 
przełożonym wykorzystywanie 
i okazywanie swojej uprzywi-
lejowanej pozycji, natomiast 
kadrze kierowniczej wyższego 
szczebla i szefostwu danego 
przedsiębiorstwa utrudnia lub 
wręcz uniemożliwia zdiagnozo-
wanie sytuacji konfliktowych, 
np. właśnie mobbingu.

Dlatego tak ważne jest two-
rzenie strategii przeciwdziałania 
mobbingowi na poziomie pań-
stwa i przedsiębiorstwa. Jedną z 
dobrych praktyk w tym kontek-
ście jest tworzenie regulaminów 
polityki antymobbingowej w 
poszczególnych firmach, które 

kających ich szykan. Może to ja 
go sprowokowałem, może to ja 
jestem „niedopasowany”? – py-
tają się osoby mobbingowane. 
Jeśli dotknie nas taka sytuacja, 
pamiętajmy, że nie jesteśmy 
sami. Pomocy można szukać 
m.in. w Państwowej Inspekcji 
Pracy, Pomorskim Instytucie 
Demokratycznym lub Regionie 
Gdańskim NSZZ „Solidarność”. 
Godna praca to nie przywilej!

Adam Chmielecki

Wykorzystano m.in. opra-
cowania: „Jak walczyć z 
mobbingiem” (poradnik 
„Dziennika Gazety Prawnej”) 
oraz „Mobbing. Zagrożenie 
współczesnego miejsca pra-
cy” (K. Kmiecik-Baran, 
J. Rybicki, Gdańsk 2004).

Nie daj się PONIŻYĆ!

Rady dla ofiar mobbingu
 Zapisuj wszystkie szykany, notuj miejsce i czas oraz okolicz-

ności im towarzyszące.
 Rozmawiaj na ten temat z jak największą liczbą osób.
 Nie czuj się odpowiedzialny za zachowanie sprawcy.
 Szukaj pomocy poza pracą.
 Nie spotykaj się z mobberem sam na sam.
 Rozmawiaj o możliwości rozwiązania problemu w obecno-

ści osoby trzeciej.
 Przechowuj zapisy wszystkich incydentów, nawet jeśli nie 

ma na to świadków.
 Pamiętaj, że tyrani utrzymują swój proceder tylko dlatego, 

że ich ofiary milczą.
 Pamiętaj, że tyrani działają w ukryciu (za zamkniętymi 

drzwiami).
 Proś o pomoc innych.
 Porozmawiaj z rodziną, z kolegami, ze związkami zawodowy-

mi od razu, jeśli zauważysz pierwsze oznaki szykanowania.
 Szukaj możliwości mediacji.
 Zacznij się uczyć, jak odpowiadać na słowne zaczepki.
 Znajdź chociaż jedną osobę (najlepiej z autorytetem) w 

miejscu pracy, która będzie po twojej stronie. 

powinny stanowić załączniki do 
regulaminów pracy. Wskazane 
jest również powoływanie ko-
misji antymobbingowych, skła-
dających się z przedstawicieli 
pracodawcy, związków zawo-
dowych, społecznego inspekto-
ra pracy oraz osoby wskazanej 
wspólnie przez pracodawcę i 
związki, np. psychologa lub 
lekarza medycyny pracy. 

Nie jesteś sam!

Ofiary mobbingu często 
czują się pozostawione same so-
bie ze swoim problemem. Zgod-
nie z goebbelsowską zasadą po-
wtarzanego tysiąc razy kłamstwa, 
które w końcu staje się prawdą, 
wiele osób prześladowanych 
uznaje, że to one są winne doty-
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Pomoc społeczna
Byłam pracownikiem socjalnym. Starałam się wykonywać po-

wierzoną mi pracę jak najlepiej. Dostawałam pochwały i nagro-
dy. Po kilku latach, kiedy byłam oceniana jako jeden z lepszych 
pracowników, kierowniczka któregoś dnia zaczęła wykrzykiwać 
na mnie przy wszystkich, że jestem złym pracownikiem, leniwym, 
mało przydatnym. Takie sytuacje powtarzały się częściej.

Poszłam z tym problemem do dyrektora. Dyrektor rozmawiał 
z kierowniczką, ale ta znęcała się nadal. Problem stał się widocz-
ny. Czułam się coraz gorzej. Docinki, szepty, kiedy się pojawia-
łam, wzmagały się. Zaczęłam bać się chodzić do pracy, nie potra-
fiłam spokojnie odpowiadać na pytania, płakałam, pospiesznie 
odchodziłam. Dyrektor nie chciał się do tego wtrącać. W końcu 
przyznał rację kierowniczce. Kiedy były moje imieniny, przysłała 
mi kartkę z napisem „leń”. To trwało ponad pół roku. Nie byłam 
w stanie dalej tam pracować. Straciłam swoją pracę.

Urząd
Pracowałam w księgowości od trzech lat. Kiedy zaczynałam, 

wielu podziwiało mnie, że mam odwagę pracować z P. Znajomi 
mi mówili, że jest niebezpieczna, że znęca się nad innymi. Było 
na nią kilka skarg o znęcanie się od poprzedniego personelu. Na 
początku nie widziałam żadnych oznak tego, była wobec mnie w 
porządku, a nawet potrafiła być przemiła. 

Potem, gdzieś od roku, zaczęło się wszystko zmieniać. Do 
naszego zespołu dołączył nowy pracownik. Zaczęła go trakto-
wać bardziej korzystnie niż mnie. Natomiast zaczęła krytykować 
mnie, pokazywać, że pracuję gorzej niż nowy księgowy oraz 
inni  w tym dziale. Wszystko, co robiłam, oceniała negatywnie, 
pomimo że moja praca dawała lepsze efekty niż praca innych. 
Zaczęła żądać ode mnie wykonywania pracy w terminach, w 
których trudno było wykonać powierzone zadania. Twierdziła 
głośno, że działałam na szkodę urzędu, nie podawała przy tym 
żadnych konkretów. Krzyczała i obrażała mnie w obecności ko-
legów.

Ministerstwo
Pracuję w ministerstwie, co brzmi bardzo dumnie. Moim ter-

rorystą był nowy dyrektor departamentu. Byłem prześladowa-
ny przez rok. Dyrektor traktował mnie jak przedmiot. Koledzy 
odsunęli się ode mnie, bali się być blisko. Dyrektor wrzeszczał, 
wyzywał, kazał publicznie przysięgać, że nie ukradłem jakichś 
rzeczy, posądzał o kradzież dokumentacji. Jakoś radziłem sobie z 
codziennym przychodzeniem do pracy. Złożyłem skargę do władz 
wyższych i po raz pierwszy w historii tego ministerstwa brutal 
został zdegradowany na niższe stanowisko. 

Trudny do udowodnienia
TOMASZ GRYCZAN – prawnik, 
Dział Prawny Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
– Uregulowania dotyczące mobbingu są 
stosunkowo nową instytucją prawną, co po-
woduje, że problem ten nie zaistniał jeszcze 
w pełni w świadomości zarówno pracodaw-

ców, jak i pracowników. W przepisie art. 943 kodeksu pracy 
znalazła się definicja mobbingu, zobowiązanie pracodawcy 
do przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku oraz wy-
kaz sytuacji, w jakich pracownik może dochodzić swoich 
roszczeń. W przepisie zostały rozróżnione dwie sytuacje za-
istniałe w wyniku mobbingu: 

1. Pracownik doznał uszczerbku zdrowia 
2. Rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę. 
W zależności od działania mobbingowego mamy do czy-

nienia z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem. W pierw-
szym przypadku oszacowanie należności jest stosunkowo 
proste: koszty leczenia, utracone wynagrodzenie. Trudniejszą 
sprawą jest zadośćuczynienie za poniesione szkody, np. mo-
ralne. 

W przepisie znalazło się stwierdzenie, że powinna być to 
„odpowiednia suma”. W Polsce jak dotąd było stosunkowo 
mało spraw dotyczących mobbingu, zapewne dlatego są bar-
dzo trudne. Udowodnione muszą być działania mobbingowe 
oraz negatywne skutki, jakie one przyniosły. Nie może to być 
stwierdzenie pogorszenia samopoczucia, musi być wykazana 
konkretna jednostka chorobowa, np. nerwica lub depresja. 
W naszej praktyce w Dziale Prawnym Regionu Gdańskiego 
mieliśmy stosunkowo niewiele spraw dotyczących mob-
bingu, zapewne wynika to z wymieniomnych przyczyn, ale 
również z faktu, że tam, gdzie istnieje związek zawodowy, 
pracownicy potrafią przeciwdziałać mobbingowi wewnątrz 
zakładu pracy.
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Wybory wygrywa ten, kto się ładnie prezentuje w mediach. W rządzie Donalda Tuska zna-
lazła się np. Joanna Mucha, minister – lub jak sama chce – „ministra” od sportu. Podobnie 
Sławomir Nowak, politolog od dróg, kolei i lotnictwa. Wrażliwi na sondaże, mistrzowie 
puenty, dosadni komentatorzy, święcą triumfy. Do czasu…

Marsz „Obudź się Polsko”, największa demonstracja we 
współczesnej Polsce, przeszedł ulicami Warszawy, by m.in. 
wyrazić wsparcie dla postulatu przyznania koncesji TV 
Trwam. Ludzie powiedzieli arogancji władzy „Non possu-
mus!”. Zagrożona jest nasza wolność przez coraz bardziej 
opresyjne działanie państwa wobec obywateli i wolność 
słowa poprzez sabotowanie mediów wyłamujących się 
spod dyktatu tzw. Salonu i układu zacementowanego w 
pierwszych latach po Okrągłym Stole. Ilu Polaków musi 
wyjść na ulice, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
opłacana z naszych podatków, spełniła wolę licznej grupy 
obywateli? 

votum nieufności wobec Tuska 
zostanie złożone po negocja-
cjach budżetowych w UE.

Układ polityczno-medialny 
był dotychczas na tyle czytel-
ny, że jeden z szefów TVN bez 
żenady obwieścił, że nie ma w 
tej stacji miejsca na humory-
styczną krytykę rządzącej partii.   
Mieliśmy więc propagandę suk-
cesu, z mitem zielonej wyspy i 
„fajnej Polski”, dla „młodych 
i wykształconych z wielkich 
miast”. Równolegle toczyła się 
kampania pogardy wobec my-
ślących o Polsce w duchu wier-
ności historii, Bogu i ojczyźnie: 
„moherów”, „kaczystów”, „lu-
dzi przegranych”. Uderzenie 
w niezależne od partii władzy 
media jak TV Trwam, przypo-
minające czasy, gdy marnowa-
no bele papieru na druk „dzieł” 
Włodzimierza Iljicza „Lenina”, 
Józefa Stalina i ich krajowych 
sług, ale nie było go dla prasy 
katolickiej, też nie przysporzyło 
chwały rządzącym, a zmobili-
zowało Polaków i opozycję. 

Bez reakcji na manipula-
cję, bez niezależnych mediów, 

Rozmowa z Jerzym Urbanem 
w Wirtualnej Polsce, zawiera-
jąca wypowiedzi nikczemne 
wobec Joanny Racewicz, 
dziennikarki, której mąż – 
oficer Biura Ochrony Rządu
– zginął w Smoleńsku, służąc 
państwu polskiemu. „Dzien-
nikarki” WP nie zareagowały 
na ohydę wypowiedzi Urbana. 
Przykład idzie z góry. „Taśmy 
prawdy” – rozmowy Michnika, 
Rywina, Oleksego, czy ataki 
furii Niesiołowskiego wobec 
dziennikarki i politycznych ry-
wali, ujawniły język rodzimej 
pseudoelity. Mamy medialny 
matrix z funkcjonariuszami me-
diów. Po necie kursuje „żart”: 
W kolejce po pracę stoi tłum 
zmęczonych, dobitych rodaków, 
do których podchodzi uradowa-
ny reporter komercyjnej stacji z 
pytaniem: „Co sądzicie o  tym, 
że Jarosław Kaczyński nie ma 
swego konta na Twitterze?” Za-
bawne? Nie. W tym kraju nawet 
politykę zagraniczną uprawia 
się za pomocą Twittera...

Katolicy chcą 
swojej telewizji

Chętni do odbierania Telewizji Trwam – owszem – mogą 
ją oglądać, lecz poprzez odpłatne kablówki, specjalne 
anteny i dekodery. Często to ludzie ubodzy, mimo że całe 

życie uczciwie pracowali. Nie mogą nieodpłatnie korzystać 
ze swojej telewizji, bo tak się spodobało kilku urzędnikom, a 
salonowi publicyści dworują, że „TV Trwam może zagrozić 
jedynie brak telewidzów”. Swoje miejsca na multipleksie mają: 
TVP 1, TVP 2, TVN, TVN7, TVN4, TVP Info, Polsat i tak 
niewiele mówiące twory, jak Eska TV, ATM, Polo TV, Roz-
rywka TV, TV Puls2 itd. W KRRiT, która miała pilnować ładu 
medialnego i koncesji, zasiadają: z nominacji prezydenta Jan 
Dworak i Krzysztof Luft, Sejmu – Witold Graboś,  Sławomir 
Rogowski i Senatu – Stefan Pastuszka (wstrzymał się od głosu). 
Odmawiając TV Trwam koncesji na nadawanie naziemne za po-
mocą telewizji cyfrowej grono to uznało, że może zlekceważyć 
kilka milionów obywateli.  

Po co telewizji miejsce na multipleksie? Obecnie analogowa 
telewizja w Polsce daje odbiorcy dostęp do co najwyżej ośmiu pro-
gramów. Poza technicznym ograniczeniem, istnieje też ograniczenie 
ekonomiczne. Dla stacji niemasowych i niekomercyjnych jak TV 
Trwam analogowa droga dotarcia do widza jest zbyt droga. Multi-
pleks cyfrowy, telewizja cyfrowa, pozwala na przesłanie w każdym 
kanale jednego multipleksu do ośmiu programów. Gdy stary system 
do końca 2015 roku całkowicie zastąpimy multipleksami, będzie 
możliwe nadawanie z ośmiu multipleksów, czyli 32 do 64 progra-
mów. To podzieli koszta. A i tak wielu nadawców zwróciło się o 
rozłożenie opłat na raty – za dziesięcioletnią emisję 65 milionów 
złotych, czyli po 6,5 mln zł w rocznych ratach. KRRiT tego prawa 
nie dała fundacji Lux Veritatis, z góry poddając w wątpliwość, że nie 
będzie ona w stanie zapłacić owych 65 mln zł w ciągu 10 lat. A czy 
nadawcy, którym dano dostęp do MUX-1, są bardziej wiarygodni 
niż TV Trwam? Na przykład ATM Rozrywka, jedna ze stacji, któ-
re mają znaleźć się na multipleksie, nie zaczęła nawet nadawać w 
terminie, a kłopoty TVP SA są ogromne i spółka zamknie kolejny 
rok z rzędu stratą na poziomie około 100 mln zł. 

Bogata oferta multipleksów spowoduje, że wielu   zechce odłą-
czyć się od telewizji kablowej czy odinstaluje anteny satelitarne. 
Zatem liczba widzów, którzy będą mogli odbierać TV Trwam 
przez kabel lub satelitę, będzie maleć.  

Czy TV Trwam dostanie koncesję na jednym z multipleksów? 
Następne rozdanie za niespełna rok. Jest także sądowa możliwość 
cofnięcia decyzji KRRiT. W WSA zapadł werdykt 2:1 – jeden 
sędzia przyznał rację redemptorystom. Teraz kolej na NSA, a w 
końcu – na trybunał w Strasburgu.  

(asg)

Warszawa, 29 września 2012. 
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Polska demokracja medialna. 
TWÓRZMY ALTERNATYWĘ 

Wolne media, na które 
liczyliśmy po 1989 
roku po likwidacji 

Głównego Urzędu Kontroli Pu-
blikacji i Widowisk, to dzisiaj, 
niestety, fikcja. Dziennikarze nie
tyle realizują tzw. linię, ale redak-
cje – czy raczej ich właściciele 
– kierują się dyktatem reklamo-
dawców. Czy jest alternatywa? 
Jest. To tworzone spontanicznie, 
głównie w oparciu o Internet, 
portale, blogi, telewizje. Szcze-
gólnie aktywne po tragedii z 10 
kwietnia 2010 roku. W mediach 
tzw. głównego nurtu sposób re-
lacjonowania wydarzeń wygląda 
tak, jak gdyby był jeden oficer
prowadzący. Nic dziwnego, że 
wielu mówi żartem: Nie mam 
telewizora – nie wiem, co mam 
myśleć. To zjawisko sprawia, że 
Wydarzenia, Fakty, Wiadomości 
bywają wręcz nudne. Przykład 
– urodziny prezydenta Federacji 
Rosyjskiej Putina relacjonowane 
były według jednej sztampy. 

Spadek liczby widzów, 
skutkujący spadkiem wpływów  
z reklam oraz giełdowych kursów 
akcji (przykład – Agora), powo-
duje przesunięcie wektorów.  
W przypadku stacji TVN, należą-
cej do zarejestrowanej w Luk-
semburgu Grupy ITI, jej wła-
ściciele biorą już pod uwagę 
perspektywę wygranej repu-
blikanina Mitta Romneya 
z demokratą Barackiem 
Obamą oraz perspektywę 
przedłużenia koncesji w 
2015 roku. W tym czasie 
będzie być może rządziła 
obecna opozycja. 

Znaczenie informacji 
medialnych i odwrócenia 
wektorów odczuł już pre-
mier Tusk. Jedną z przy-
czyn odwracania się wyborców 
od PO są kolejne, publikowane 
przez media fakty i wydarze-
nia, które kompromitują rząd 
PO-PSL: afera Amber Gold, 
prowokacja medialna z 
prezesem gdańskiego sądu 
sędzią Ryszardem Milew-
skim, film pokazujący owego
sędziego z Tuskiem na sta-
dionie (ujawniony w TVN24) 
oraz kompromitująca zamiana 
ciał ofiar tragedii smoleńskiej. 
Sondaże pokazują pogorsze-
nie nastrojów społecznych, i 
to mimo Euro 2012. Dziś 70 
procent Polaków negatywnie 
ocenia polską rzeczywistość; 
20 procent odbiera ją pozytyw-
nie. Po prezentacji kandydata na 
premiera prof. Piotra Glińskie-
go najpewniej konstruktywne 

Polska będzie krajem klientów 
systemu władzy, czerpiących 
z komercyjnych i rządowych 
telewizji „prawidłową wy-
kładnię świata”. Opozycję, a 
nawet niezależnych dzienni-
karzy atakują i okładają po 
głowach gazety, jak „Gazeta 
Wyborcza”, obficie subsy-
diowane przez rząd poprzez 
reklamy i ogłoszenia spółek 
Skarbu Państwa, rządowe 
agencje i ministerstwa. Wraca-
ją też dawne upiory. Przykład? 

Krzysztof Skowroński, 
szef Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich, w jednym z 
wywiadów zauważył, że me-
diami rządzą ci sami ludzie, 
w rękach których znajdują się 
banki, chcący stworzyć „nowe-
go człowieka”, indywidualistę 
bez korzeni. Jego wolność jest 
złudna, bo ktoś, kto nie ma 
hierarchii wartości, dla kogo 
wszystko jest względne, to 
bezwolna ofiara manipulacji.

(asg)
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W 1956 roku splotły się losy Polaków i Węgrów. Dzisiaj 
Węgry kroczą własną drogą, nie obawiając się wchodzenia 
w spory z unijnymi komisarzami. Nasza opozycja czeka na 
polskiego Viktora Orbána. 

Gomułce „Sto lat!”

W niedzielę 21.10.1956 r. 
o godz. 22.27 spiker Polskie-
go Radia odczytał skład władz 
PZPR. Nazajutrz do Warszawy 
przybył Nikita Chruszczow i 
członkowie Biura Politycznego 
KC KPZR i dowództwo Układu 
Warszawskiego. Podczas burz-
liwego spotkania w Belwederze 
towarzysz „Wiesław” okazał się 
godnym partnerem sowieckiej 
delegacji. 24 października zwo-
łano wiec na placu Defilad. Była 
to największa (ok. 400 tys. osób) 
manifestacja spontanicznego po-
parcia dla PZPR. Do Warszawy 
dotarły już pierwsze sygnały o 
demonstracjach w Budapesz-
cie. Na wiecu pojawiły się ha-
sła poparcia dla Węgrów. Gdy 
w okolicach podwarszawskich 
Błoń odnotowano ruchy wojsk 
– robotnikom żerańskiej FSO 
rozdano broń. Kiedy po polskiej 
stronie opowiedzieli się „towa-
rzysze” z Chin i z Jugosławii, 
wygaszono czołgowe silniki 
jednostek zmechanizowanych, 
które już grzały się w Bornem-
-Sulinowie i w Żaganiu.

Budapeszt – Warszawa 
wspólna sprawa

23 października 1956 r. w 
Budapeszcie na znak solidarno-
ści z Polską zwołano gigantyczną 
manifestację przy pomniku gen. 
Józefa Bema. Dzień wcześniej 
na politechnice w Budapeszcie 
uczestnicy wiecu domagali się 
opuszczenia kraju przez wojska 
sowieckie, powołania nowego 
rządu z Imre Nagyem i wolnych 
wyborów. 23 października postać 
generała Józefa Bema w surdu-
cie, z ręką na temblaku, słuchała 
skandowanego: „Polska pokazuje 
nam drogę! Podążamy za Polską! 
(„Lengyelorszag utat mutat, Ko-
vesenk a Lengyel utat”). 

Powstanie

Gdy manifestanci pomasze-
rowali pod budynek radia, doma-
gając się publicznego ogłoszenia  
postulatów, na ul. Sandora funk-
cjonariusze  milicji politycznej 
– ponurej AVH – użyli broni. 
Padły pierwsze ofiary. Żołnierze 
zrywali z czapek pięcioramien-
ne gwiazdy. Z narodowych flag 
Węgrzy wycinali emblematy 
sierpa i młota. Flagi z okrągłym 
otworem stały się symbolem po-

wstania. Demonstranci obalili gi-
gantyczny spiżowy pomnik Sta-
lina, stojący na placu Bohaterów. 
24 października do Budapesz-
tu wjechały sowieckie czołgi, 
zajmując stanowiska przed 
parlamentem, przy mostach i 
najważniejszych skrzyżowa-
niach. Ambasadorem ZSRS w 
Budapeszcie był wówczas Ju-
rij Andropow, późniejszy szef 
KGB i gensek KPZR w czasie 
stanu wojennego w Polsce. 
25 października doszło do starć 
z żołnierzami Armii Czerwonej. 
Tego dnia na stronę powstańców 
przeszedł płk Pál Maléter. Nocą 
dowodził już przy koszarach 

-Pallavicini – został za to straco-
ny w 1957 roku.  

Przejście czerwonego 
Rubikonu 

31 października 1956 r. Nagy 
ogłosił, że rozpoczęto rozmowy 
o wystąpieniu Węgier z Układu 
Warszawskiego. 1 listopada rząd 
w Budapeszcie ogłosił neutral-
ność i wystąpienie z Układu 
Warszawskiego. Imre Nagy ape-
lował: „Do was wołamy wielkie 
i małe narody. My zrobiliśmy 
wszystko. Pomóżcie!”. Zachód 
był już zajęty opanowywaniem 
Kanału Sueskiego. Korzystając 

towanie 16 przywódców naszego 
Państwa Podziemnego), nakazał 
aresztowanie Węgrów. Nigdy 
nie powrócili do swoich domów. 
4 listopada o godz. 4 wojska so-
wieckie przypuściły drugi atak. 
Artyleria sowiecka rozpoczęła 
ostrzeliwanie Budapesztu. Nad 
ranem radio nadało dramatyczny 
apel Nagya:

„Dzisiaj we wczesnych go-
dzinach rannych wojska sowiec-
kie przypuściły atak na naszą 
stolicę, z oczywistym zamiarem 
obalenia legalnego demokratycz-
nego rządu Węgier. Oddziały na-
sze walczą. Informuję Węgrów 
i świat o sytuacji. Na pomoc! 
Na pomoc! Na pomoc!”. Przed 
godz. 9 radio zamilkło. Młoda 
wolność umierała. Ostatnim 
ośrodkiem oporu była przemy-
słowa wyspa Csepel. 

Upadek

Tajne raporty mówiły o 2,7-
-3 tysiącach zabitych po stronie 
węgierskiej i dziesięć razy więk-
szej liczbie rannych. Niektóre 
źródła podawały 10-15 tysięcy 
ofiar. W stratach strony sowiec-
kiej dokumenty podają liczbę 750 
zabitych i zaginionych i około 1,5 
tysiąca rannych żołnierzy.  Tysią-
ce uczestników rewolucji zostało 
deportowanych do Związku So-
wieckiego. 26 tysięcy osób sta-
nęło przed sądami na Węgrzech. 
1,5 tysiąca powstańców stracono. 
Przez granicę z Austrią wyemi-
growało 200 tysięcy Węgrów. 

W styczniu 1957 r. straco-
no pierwszych przywódców 
rewolucji – Jozsefa Dudasa i 
Janosa Szabo. W nocy z 15 na 
16 czerwca 1958 roku, po taj-
nym procesie, zgładzono Imre 
Nagya. Pochowany został ze 
skrępowanymi drutem kolcza-
stym rękami i nogami pod gru-
bą warstwą betonu na terenie 
więzienia. 

Artur S. Górski  

1956 – Trzynaście dni nadziei. 
Tylko Polacy byli z węgierskim powstaniem

Stoimy na granicy 
wyciągamy ręce 
i wielki sznur z powietrza 
wiążemy bracia dla was 

z krzyku załamanego 
z zaciśniętych pięści 
odlewa się dzwon i serce 
milczące na trwogę 
(…)
stoimy na granicy 
nazywanej rozsądkiem 
i w pożar się patrzymy 
i śmierć podziwiamy 

Zbigniew Herbert, 
„Węgrom”

–  Żadna z naszych walk wol-
nościowych nie miała nadziei na 
zwycięstwo. Zaskakujące jest, że 
najmniej szans miała ona  w mo-
mencie rozpoczęcia, a wróg był 
przynajmniej dwudziestokrot-
nie silniejszy. Zdrowy rozsądek 
cofnąłby się przed takim przed-
sięwzięciem. Nasza historia nie 
uczy logiki. Uczy, to jest w niej 
pocieszające i wzniosłe, że  w 
życiu narodów sens mają i takie 
pojęcia, jak odwaga, męstwo, 
przywiązanie do ideałów – pod-
sumował rok 1956 Gyula Illyes, 
węgierski pisarz. Zadziwiająca 
jest zbieżność tego stwierdzenia 
ze słowami, które moglibyśmy 
użyć do opisu naszej historii. 

„Błędy i wypaczenia”

W latach 1949-56 funkcję 
szefa MON pełnił marszałek 
ZSRS Konstanty Rokossowski. 
Kluczowe miejsca w Informacji 
Wojskowej pełnili Antoni Skul-
baszewskij i Dymitr Woznie-
sienskij. Represje dosięgły nie tyl-
ko wrogów systemu. Władysław 
„Wiesław” Gomułka został w 
sierpniu 1951 roku aresztowany 
przez ppłk. Józefa Światłę (właśc. 
Izaak Fleischfarb), który dwa lata 
później wybrał wolność, „urywa-
jąc się” w Berlinie Zachodnim. W 
CSRS skazano na śmierć komuni-
stę Slanskiego, a w 1949 roku w 
Budapeszcie Laszlo Rajka.

Za kratami znaleźli się żołnie-
rze AK, NSZ, NZW, zrzeszenia 
WiN, chłopi za niewywiązywa-
nie się z obowiązkowych dostaw 
i robotnicy za uszkodzenie na-
rzędzi. Pod celami spotykali się 
z wczorajszymi wrogami, jak 
Kazimierz Moczarski, autor 
„Rozmów z katem”.  

7 grudnia 1954 r. zostało 
zlikwidowane MBP, a minister 
Stanisław Radkiewicz został  
ministrem ds. PGR. Wiosną 1955 
r. aresztowani zostali zbrodniarze 
z MBP: Józef Różański (właśc. 
Józef Goldberg), Roman Rom-
kowski (Natan Gruenspan-Ki-
kiel) i Anatol Fejgin. Z resortu 
odszedł Mieczysław Mietkow-
ski (Mojżesz Bobrowicki). Jan 
Olszewski, późniejszy premier 
RP, Walery Namiotkiewicz, 
sekretarz Gomułki i Jerzy Am-
broziewicz 11 marca 1956 r. opu-
blikowali na łamach „Po Prostu” 
tekst „Na spotkanie ludziom z 
AK”. 28 kwietnia 1956 roku 
Sejm uchwalił amnestię dla 5847 
więźniów politycznych. 

Killana, stając się narodowym 
bohaterem. Do walki włączyli 
się członkowie Gwardii Naro-
dowej pod dowództwem Beli 
Kiralyego oraz milicjanci z 
komendantem Sandorem Ko-
pacsim. 28 października został 
zawarty rozejm z wojskami so-
wieckimi, które wycofały się do 
garnizonów. Węgierski Honved 
luzował sowieckie oddziały. 
30 października 1956 r. został 
uwolniony przez węgierskich 
powstańców z więzienia pry-
mas Jozsef Mindszenty (ksiądz 
prymas Stefan Wyszyński 27 
października 1956 r. został zwol-
niony z miejsca odosobnienia w 
Komańczy). Dowódca oddziału, 
który oswobodził Jozsefa Mind-
szentyego – mjr Antal Pálinkás-

z europejskiego zamieszania 
Izrael, Wielka Brytania i Fran-
cja rozpoczęły agresję na Egipt. 
Tylko Polacy ruszyli z pomocą 
Węgrom. Leki i żywność wysy-
łaliśmy wszelkimi możliwymi 
sposobami na Węgry. Ochotni-
cy z Polski walczyli po stronie 
węgierskiej. 

Zdradzeni Węgrzy

Nocą 3 listopada delegacja, 
której przewodził minister obro-
ny Pál Maléter, udała się do 
kwatery sowieckiego dowództwa 
na negocjacje o wycofaniu wojsk. 
Nadzorujący rozmowy szef 
KGB, osławiony Iwan Sierow 
(dowódca kontrwywiadu „Smier-
sza”, który przeprowadził aresz-

Rok 1956. Węgierska flaga narodowa z dziurą po wyciętym 
komunistycznym symbolu.
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Cytat miesiąca
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w pracy

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

„

ZMIANY LICZBY ZWOLNIEŃ 
(Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGOŚCI) W 2011 r. 
W STOSUNKU DO 2010 r. (w proc).

ogółem        do 6 dni       7-10 dni     11-10 dni    21-30 dni       31 dni 
            i więcej

0,62

2,11

-1,23 -0,63 0,34

7,65
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Żywność i napoje 
bezalkoholowe 

25%

Mieszkanie, energia 
20,70%

Alkohol, 
wyr. tytoniowe 

2,70%

Odzież i obuwie 
5,10%

Wyposażenie 
mieszkania

4,80%

Zdrowie
5%

Transport 
9,60%

Łączność 
4,20%

Rekreacja, 
kultura-
8,10%

Edukacja
 1.2%

Restauracje 
i hotele 2,40%

Pozost. tow. 
i usługi 5,20%

Pozostałe wydatki
6%

STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2011 ROKU
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SChorujemy coraz dłużej. Tak wynika z danych ZUS za ubie-

gły rok. Wprawdzie całkowita liczba zwolnień lekarskich w 2011 
roku w stosunku do 2010 roku zwiększyła się nie tak dużo, bo 
o 104 tys., jednak ich liczba w przypadku niezdolności do pracy 
trwającej 31 dni i dłużej wzrosła aż o 50,6 tys., czyli 7,65 proc. 
Zwiększyła się także liczba zwolnień krótkoterminowych (do 6 
dni) – o 2,11 proc.                                                                     

Zarówno dane GUS, jak i portalu pracuj.pl potwierdzają, że 
ofert pracy obecnie jest dużo mniej. Według pracuj.pl praco-
dawcy przedstawili od lipca do końca września br. 80 594 oferty 
pracy, tj. o 2,7 proc. mniej niż w drugim kwartale i o 6,4 proc. 
mniej niż w analogicznym okresie 2011 r. Nadal ofert pracy jest 
najwięcej w województwie mazowieckim, ale spadek w trzecim 
kwartale w stosunku do drugiego wyniósł aż 4,5 proc. Tak więc i 
w Warszawie trudniej znaleźć pracę.                                         

ofert pracy

Aż 1015 zł miesięcznie wyniosły przeciętne wydatki na życie w 
gospodarstwach domowych w 2011 r. Niestety, aż 972 zł trzeba 
było przeznaczyć na towary i usługi konsumpcyjne. W strukturze 
wydatków nadal najwięcej, bo 25 proc., wynoszą koszty zakupu 
żywności i napojów bezalkoholowych. Użytkowanie mieszkania i 
energia również nie były tanie. Przeznaczaliśmy na ten cel 20,7 
proc. dochodów. Koszty transportu stanowiły 9,6 proc. ogółu wy-
datków.                                                                                     

Coraz 
droższe 

życie

Kiedy dochodzi w pracy do 
konfliktów czy też sytuacja jest 
napięta, można wybrać trzy me-
tody działania. Wiele osób przyj-
muje postawę bierną lub uległą, 
która polega na dostosowaniu się 
do większości, głównego nurtu 
czy też najsilniejszych jednostek. 
Metoda ta zdaje egzamin na 
krótką metę. Niestety, z czasem 
takie osoby są wykorzystywane 

Dziś najlepszym krajem pod 
względem bezpieczeństwa so-
cjalnego jest Australia. Najniż-
sza pensja wynosi tam obecnie 
600-700 dolarów australijskich 
tygodniowo. Tygodniowy czas 
pracy to 38 godzin. Nie ma 
tam osób pozbawionych opie-
ki materialnej oraz dostępu do 
bezpłatnej czy też taniej opieki 
medycznej i szpitalnej. I nie cze-

S O C J A L N Y  R A J 
ka się na wizytę u lekarza przez 
miesiące czy lata. Osoby, które 
tracą pracę, otrzymują wsparcie 
finansowe w wysokości umoż-
liwiającej godne życie, to jest 
około tysiąca dolarów australij-
skich miesięcznie (ok. 40 proc. 
najniższej pensji) oraz szeroką 
pomoc w znalezieniu nowego 
zatrudnienia. Można korzystać 
z wielu bezpłatnych szkoleń i 

kursów, istnieje możliwość zdo-
bycia nowego zawodu i otrzy-
mania potem pracy. Państwo w 
szczególny sposób dba o rodzi-
ny. Specjalny bonus na dziecko 
otrzymują rodzice w 13 ratach, 
płatnych co dwa tygodnie zaraz 
po urodzeniu się malucha. Moż-
na także otrzymywać zasiłek ro-
dzinny wypłacany na dzieci do 
ukończenia przez nie 22 lat.    

przez innych pracowników, ule-
gają manipulacji, są wciągane w 
układy i intrygi. Druga metoda to 
agresja, która jednak z czasem 
prowadzi do izolacji. Najskutecz-
niejszą metodą jest asertywność. 
Ludzie wyrażający własne opinie 
żyją w zgodzie z samym sobą. 
Postawa asertywna pozwala na 
twórcze i swobodne dzielenie się 
pomysłami.                                

„Mój rząd jest jak Stadion Narodowy”.

Premier Donald Tusk, marzec 2012

3640,84 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
we wrześniu 2012 bez wypłat z zysku 
i było niższe w porównaniu 
z sierpniem o ponad 42 zł. 

Stopa bezrobo-
cia w kraju we 
wrześniu wynio-
sła 12,4 proc. i 
wzrosła o 0,1 proc.  
w porównaniu z 
sierpniem br. (GUS)

We wrześniu 2012 r. 
wskaźnik inflacji 
wyniósł 0,1 proc. 
miesiąc do miesiąca, 
a  3,8 proc. rok do 
roku.

68 proc. Polaków uważa, 
że nie ma żadnego wpływu 
na sprawy kraju. 43 proc. 
pytanych uważa, że „raczej 
nie”, a 25 proc. badanych – że 
„zdecydowanie nie”. (CBOS)

Stopa bezrobocia w województwie 
pomorskim na dzień 30 września wy-
niosła 12,4 proc. (wzrosła o 0,4 proc. 
w porównaniu z poprzednim miesią-
cem), co przekłada się na 
105,9 tys. bezrobotnych
w województwie pomorskim.
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SPOŁECZEŃSTWO

Zasada pomocniczości, czyli 
subsydiarności – za tym 
trudnym określeniem kryje 
się jedno z podstawowych 
założeń nauki społecznej 
Kościoła. Filarem porządku 
społeczno-gospodarczego 
promowanego przez chrze-
ścijańskie nauczanie jest 
przecież solidaryzm, a ten 
nie jest możliwy bez rozsąd-
nego, ale nie rozrzutnego, 
systemu pomocowego.

Co przez to rozumieć? 
Wbrew częstym zarzu-
tom, katolicka nauka 

społeczna nie opiera się na roz-
wiązaniach socjalistycznych. 
Ta ideologia jest konsekwent-
nie negowana przez nauczanie 
kolejnych papieży, począwszy 
od „ojca nauki społecznej Ko-
ścioła” Leona XIII. Chrześci-
jańska wizja świata wyklucza 
pomoc i solidarność w ich 
komunistycznym rozumieniu, 
czyli braku właśności prywat-
nej i podziałowi „wszystkim 
po równo” (fachowo określa 
się takie działania socjalizacją 
dóbr).

Różnicę między takim po-
dejściem a ideałami nauczania 
Kościoła wyjaśnia właśnie 
łaciński termin subsydialis, 
oznaczający tyle co „pomoc-
niczy, dodatkowy”.

Doktryna Kościoła katolickie-
go w sprawach ekonomii przyj-
muje, że różnice między poszcze-
gólnymi ludźmi i całymi grupami 
społecznymi są naturalne, więcej 
– niezbędne do harmonijnego 
rozwoju, jeśli tylko wzajemnie 
się uzupełniają. Jednak, jak gło-
siła chociażby encyklika „Rerum 
novarum”, społeczną solidarność 
może zagwarantować dopiero 
wspólne występowanie trzech 
czynników – wolnego rynku, za-
sad narzuconych i egzekwowa-
nych przez państwo oraz norm 
etycznych wywodzących się z 
nauki chrześcijańskiej.

Społeczna gospodarka 
rynkowa

Pomocniczość nie oznacza 
zatem uszczęśliwiania wszyst-
kich na siłę, blokowania prywat-
nej inicjatywy i samoorganizacji 
społecznej. Owszem, w myśl 
zasady subsydiarności obowiąz-
kiem państwa jest organizowa-
nie sprawiedliwego porządku 
społecznego i gospodarczego. 
Jednocześnie państwo nie po-
winno ingerować w te sprawy, 
które mogą być i są przedmiotem 
własnej aktywności, inicjatywy i 
przedsiębiorczości jednostek oraz 

wspólnot społecznych, na czele z 
podstawową – rodziną. Ale sub-
sydiarność zakłada, że istnieją 
potrzeby społeczne, których nie 
uda się zabezpieczyć na tych niż-
szych poziomach.

W ten sposób zasada pomoc-
niczości staje się podstawą spo-
łecznej gospodarki rynkowej, 
która – przynajmniej w teorii 
– „oparta na wolności działal-
ności gospodarczej, własności 
prywatnej oraz solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę 
ustroju gospodarczego Rze-
czypospolitej Polskiej” (art. 20 
Konstytucji RP).

Pomocnicza rola 
związków zawodowych

Ten model gospodarki, stwo-
rzony na bazie społecznej dok-
tryny Kościoła, uznaje wolny 
rynek jako czynnik sterujący 
procesami gospodarczymi. Ale 
przyjmuje też, że jego mityczna 
i niewidzialna ręka nie poradzi 
sobie z ważniejszym zadaniem, 
czyli ustanowieniem możliwie 
najbardziej sprawiedliwych rela-
cji między potrzebami (i korzy-
ściami) jednostkowymi i tymi 
przypadającymi całemu społe-
czeństwu. W tym właśnie celu i 
zgodnie z zasadą wspomagania 
powinny ingerować instytucje 
państwowe. I tu społeczna go-
spodarka rynkowa „zderza się” z 
klasycznym liberalizmem, który 
uznaje – co warte podkreślenia 
– za system uniemożliwiający 
zagwarantowanie nie tylko dobra 
całego społeczeństwa, ale nawet 
dobra indywidualnej osoby.

A zatem to silne, ale demo-
kratyczne i „nienachalne”, pań-
stwo oraz sprawne struktury 
społeczne na poszczególnych 
poziomach stają się gwarantem 
realnego rozwoju społecznego 
i gospodarczego, rozumianego 
w tej doktrynie przede wszyst-
kim jako zwiększanie siły na-
bywczej ludności i zapewnie-
nie najwyższego możliwego 
poziomu zatrudnienia. 

Do wspomnianych wyżej 
struktur KNS zalicza również 
związki zawodowe, korporacje, 
wszelkiego rodzaju instytucje 
stanowe (np. zapomniane dziś ce-
chy). Organizacje pracownicze w 
kontekście zasady pomocniczości 
uważa się za naturalne ogniwa 
struktury społecznej, łączące lu-
dzi wg podstawowej wspólnoty 
losów. Dlatego ich postawa nie 
ma być odbierana negatywnie 
jako „konfrontacyjna” lub „rosz-
czeniowa”, ale pozytywnie, z 
uznaniem społecznej reprezenta-

tywności takich form organizo-
wania się społeczeństwa.

Oczywiście społeczna go-
spodarka rynkowa zakłada 
również redystrybucję części 
„ogółu dóbr i środków” danej 
wspólnoty (lokalnej, narodowej 
itd.). To wszelkiego rodzaju 
świadczenia społeczne, które 
mają zapewnić stabilizację sto-
sunków społecznych. 

Unia społeczna

Jeśli ktoś miałby wątpliwości, 
czy takie rozwiązania są możliwe 
nie tylko na papierze, ale również 
w praktyce oraz czy rzeczywiście 
mogą doprowadzić do rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, 
niech spojrzy na Niemcy. Tam 
społeczna gospodarka rynkowa 
jest wręcz flagowym założeniem 
programowym chrześcijańskiej 
demokracji (koalicji partii: związ-
kowej CDU i bawarskiej CSU). 
Podejście naszych zachodnich 

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 9)

SOLIDARYZM: 
trudny fundament

Encyklika 
„Rerum novarum”: 
społeczną solidarność 
może zagwarantować 
wspólne występowa-
nie trzech czynników 
– wolnego rynku, zasad 
narzuconych 
i egzekwowanych przez 
państwo oraz norm 
etycznych wywo-
dzących się z nauki 
chrześcijańskiej.

sąsiadów do gospodarki od de-
kad opiera się na fundamencie 
zakładającym, że gospodarka 
wolnorynkowa nie może spraw-
nie funkcjonować bez skutecz-
nego rozwiązywania zagadnień 
socjalnych. Nie należy tego in-
terpretować, jak wspomnieliśmy 
na początku, jako ustępstwa na 
rzecz socjalizmu. To po prostu 
efekt połączenia norm etycz-
nych z przysłowiową przecież 
w przypadku Niemiec chłodną 
kalkulacją, że harmonijny i nie-
zakłócony rozwój społeczno-
-gospodarczy jest możliwy tyl-
ko w przypadku powszechnej 
społecznej akceptacji dla kie-
runków tego rozwoju. Wynika z 
tego dla niektórych paradoksal-
ny, ale prosty wniosek – stopień 
społecznej solidarności jest naj-
lepszym kryterium sprawności 
danej gospodarki.

Adam Chmielecki

15 lat temu, 19 października 1997 r., w Sejmie pojawił się krzyż, 
widoczny znak obecności wartości chrześcijańskich w polskim 
życiu publicznym, ale także jeden z symboli transformacji ustro-
jowej, kolejny etap na drodze pożegnania z PRL-em.

Było to bezpośrednią konsekwencją zwycięstwa Akcji Wybor-
czej Solidarność w wyborach parlamentarnych w 1997 r. 

W nocy z 19 na 20 października 1997 r. przed pierwszym 
posiedzeniem Sejmu III kadencji kilkunastu posłów AWS udało się 
na salę plenarną i powiesiło krzyż tuż nad drzwiami wejściowymi 
znajdującymi się po prawej stronie stanowiska Prezydium Sejmu. 
To najbardziej prestiżowe z wielu wejść na sejmową salę obrad, 
tuż obok ław rządowych. Przed zawieszeniem krzyża posłowie 
przekazali go matce bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która położyła 
go na grobie syna podczas mszy św. w intencji ojczyzny, a po mszy 
zwróciła posłom AWS.

Obecność krzyża w parlamencie wywołała protesty lewicy.  
Jednak marszałek Sejmu Maciej Płażyński podczas pierwszego 
posiedzenia Konwentu Seniorów nowego Sejmu 20 października 
1997 r. poparł działanie posłów AWS, uznając sprawę za zakoń-
czoną. W ten sposób krzyż do dziś towarzyszy pracy polskich 
parlamentarzystów.

Adam Chmielecki

Tytuł najnowszej książki 
Krzysztofa Wyszkowskie-
go najlepiej oddaje swo-
istą misję, jakiej podjął się 
współzałożyciel Wolnych 
Związków Zawodowych Wy-
brzeża, działacz „Solidarności” 
i niezależny publicysta.

Ta misja to dawanie świa-
dectwa prawdzie w każdej 
sytuacji. A Krzysztof Wy-

szkowski jest niezwykle cennym 
świadkiem historii „Solidarności” 
i Polski. Z reguły jako doradca, 
strateg, człowiek drugiego planu, uczestniczył w naj-
ważniejszych wydarzeniach na polskiej drodze do wolności, ale również 
życiu kraju po 1989 roku. Dodajmy, jako świadek często niewygodny, 
uparcie broniący rzeczywistej, a nie propagandowej wersji wydarzeń. 
Najgłośniejsze spory w tym kontekście to obrona mitu „Solidarności” 
jako wielkiego ruchu społecznego, a nie „zaplecza jednej wybitnej jed-
nostki” oraz walka o prawdę na temat śp. Anny Walentynowicz. 

Jedno ze zdjęć zamieszczonych w książce „Głową w mur” przed-
stawia Krzysztofa Wyszkowskiego stojącego ze śp. prezydentem Le-
chem Kaczyńskim właśnie obok legendarnej suwnicowej ze Stoczni 
Gdańskiej. Fotografię wykonano w sierpniu 2009 r., gdy Wyszkow-
ski był gościem specjalnej uroczystości z okazji 80 urodzin Anny 
Walentynowicz, zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim. Opowie-
dział wówczas symboliczną dla III RP historię: Oto kilka miesięcy 
wcześniej na terenie stoczni natknął się na wyrzucone na śmietnik 
wielkoformatowe zdjęcie Anny Walentynowicz. Mógł się jedynie do-
myślać, że pochodziło ono z wystawy zorganizowanej przez jedno z 
pobliskich centrów edukacyjnych, a po zakończeniu wystawy zostało 
uznane za niepotrzebne. To także podczas uroczystości w sierpniu 
2009 r. Wyszkowski nazwał Walentynowicz „Anną Solidarność”.

„Głową w mur” to wybór publicystyki autora z ostatnich kilku 
lat. Takich historii jak ta przytoczona wyżej jest w tym zbiorze 
więcej. Dodatkowym atutem i gwarancją wysokiego poziomu pu-
blikacji są nazwiska: dr. hab. Sławomira Cenckiewicza (który 
podjął się wyboru i opracowania tekstów) oraz poety Wojciecha 
Wencla (który napisał poruszający wstęp). 

Nie jest to klasyczna, bieżąca publicystyka. Wyszkowski w 
większości tekstów przechodzi od wątków aktualnych do bardziej 
uniwersalnych rozważań dotyczących podstawowych wartości, 
kierunków rozwoju Polski itd. Szkoda, że często rzeczywiście 
oznaczało to przysłowiowe bicie głową w mur.

Adam Chmielecki
K. Wyszkowski, Głową w mur, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2012

Tytuł najnowszej książki 
Krzysztofa Wyszkowskie-
go najlepiej oddaje swo-
istą misję, jakiej podjął się 
współzałożyciel Wolnych 

strateg, człowiek drugiego planu, uczestniczył w naj-

Głową w mur 
WARTO PRZECZYTAĆ

To „Solidarność” powiesiła 
krzyż w Sejmie
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REKLAMA

KONTAKT: 58 769 21 67
e-mail:  nszz-stocznia@wp.pl
 piph@piph.pl

OBUDŹ SIĘ GDAŃSKU!
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ZDROWIE

Źyjmy zdrowo

Dieta i nadciśnienie
Coraz więcej osób na 

świecie ma problemy z 
nadciśnieniem, dzisiaj 

cierpi na nie około ośmiu mi-
lionów Polaków. Jedynie 12 
procent z nich poddaje się 
właściwemu leczeniu. Jak po-
daje Światowa Organizacja 
Zdrowia, przyczyną większości 
zgonów na świecie są schorze-
nia układu krwionośnego, któ-
rym niestety sprzyja ta przypa-
dłość. Odpowiednia dieta i 
nawyki żywieniowe mogą zni-
welować oznaki nadciśnienia, 
gdy nie osiągnęło ono jeszcze 
poziomu, w którym konieczne 
jest stosowanie leków. Kiedy 
ciśnienie skurczowe wynosi 
140 mm Hg, a rozkurczowe 
90, jest to pierwszy alarm, że 
jest ono zbyt wysokie. Wpro-
wadźmy kilka zasad do swoje-
go menu już dziś, a być może 
unikniemy niebezpieczeństwa.

Potas
W diecie osób, które mają 

problemy ze zbyt wysokim 
ciśnieniem, nie może zabrak-
nąć potasu. Pierwiastek ten 
reguluje ciśnienie krwi i go-
spodarkę wodną organizmu. 
Producenci wzbogacają nim 

dietetyczną sól, gdyż niweluje 
niekorzystny wpływ sodu, któ-
ry z kolei ciśnienie podwyższa. 

Najlepiej sięgać po natu-
ralne źródła tego pierwiastka, 
dużo potasu zawierają suszo-
ne morele, pomidory, szpinak, 
ziemniaki i banany. Osoba do-
rosła powinna każdego dnia 
spożywać 3500 mg potasu.

Pikantnie 
i aromatycznie

Dobroczynne działanie na 
problemy z nadciśnieniem mają 
musztarda i czosnek. Ta pierw-
sza zawiera olejek gorczycowy 
o właściwościach antybakteryj-
nych, który ponadto wzmaga 
produkcję soków trawiennych 
i obniża ciśnienie. Warto jed-
nak wybierać musztardy o jak 
najmniejszej zawartości soli i 
konserwantów. Możemy ją sto-
sować zamiennie z czosnkiem, 
który ma podobne zalety. Jego 
działanie jest bardzo silne, z 
tego względu osoby o niskim 
ciśnieniu powinny go unikać. Ze 
zbyt wysokim ciśnieniem radzi 
sobie również kapsaicyna, którą 
odnajdziemy m.in. w paprycz-
kach chili. Korzystnie wpływa 
ona na cały układ krwionośny.

Naturalne azotany
Ciśnienie krwi obniża się 

szybko po spożyciu azotanów. 
Naturalnym i powszechnie do-
stępnym źródłem tych związ-
ków są buraki. Po wypiciu 
świeżego soku z tych warzyw 
w naszym organizmie wzrasta 
stężenie tlenku azotu, który re-
guluje problemy układu krwio-
nośnego. Azotany mają tym 
silniejsze działanie, im wyższe 
jest ciśnienie chorej osoby. 
Wystarczy nawet szklanka 

soku z buraków, by w szyb-
kim czasie osiągnąć pożądany 
rezultat. Buraki to niejedyne 
źródło azotanów. Dostarczy-
my je swojemu organizmowi 
spożywając również kapustę, 
sałatę i szpinak. 

Unikajmy soli i używek
Wiele produktów, które 

jemy na co dzień, zawiera 
znaczną ilość soli. Według die-
tetyków, w dziennym menu 
dorosłego człowieka powinno 

znajdować się jej maksymalnie 
5 g, czyli pół łyżeczki. Więk-
szość z nas mocno przekracza 
tę wartość, co szczególnie 
niebezpieczne jest w przypad-
ku osób cierpiących na nadci-
śnienie, gdyż sól pogłębia ten 
problem. Zamiast soli w celu 
poprawienia smaku potraw 
możemy stosować zioła i przy-
prawy. Chorzy powinni także 
zrezygnować z papierosów i 
większych ilości alkoholu. Ni-
kotyna podwyższa ciśnienie, 
wzmaga częstotliwość pracy 
serca i osłabia ściany naczyń 
krwionośnych. Podobne nie-
korzystne działanie mają duże 
dawki alkoholu. Przyjmowanie 
jednak jego małych ilości może 
być dobroczynne. Mężczyźni 
mogą na dobę spożywać mak-
symalnie 30 g czystego alko-
holu, a kobiety 20 g.


Wiele osób nie zdaje sobie 

sprawy, z jak dużym niebezpie-
czeństwem wiąże się problem 
nadciśnienia. Powszechne 
jest, że lekceważymy pierw-
sze objawy tego problemu i 
nie zawsze dbamy o zdrowie 
układu krwionośnego. Tym-
czasem każdy z nas powinien 
kontrolować, czy przypadkiem 
to schorzenie nie dotknęło 
również i jego. Warto zainwe-
stować w ciśnieniomierz i każ-
dego dnia dbać o prawidłową 
dietę, gdyż być może dzięki 
niej nasze ciśnienie pozostanie 
w normie. 

Milena Antoniak

Kiedy ciśnienie skurczowe wynosi 140 mm Hg, a rozkurczowe 
90, jest to pierwszy alarm, że jest ono zbyt wysokie.
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– SKOK Ubezpieczenia, które 
obsługują ponad milion klientów 
indywidualnych, postanowiły roz-
szerzyć swoją ofertę o ubezpiecze-
nia korporacyjne. Jak narodził się 
pomysł dotarcia do tego segmen-
tu rynku?

– Do tej pory SKOK Ubezpieczenia 
zabezpieczały życie, zdrowie i majątek 
członków Spółdzielczych Kas Oszczęd-
nościowo-Kredytowych. Firma jednak 
na tyle okrzepła i dojrzała, że zarząd 
SKOK Ubezpieczeń postanowił wyjść z 
ofertą ubezpieczeniową na rynek ze-
wnętrzny. Na terenie całego kraju roz-
wijamy sprzedaż oferty dedykowanej 
firmom. Zawiera ona prosty w kon-

strukcji i przejrzysty pakiet ubezpie-
czeń dla przedsiębiorstw, związanych 
z ochroną życia, zdrowia i majątku. 
Niewątpliwie naszą mocną stroną jest 
profesjonalny zespół sprzedaży  – po-
zyskaliśmy z rynku ekspertów z dużym 
doświadczeniem w zakresie sprzedaży 
korporacyjnej, a także współpraca z 
profesjonalnymi brokerami i multia-
gencjami. Innymi słowy: stawiamy na 
wielokanałowy sposób dotarcia do 
klientów, który już przynosi pierwsze 
efekty. Za pośrednictwem brokerów 
pozyskaliśmy pierwsze ubezpieczenia 
majątkowe i życiowe. 

– Na pozyskaniu jakich klientów 
korporacyjnych szczególnie zależy 
firmie? 

– Naturalną konsekwencją 
otwarcia na rynek zewnętrzny było 
rozpoczęcie współpracy z klientami, 
którzy są nam szczególnie bliscy ze 
względu na fakt, że reprezentują 
podobne wartości i normy działania. 
Warto pamiętać, że nasza firma jest 
częścią grupy SKOK, zbudowanej wy-
łącznie na polskim kapitale, zrodzo-
nej ze struktur NSZZ „Solidarność” i 
wspierającej rodzime przedsięwzięcia.  
Stąd nawiązanie i kontynuacja współ-
pracy  z organizacjami związkowymi 
z różnych regionów Polski. To dla nas 
bardzo ważni partnerzy, tym bardziej 

że ze związkami zawodowymi 
współpracujemy również na innych 
polach, między innymi wspierając 
ważne dla obu stron przedsięwzię-
cia. Warto również wspomnieć, że 
ubezpieczenia to taki obszar, gdzie 
warto polegać na sprawdzonym 
partnerze, a ufam, że właśnie takim 
partnerem jesteśmy dla organizacji 
związkowych. 

– Z jaką ofertą chcecie dotrzeć 
do przedstawicieli organizacji 
związkowych?

– Specjalnie dla struktur NSZZ 
„Solidarność” przygotowaliśmy 
ubezpieczenie „Optimum Związko-
wiec”. Bazując na ofercie modelo-
wej – można go zaadaptować do 
potrzeb poszczególnych organizacji 
zakładowych, zgodnie z ich ocze-
kiwaniami.  Oczywiście, jesteśmy 
otwarci na sugestie ze strony przed-
stawicieli związków zawodowych, 
również dotyczące innych potencjal-
nych produktów, które możemy im 
zaproponować. 

– Na czym polega to ubez-
pieczenie i jakie korzyści płyną z 
posiadania takiej polisy?

– Ubezpieczenie „Optimum 
Związkowiec” chroni życie i zdrowie 
członka związku oraz jego rodziny. 

Ma charakter grupowego ubezpie-
czenia na życie, gdzie ubezpiecza-
jącym może być  – i najczęściej jest 
– struktura związkowa. W wyniku 
owocnych negocjacji oraz zaangażo-
wania przewodniczącego dolnoślą-
skiego Regionu NSZZ „Solidarność” 
Kazimierza Kimsy od początku paź-
dziernika ochroną objęte będą dwie 
organizacje zakładowe z Dolnego 
Śląska. Nawiązaliśmy również współ-
pracę z pozostałymi Regionami NSZZ 
„Solidarność”, negocjujemy warunki 
ubezpieczenia dla poszczególnych 
organizacji zakładowych.  Produkt, 
poza atrakcyjnymi warunkami ochro-
ny, posiada dodatkowe korzyści. 
Osobie, która przystąpi do „Optimum 
Związkowiec”, oferujemy atrakcyjne 
zniżki na ubezpieczenia mieszkań 
oraz  ubezpieczenia podróżne. 
Dodatkowo w niedługim czasie 
będziemy mogli przedstawić propo-
zycję biura Ecco Holiday na zakup 
wycieczek po promocyjnych cenach. 
Nasza oferta od jesieni zostanie po-
szerzona o grupowe ubezpieczenie 
zdrowotne, które również będziemy 
chcieli zaprezentować organizacjom 
związkowym. Warto pamiętać, że 
zakup polisy to nie tylko „sucha” 
transakcja, ale również możliwość 
skorzystania z doradztwa naszych 
ekspertów ubezpieczeniowych.

Rozmowa z MACIEJEM DYLEWSKIM,
Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą Zewnętrzną SKOK Ubezpieczenia
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Pytanie do prawnika§

Jeżeli utraciłeś pracę z winy pracodawcy (niewypłacalność, upadłość, 
likwidacja stanowiska pracy lub zakładu) i spełniasz poniższe warunki:

Świadczenie przedemerytalne 
PORADNIK

Celem przyznania świadczenia przedemerytalnego jest wsparcie finansowe osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji zawodowej z uwagi na utratę pracy z przyczyn od siebie 
niezależnych (np.. upadłość lub likwidacja zakładu pracy, niewypłacalność pracodawcy), a 
które mają długi staż pracy i którym brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego wieku 
emerytalnego.

1. Zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy

2. Pobierać przez okres 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. W okresie pobierania tegoż 
zasiłku nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia 
wskazanej przez powiatowy urząd pracy

3. Uzyskać zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu przez okres 6 miesięcy zasiłku dla 
bezrobotnych

4. W ciągu 30 dni złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w oddziale 
ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku o przyznanie świadczenia 
przedemerytalnego należy dołączyć kwestionariusz odnośnie okresów składkowych i nieskład-
kowych (druk ZUS RP6), świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywa-
nego wynagrodzenia (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS RP7)

 

Kilka informacji związanych ze świadczeniami przedemerytalnymi

1. Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były 
odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia, praca w gospodarstwie 
rolniczym). Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów skład-
kowych

2. Od dnia 1 marca 2012 roku kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 938,25 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych 
(Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.).

oprac. Maria Szwajkiewicz

1. Przepracowałeś w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy

2. Spełniasz następujące wymagania stażowe i wiekowe:

a) Utrata pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy: 

 masz ukończone co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz udowodniony 
staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna),

 bez względu na wiek, pod warunkiem że do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiąza-
nie umowy o pracę lub stosunku służbowego staż pracy wynosił co najmniej 34 lata (kobieta) 
i 39 lat (mężczyzna)

lub

b) Utrata pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. likwidacja stanowiska, zwol-
nienia grupowe, przyczyny ekonomiczne): 

 masz ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz 30-letni (ko-
bieta) lub 35-letni staż pracy (mężczyzna)

 bez względu na wiek, jeśli do dnia rozwiązania umowy o pracę (stosunku służbowego) 
staż pracy wynosił co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna).

Możesz starać się o świadczenie przedemerytalne. W tym celu należy 
wykonać następujące kroki: 

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – nieza-
leżnie od tego, czy żyje w mieszkaniu komunalnym, spół-
dzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym.

Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu 
i tytuł prawny do lokalu. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli dopuszczalna powierzch-
nia użytkowa lokalu nie przekracza:
Dla 1 osoby 45,5 m2 

Dla 2 osób 52,0 m2 

Dla 3 osób 58,5 m2 

Dla 4 osób 71,5 m2 

Dla 5 osób 84,5 m2 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 
w gospodarstwie jednoosobowym 1236,01 zł, a w gospodarstwie 
wieloosobowym – 882,86 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, po-
nieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej 
emerytury. 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu 
mieszkalnym żyje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku 
lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga za-
mieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospo-
darstwie wieloosobowym. 

Uwaga: Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy uważa się 
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe.
Stan prawny na 17.10.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

Dodatki mieszkaniowe

Nowelą z dnia 11 kwietnia 2007 r., zmieniającą treść prze-
pisu art. 63 ustawy Karta nauczyciela, nauczyciele zostali 
objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy 
publicznych. Zakres przedmiotowej ochrony określają prze-
pisy kodeksu karnego w rozdziale XXIX – art. 222, 223, 224 
§ 2 oraz art. 226, który określa przestępstwo znieważenia 
funkcjonariusza publicznego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie 
I KZP 8/12 wskazuje, iż przedmiotem normy art. 226 § 1 k.k. jest z 
jednej strony prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych 
i samorządowych, z drugiej godność funkcjonariusza publicznego 
lub osoby przybranej mu do pomocy. Wykonywanie obowiązków 
przez funkcjonariuszy publicznych, w tym nauczycieli, wiąże się 
bowiem z uczestnictwem w sytuacjach konfliktowych, w których 
są oni szczególnie narażeni na agresję lub naruszenie dóbr oso-
bistych. 

SN w przytoczonym orzeczeniu stwierdził ponadto, iż funk-
cjonariusz dokonujący czynności służbowych (np. nauczyciel 
pełniący dyżur w pokoju nauczycielskim), który jest w związku 
z tym znieważany niepublicznie, korzysta z takiej samej ochrony, 
jak w trakcie wykonywania obowiązków publicznie. 
Stan prawny na 2.10.2012 r

Tomasz Gryczan

Znieważenie nauczyciela

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
udziela porad prawnych zarówno w sprawach dotyczących 
związkowych organizacji zakładowych, jak i w sprawach 
indywidualnych. Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie 
członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związ-
kową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny. Tel. 58 308 44 69 lub 58 308 42 74, 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Biuro Prawne 
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Stołeczna prokuratura 
umorzyła śledztwo ws. 
zablokowania Sejmu w 

maju przez związkowców. W 
ich  działaniach nie dopatrzono 
się „znamion czynu zabronio-
nego”. Decyzja jest prawomoc-
na – podał Dział Informacji 
Komisji Krajowej.

Prokuratura uznała, że 
związkowcy nie stosowali 
przemocy ani gróźb – tylko sta-
li blokując wyjścia. Oceniono, 
że manifestacja miała charakter 
pokojowy, dopuszczalny przez 
polskie prawo, a jej celem był 
protest przeciw podwyższeniu 
wieku emerytalnego.

Okazuje się, że Prokuratura 
Rejonowa Warszawa-Śródmie-
ście umorzyła śledztwo jeszcze 
w sierpniu br. O fakcie tym 
nikt jednak nie został poinfor-
mowany.

23 października br. w 
Sądzie Rejonowym 
w Gdańsku odbyło 

się posiedzenie sądu, na którym 
rozpatrywana była skarga Ko-
misji Międzyzakładowej „Soli-
darności” Stoczni Gdańskiej na 
umorzenie śledztwa w sprawie 
prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza dot.  umieszcze-
nia nad stoczniową wartownią 
napisu „im. Lenina”. 

Podczas rozprawy prze-
słuchany został Karol Guzi-

Wydawałoby się, że 
Polska – podobnie 
jak Anglia – leży w 

Europie, oba państwa są człon-
kami tej samej Unii, więc nie 
powinno być znaczących róż-
nic w podejściu do człowieka 
szukającego pracy. Czasy są 
takie, że każdy – niezależ-
nie od wykształcenia, płci 
i  os iągnięć  zawodowych 
– może trafić na bezrobocie. 
Jeśli człowiek jest młody, 
wykształcony i z wielkiego 
miasta, to teoretycznie nie 
powinien mieć większych 
problemów ze znalezieniem 
pracy. Gorzej, gdy ten czło-
wiek jest kobietą w wieku 
50+, a konkretnie, tak jak w 
przypadku mojej klientki, w 
wieku 59 lat. Pani – osoba 
bardzo zadbana, posiadająca 
średnie wykształcenie, zna-
komicie posługująca się języ-
kiem angielskim i posiadają-
ca różnorodne doświadczenie 

zawodowe – z powodów oso-
bistych musiała powrócić do 
kraju z Wysp Brytyjskich. Od 
kilku miesięcy jest w Polsce i 
nie może znaleźć żadnej, na-
wet najprostszej pracy. 

– Każdy pracodawca czy 
rekruter, z którym się spotyka-
łam na rozmowach kwalifika-
cyjnych, pytał mnie najpierw, 
ile mam lat? – jakby to było 
najważniejsze. Nikt nie za-
pytał mnie o kwalifikacje ani 
o to, czy chcę tę pracę i czy 
poradzę sobie z zadaniami. 
Bardzo jestem zaskoczona ta-
kim podejściem pracodawców. 
Gdy szukałam pracy w Anglii 
nikt, dosłownie nikt, nie był 
zainteresowany tym tematem, 
dla tamtejszego pracodawcy 
liczą się kwalifikacje, umiejęt-
ności i chęci. O wiek i metrykę 
pracownika nikt nie pyta, po 
prostu nie ma tego problemu. 
Masz siły, zdrowie i chcesz 
pracować, to pracujesz.

Z PRAKTYKI DORADCY ZAWODOWEGO  

Pani 50+ podejmie pracę 
Jak podaje GUS, w czerwcu 

br. pracy nie miały 243 tysiące 
osób w wieku 55+, grupa bez-
robotnych w tym wieku po-
większyła się aż o 16,9 proc. 
w stosunku do roku ubiegłego. 
Natomiast liczba bezrobotnych 
w wieku 45-54 lata zwiększyła 
się o 1,2 proc. Powyższe sta-
tystyki na pewno nie napawają 
optymizmem starszych pra-
cowników. Klientka, z którą 
pracowałam, najprawdopodob-
niej uzyska z ZUS jakiś rodzaj 
świadczenia i dodatkowo zasili 
szeregi szarej strefy, opiekując 
się dzieckiem lub zatrudniając 
się jako pracownik ochrony 
obiektów. Po zakończeniu 
spraw osobistych, które przy-
wiodły ją do Polski, wróci do 
Anglii, gdzie pomimo wieku 
emerytalnego utrzyma aktyw-
ność zawodową.

Renata Tkaczyk

Śledztwo przeciw związkowcom 
umorzone

Śledz two  wszczę to  w 
czerwcu na podstawie artyku-
łu kodeksu karnego, przewidu-
jącego do trzech lat więzienia 
dla tego, kto stosuje przemoc 
wobec osoby lub groźbę bez-
prawną w celu zmuszenia innej 
osoby do określonego działa-
nia. W uzasadnieniu umorzenia 
podkreślono, że związkowcy 
nie mogli wywrzeć wpływu na 
działania Sejmu, gdyż do blo-
kady doszło już po sejmowych 
głosowaniach. Zdaniem proku-
ratury nie doszło do „bezpo-
średniego kontaktu” posłów z 
blokującymi, a ich protest miał 
charakter „krótkotrwały”.

Przypomnijmy: 11 maja 
decyzją marszałek Sejmu Ewy 
Kopacz delegacja „Solidarno-
ści” nie została wpuszczona w 
dniu głosowania projektu usta-
wy o wydłużeniu wieku eme-

rytalnego na sejmową galerię, 
mimo dopełnienia wszystkich 
formalności. Związkowcy zde-
cydowali więc o zablokowaniu  
sejmowych wyjść. Wyjazdowe 
barierki zostały związane łań-
cuchami, do których przykuło 
się wielu uczestników protestu. 
Blokady uniemożliwiły posłom 
i innym osobom opuszczenie 
terenu Sejmu. Prokuratura 
dostała dokumentację od or-
ganizatorów protestu oraz z 
Sejmu (w tym z monitoringu 
kamer przed budynkiem par-
lamentu).

– Jestem zadowolony z tej 
decyzji – skomentował Piotr 
Duda, przewodniczący KK. 
– Nie złamaliśmy prawa, ko-
rzystaliśmy z wszystkich do-
puszczonych w demokratycz-
nym państwie możliwości.

Lenin wróci 13 grudnia
kiewicz, wiceprzewodniczący 
stoczniowej „Solidarności”, 
który zeznał, iż podczas prze-
słuchań prowadzonych w spra-
wie odpalenia napisu „im. Le-
nina” przez członków Komisji 
Krajowej, dowiedział się, że 
do rejestru zabytków wpisane 
są tylko skrzydła historycznej 
bramy, natomiast ochronie nie 
podlega ani wartownia, ani 
znajdujący się nad nią napis. 
– Gdyby fakt ten okazał się praw-
dą, decyzja podjęta przez Pawła 

Adamowicza byłaby niezgod-
na z obowiązującym prawem 
i Konstytucją RP – mówi Karol 
Guzikiewicz. Sędzia prowa-
dząca rozprawę zwróciła się do 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
o dostarczenie dokumentów z 
przesłuchań, na które powoływał 
się wiceszef stoczniowej „Soli-
darności”. Następna rozprawa 
została wyznaczona na 13 grud-
nia 2012, w rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego.

(mk)

Ferie zimowe w Karpaczu
Obóz sportowo-rekreacyjny 
dziewcząt i chłopców
15-23 lutego 2013 r.
Cena: 640 zł 

Oferujemy: Dwa treningi dziennie, trzy posiłki, bilet PKP 
na trasie Tczew – Jelenia Góra, dowóz z Jeleniej Góry do 
Karpacza, noclegi w pensjonacie, pokoje z łazienkami, wi-fi 
(www.carmen.karpacz.pl), możliwość jazdy na nartach 
i snowboardzie (dodatkowa opłata), wykwalifikowana 
kadra.

Organizator: KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Starogardzie Gdańskim
Sebastian Gramburg: 604 731 504
Katarzyna Przeperska: 509 560 629

Serdecznie zapraszamy do zakupu 
kalendarzy ściennych na rok 2013
Oferujemy kalendarze w dwóch wersjach: trójdzielne oraz 
jednodzielne, ze zdzieraną kartą, na której w miejscu cen-
tralnym znajduje się miesiąc bieżący, natomiast poniżej w 
dwóch rogach miesiąc poprzedni i następny. 
Cena kalendarza 10 zł brutto/szt.
Przy zamówieniach powyżej 250 szt. cena do negocjacji.
Kalendarze można zamawiać telefonicznie, mailem, faxem. 
Na życzenie wysyłamy kalendarze priorytetem bądź pocztą 
kurierską.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

W imieniu Akwen sp. z o.o. serdecznie pozdrawiam
Krystyna Leszczyńska
tel. 58 308 44 00,02
kom. 502 44 30 86
fax 58 308 42 13 
akwendruk@wp.pl

Ponadto drukujemy kalendarze na indywidualne zamówie-
nia z logo regionów, branż, sekretariatów, komisji zakła-
dowych i innych organizacji związkowych, z dowolnym 
zdjęciem. Ceny każdorazowo do indywidualnych negocjacji.

Oferujemy także kalendarze książkowe – cena między 24 a 
30 zł/szt. oraz kieszonkowe w cenie 3,50 zł/szt. z nadrukiem 
„Solidarność”.

Zapraszamy!

2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 
wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad 
ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, 
w którym święto przypada na dzień wolny od pracy niebędący 
niedzielą. (sygn. K 27/11).

Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono 
po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli (6 
stycznia) – art. 130 § 21 kodeksu pracy.

Jak orzekł trybunał, ustawodawca w art. 130 § 21 kodek-
su pracy naruszył konstytucyjną zasadę równości. Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził ponadto, że zarówno niedziela, jak i 
święto, zgodnie z art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy, są 
dniami wolnymi od pracy. 

Wyrok trybunału uniemożliwi wykorzystywanie przez pra-
codawców prawa do ustalania dni wolnych od pracy, zgodnie z 
zasadą pięciodniowego tygodnia pracy, w dni świąteczne (Trzech 
Króli, Boże Narodzenie itp). 
Stan prawny na 3.10.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

Dzień wolny za święto
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

19 października br. w ko-
ściele pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Słupsku odbyły się uroczy-
stości ku czci bestialsko za-
mordowanego przez Służbę 

O opinie na temat prze-
biegu i atmosfery w 
trakcie marszu po-

prosiliśmy działaczy słupskiej 
„Solidarności”. 

Stanisław Szukała, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Słupskiego, powiedział, że 
był to sposób na wyrażenie 
niezadowolenia społecznego 
z nieudolnych rządów Plat-
formy Obywatelskiej. 

– Widać było, jak podczas 
trwania marszu przyłączali się 
do nas sami mieszkańcy sto-
licy, widocznie hasła, które 
nieśliśmy na transparentach, 
trafiły do zwykłych przechod-
niów. Po raz pierwszy od kilku 
ładnych lat środowiska prawi-
cowe szły razem ramię w ra-
mię. Było bardzo spokojnie, 
choć głośno. Szły z nami całe 
rodziny. Z Regionu Słupskie-
go przyjechało na marsz około 
260 osób. Jest to wielka siła i 
dlatego też chciałbym podzię-
kować za organizację wyjazdu 
naszym kolegom: Wiktorowi 
Usykowi, Marianowi Rud-
nikowi z Bytowa i Markowi 
Adamskiemu z Człuchowa.

M a r i a n  R u d n i k ,  s z e f 
związku w bytowskim Pol- 
morze, określił marsz jako 
wielkie święto demokracji. 
– To był bardzo spokojny po-
chód, ale też bardzo potrzeb-
ny całemu polskiemu społe-
czeństwu, który – miejmy 
nadzieję – uzmysłowi władzy, 
że tak dalej rządzić się nie da. 
Od nas z Bytowa wyjechało 
około 60 osób i wszyscy byli 
pod wielkim wrażeniem at-
mosfery panującej podczas 
marszu i jego wspaniałej or-
ganizacji.

Na Dorocie Bojarow-
skiej-Bublej, przewodniczą-
cej Komisji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Słupsku, zgro-
m a d z e n i e  w  Wa r s z a w i e 
wywarło dobre wrażenie. 
Powiedziała nam, że podczas 
uroczystej mszy świętej pa-
nowała przejmująca cisza, a 
podczas samego marszu lu-
dzie zachowywali się godnie 
i widać było, że zależy im na 
dobru ojczyzny. Podkreśliła, 
jak ogromny wysiłek wło-

„SOLIDARNOŚĆ” budzi Polskę 
29 września w Warszawie odbył się wielki marsz pod hasłem 
„Obudź się Polsko”, w którym obok środowiska skupionego 
wokół Radia Maryja i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości 
wzięli udział związkowcy i sympatycy NSZZ „Solidarność”. 
Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło ulicami stolicy, broniąc 
praw wolnych mediów i wyrażając swoje niezadowolenie z 
panującej sytuacji w kraju. Wśród protestujących byli także 
związkowcy i działacze z Regionu Słupskiego.

Obchody rocznicy śmierci księdza Jerzego.

Obchody 28 rocznicy śmierci błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki w Słupsku 

Bezpieczeństwa kapelana 
„Solidarności”, błogosławio-
nego księdza Jerzego Popie-
łuszki. Nabożeństwo miało 
bardzo bogatą oprawę słowno-
-muzyczną, którą przygotował 

niezastąpiony Krzysztof Kie-
puszewski. Swoją grą na gita-
rze i charakterystyczną barwą 
głosu wprowadził wszystkich 
uczestników mszy świętej w 
szczególny nastrój skupienia i 
powagi. Do kościoła przybyły 
liczne delegacje związkowe z 
całego regionu w asyście pocz-
tów sztandarowych. Były także 
władze samorządowe i woje-
wódzkie. Na czele delegacji 
słupskiej „Solidarności” stał 
jej przewodniczący Stanisław 
Szukała.

„Zło dobrem zwyciężaj” 
– to hasło, którym kierował się 
ksiądz Jerzy w swojej posłudze 
duszpasterskiej i było ono wie-
lokrotnie przywoływane pod-
czas uroczystej eucharystii.

Po skończonym nabożeń-
stwie uczestnicy obchodów 
przenieśli się na plac przed 
kościołem, gdzie przy pomni-
ku księdza Jerzego odbyła 
się część oficjalna. Wystąpiła
między innymi posłanka ziemi 

słupskiej Jolanta Szczypińska, 
która wzruszona przypomniała, 
jak wiele osobiście zawdzięcza 
księdzu Jerzemu. Zwróciła 
uwagę na dar męstwa, którego 
obecnie nam brakuje, a gdy żył 
– zaszczepiał je w nas ksiądz 
Jerzy.

Poeta Wacław Pomorski 
deklamował swoje wiersze, 
odczytano także jeden z listów 

księdza Jerzego do matki. Po 
części słowno-muzycznej ze-
brane delegacje i mieszkańcy 
Słupska złożyli wiązanki kwia-
tów i zapalili znicze. Uroczy-
stość zakończyła się odśpiewa-
niem hymnu narodowego. 

Szczególne podziękowania 
należą się za przygotowanie 
oprawy dźwiękowej uroczysto-
ści Grzegorzowi Kundzie.

Uroczysta msza święta.

żyli uczestnicy manifestacji, 
przyjeżdżając z najdalszych 
zakątków kraju.

Poprzez tak liczne uczest-
nictwo w marszu Polacy wy-
razili protest przeciw łamaniu 
zasad demokracji w naszym 
kraju, przeciwko nierównemu 
traktowaniu mediów i rosną-
cemu bezrobociu. Liczymy, 
że rząd będzie musiał skory-
gować swoje plany zaciskania 
pasa przez społeczeństwo. 

Związkowcy z Regionu Słupskiego.
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Uczestnik marszu.
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Szef słupskiej „Solidarności” 
Stanisław Szukała.
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Wspomnienie

Litery z kratek oznaczonych 
u dołu numerami od 1 do 
48 utworzą rozwiązanie 
– myśl Kazimierza Przerwy-
-Tetmajera. 

Rozlosowaliśmy na-
grodę za rozwiązanie 
„Krzyżówki z Hendrikiem” 
z nr. 9/2012. Otrzymu-
je ją pan Ryszard Teret
z Gdańska. Nagrodę wyśle-
my pocztą. Gratulujemy. 

Hasło brzmiało: „Tylko 
uczciwe życie jest szczęśli-
we”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Trudności 
z nabywanym prawem

Najczęściej kupowanie, nabywanie sprawia przyjemność, 
radość. Można nabyć książki, meble, działkę. Nabywanie 
nowych doświadczeń, sił, zdrowia też cieszy. Ale dlacze-
go czasownik nabywać (nabyć), występując z rzeczowni-
kiem prawo, powoduje wątpliwości – sprawdzimy.

Nabyć, nabywać
Czasownik nabyć (nabywać) znaczy: 

1. „otrzymać coś na własność za pieniądze lub przez wymia-
nę; kupić”, czyli można powiedzieć: Jan nabył nowy dom 
i mieszkanie za gotówkę. Maria nabyła książki w antykwa-
riacie.; 

2. „osiągnąć coś, dojść do czegoś, zyskać coś, zdobyć”, np.: 
Jan nabywa wprawy w wykonywaniu czynności wymagają-
cych precyzji. Maria nabywała ogłady u swojej babci.
Przytoczone przykłady ujawniają, że czasownik nabywać 

może łączyć się z rzeczownikami albo w bierniku, albo w do-
pełniaczu i że forma rzeczownika przy tym czasowniku zależy 
od znaczenia czasownika (czy znaczy ‘kupić’, czy ‘osiągnąć’) i 
od tego do jakiej kategorii znaczeniowej ten rzeczownik należy 
(np. czy nazywa ‘rzecz’, czy ‘cechę’). A zatem:
* czasownik nabywać w pierwszym znaczeniu (‘kupić’) łą-

czy się z rzeczownikami w bierniku, np.: nabył (co?) dom, 
mieszkanie, samochód, meble, 

a
* czasownik nabywać w drugim znaczeniu łączy się z rze-

czownikami w dopełniaczu, np. nabył (czego?) wprawy, 
ogłady, wiedzy.

Kłopotliwe prawo
Problem pojawia się, gdy słowo nabywać ma wystąpić z 

rzeczownikiem prawo o znaczeniu ‘uprawnienie’. Jedni uży-
wają tego rzeczownika w bierniku, inni w dopełniaczu. Na 
dodatek w słownikach języka polskiego brak informacji na 
temat poprawnego łączenia tych słów.

Wiele osób zalicza rzeczownik prawo do grupy, w której 
występują rzeczowniki oznaczające cechy (np. ogłady), umie-
jętności (np. wprawy) lub wiadomości (np. wiedzy) i dlatego 
słowo prawo często występuje błędnie w dopełniaczu.

Przypomnę, że słowa prawo i uprawnienie mają następujące 
formy w mianowniku, dopełniaczu i bierniku:
M.: (co?) prawo, uprawnienie (w l. mn.: prawa, uprawnienia)
D.: (czego?) prawa, uprawnienia (w l. mn.: praw, uprawnień)
B.: (co?) prawo, uprawnienie (w l. mn.: prawa, uprawnienia)

Zdaniem językoznawców, rzeczownik prawo (w znacze-
niu ‘uprawnienie’) nie należy do żadnej z tych kategorii 
znaczeniowych (cechy, umiejętności, wiadomości) i przy 
czasowniku nabywać występuje w bierniku. 

Dlatego należy pisać:
Pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynko-
wego. Pracownicy nabywają uprawnienia do nagród w nowym 
zakładzie pracy . Pracownica nabyła prawo do emerytury. Jan 
podjął pracę i dlatego nabył prawo do wynagrodzenia.

Negacja
Oczywiście, po negacji zdania rzeczownik w bierniku staje się 
rzeczownikiem w dopełniaczu, i tak:
Pracownik nie nabywa prawa do pierwszego urlopu wypo-
czynkowego. Pracownicy nie nabywają uprawnień do nagród 
w nowym zakładzie pracy. Pracownica nie nabyła prawa do 
emerytury. Jan nie nabył prawa do wynagrodzenia.

Jeszcze jedno znaczenie
Czasownik nabyć się ma zupełnie inne znaczenie niż nabyć. 
W Słowniku języka polskiego czytamy: 
nabyć się – „długo gdzieś lub z kimś pobyć; spędzić gdzieś 
dłuższy czas”. Przykłady: Nabyć się nad morzem, w górach, 
na świeżym powietrzu – to moje marzenie. Nabyli się razem, 
spędzając wspólnie urlop.

Barbara Ellwart

POZIOMO
4) imię Modiglianiego, wło-
skiego malarza i rzeźbiarza, 
8) genetycznie odbarwiony, 9) 
miejsce pracy Hefajstosa, 10) 
płyn napędowy, 11) pracuje w 
porcie, 12) kabaretowy kwar-
tet, 14) poszczebiotał, po-
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świergotał, 17) forpoczta, 19) 
pot. chuligan, pseudokibic, 
rozrabiaka, 21) deski teatru, 
22) współodczuwanie, 24) … 
nieufności dla rządu, 27) ma-
gneto, 28) dzień tygodnia, 29) 
stukanie, walenie

PIONOWO
1) obsługiwany w sklepie, 
2) ciasto na tort, 3) poczucie 
własnej wartości, 5) monu-
mentalny grobowiec, 6) Ka-
towice Ukrainy, 7) muł, szlam, 
12) bezceremonialność, 
nonszalancja, swoboda, 13) 
jaszczurki i żaby, 15) marze-
nie karawany, 16) książka ze 
wskazówkami, 18) mieszanina 
cieczy, która poddana destyla-
cji w stałej temperaturze nie 
zmienia składu, 20) brat pol-
ski, 23) myśliwskie „przynieś”, 
25) pył węglowy, 26) okres z 
najwyższym IQ

(kas)

Krzyżówka z bratem polskim

30

25

47

Tradycyjnie jak co roku redakcja 
„Przeglądu Oświatowego” przygotowała
dla związkowców komplet:

Informator Związkowy 
z Kalendarzem 
oraz dodatek prawny 
na rok 2013
Dodatek prawny, poza innymi istotnymi 
informacjami, zawiera szeroko dyskutowa-
ną ujednoliconą ustawę o emeryturach i 
rentach wprowadzającą najnowsze zmiany, 
które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.
Format wydania książkowy A5, oprawa 
twarda, skóropodobna, różne kolory,
dodatek prawny 96 stron w oprawie 
miękkiej. 
Początek wysyłki informatora do regionów 
planujemy po 1 listopada 2012 r.
W związku z powyższym prosimy o infor-
mację, ile sztuk ww. wydania Państwa Re-
gion oraz poszczególne komisje są skłonne 
zamówić, jeśli to możliwe docelowo lub 
szacunkowo.
Cena w zależności od liczby zamówionych 
egzemplarzy, zawiera się w przedziale: 
22,90 zł – 19,90 zł.
W sprzedaży jest również związkowy 
kalendarz ścienny, zawierający dodatkowo 
wiele cennych informacji dla oświaty, które 
są istotne również dla wszystkich uczących 
się oraz ich rodziców. Format kalendarza 
jest jednodzielny, z widocznymi miesiącami 
sąsiednimi.
Wymiar całości 660 mm x 440 mm. Cena 
zawiera się w przedziale:  9,50 zł – 7,50 zł.
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych.
Prosimy o szybkie składanie zamówień, 
które będą realizowane wg kolejności 
– nakład jest ograniczony. 

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

Na końcu
JĘZYKAPolski i „Solidarności” uczyłem się 

w rodzinnym domu.
W dniu 25 lipca 2012 zmarł śp. Jan Pająk. 

Zabrakło mu tylko czterech miesięcy do święto-
wania dziewięćdziesiątych urodzin. Długoletni 
pracownik Stoczni Północnej, później emeryt. 
W przemyśle okrętowym przepracował prawie 
40 lat. Początkowo stocznia, zanim zajęła się re-
montem statków, naprawiała tramwaje, między 
innymi dla Łodzi. Całe swoje powojenne życie, o 
którym pamiętam, Tata spędził w jednej firmie 
– Stoczni Północnej. 

Mój Tata urodził się we Francji w roku 1922. 
Za sprawą swoich rodziców w roku 1936 znalazł 
się w Ojczyźnie. We wrześniu roku 1939 wziął 
czynny udział w kampanii obrony Polski przed 
Niemcami i Rosjanami. Wysłany do Niemiec 
część czasu wojny spędził na ciężkich robotach 
w podziemnej kopalni węgla brunatnego.

Pamiętam Go jako tego, który uczył mnie 
Polski. To przed naszym domem całymi dniami 
wisiała BIAŁO-CZERWONA (był specjalnie wy-
konany maszt flagowy), mimo upływu terminu 
obowiązujących świąt, mimo ponagleń o zdjęcie 
ze strony milicji. To Jego i Dziadków wspomnie-
nia na spotkaniach w ciepłej i przytulnej babcinej 
kuchni uczyły mnie prawdziwej historii Ojczyzny. 
Pracując razem uczyłem się ogrodnictwa, ho-
dowli zwierząt, szkutnictwa i dbałości o dom.

Przykład postawy mego Taty podczas straj-
ku w sierpniu 1980 r. pozwolił mi zaistnieć w 
„S”. Zadeklarował się wtedy, że stocznię opuści 
ostatni, że wytrwa. Umożliwiał mi bezpośred-
nie rozpropagowywanie transmisji obrad w Sali 
BHP poza stocznię (audycje radiowe były od-
twarzane z porannych nagrań). Jego sylwetkę 
widać na całoekranowym kadrze w filmie „Ro-
botnicy 80”.

Tacy ludzie, tacy Polacy przeszli już do histo-
rii, ale tyle zapału i pomysłowości na życie, na 
przetrwanie, na Polskę widać i dzisiaj w niektó-
rych „Lwach Północy”. Czy wytrwają? Jemu za-
brakło 4 miesięcy do 90 lat.

Syn Roman
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REKLAMA

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Pracy, pok. 5,  
301-34-67 308-43-47 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

Biuro Terenowe w Lęborku  
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 Listopad kojarzy się z deszczowymi i coraz krótszymi dniami. Niechętnie wychodzimy  

z domu, a jeśli już to niedaleko. Proponuję, aby ten czas wykorzystać na wzbogacenie wła-
snej wiedzy, wybierając się do jednego z gdańskich muzeów. Nie wszystkie z nich są nudne, 
statyczne i zakurzone. Są też i takie, w których czas mija szybko, a wiedza sama wchodzi 
do głowy. Dlaczego? Bo wprowadzają nas w inny, magiczny świat. 

Nazwa dość abstrakcyjna, 
zdecydowanie nieade-
kwatna w stosunku do 

poczciwego zwierzaka. Właści-
wie nie bardzo wiadomo, skąd 
się wzięła, zwłaszcza że obok 
niej występuje druga, też nie do 
końca wyjaśniona – „Błękitny 
Lew”. Tak nazwano jedyny 
niemal w całości zachowany 
do naszych czasów spichlerz 
zbożowy, wzniesiony w XVI 
wieku na nabrzeżu Motławy, 
w drugiej połowie XVIII w., 
przemianowany na spichlerz 
„Wisłoujście”. Ponieważ stoi 
nieco na uboczu obecnej ulicy 
Chmielnej, więc rzadko się tam 
zapuszczamy. A warto! 

Spichlerz, w którym mieści 
się Centrum Edukacji Arche-
ologicznej, jest bardzo urokliwy, 
gdyż zachowały się w nim ory-
ginalne mury i belkowania, czy-
li konstrukcja, są też krzywizny 
powstałe w wyniku osiadania 
budynku. Jednak nie to w spi-

chlerzu jest najciekawsze. „Błę-
kitny Baranek” przyciąga magią 
archeologii. Co to takiego?

Otóż eksponowane są w 
nim trzy archeologiczne wy-
stawy ściśle ze sobą połączo-
ne, opowiadające o Gdańsku 
od czasów średniowiecza do 
współczesnych wykopalisk 
prowadzonych przez badaczy. 
Wszystko zaaranżowane jest w 
sposób bardzo nowoczesny.

Zwiedzanie zaczyna się od 
– wydawałoby się – banalnej 
piaskownicy, w której pędzel-
kiem możemy oczyścić kawa-
łek starej skorupy, fragmentu 
niegdyś pięknej wazy, talerza 
lub dzbana. Obok znajdują się 
fotografie, można też obejrzeć
krótkie filmy prezentujące wie-
loletnie badania archeologiczne 
na obszarze starego Gdańska. 
Jest tam szkielet kobiety, który 
udało się w całości zrekonstru-
ować, jest ukazana charaktery-
styka prac terenowych, metody 

rekonstrukcji, a także odtwo-
rzona średniowieczna uliczka 
w hanzeatyckim Gdańsku, ze 
swoimi zapachami i hałasami. 
To zaułek handlowo-rzemieśl-
niczy, w którym znajdują się 
kramy, pralnia, łaźnia, warsztat 
krawcowej, bednarza, płatnerza, 
słychać płacz dziecka, gdakanie 
kur, wylewanie wody, a nawet 
śpiew mnichów z jednego z 
gdańskich klasztorów. Nie za-
pomniano też o medyku leczą-
cym zapalenie płuc za pomocą 
przykładania choremu pijawek, 
o pielgrzymie wędrującym do 
Santiago de Compostela i o że-
braczce. A u bursztynnika zado-
mowił się biało-czarny kot. 

Ta antropologiczna rekon-
strukcja odtworzyła prawdziwe 
życie gdańszczan z ich zajęciami, 
ubiorami, a nawet dietą. Wiado-
mo więc, że w Gdańsku już w 
średniowieczu jadano nie tylko 
kiełbasy, cebule, gruszki czy jaj-
ka, ale nawet figi i daktyle.

W kolejnej ekspozycji znaj-
dują się oryginalne zabytki wy-
kopane w znacznej części na 
kępie dominikańskiej. Czego 
tam nie ma? Jest skórzane wia-
dro przeciwpożarowe, misy, 
kufle, monety, paski, klucze,
a nawet kolekcja XIX-wiecz-
nych sztućców, butelka po 
oryginalnej wodzie kolońskiej, 
pudełko do pastylek odświeża-
jących oddech, a także butelka 

W karczmie.

po pomadzie do włosów nr 20 
firmy Rowland’ Macassar Oil,
którą – notabene – wymienia 
Lord Byron w swoim poema-
cie „Don Juan”. Wszystkie te 
oryginalne przedmioty wcze-
śniej w formie zrekonstruowa-
nej można było zobaczyć w 
kontekście ich używalności i 
użyteczności. Czyli najpierw 
uczestniczymy w podróży w 
czasie, a potem oglądamy to, 
co z tamtych czasów zostało.

W salce kinowej, urządzonej 
w stylu retro, można dowiedzieć 
się niemal wszystkiego o gdań-
skiej Wyspie Spichrzów, nie do 
końca odbudowanej po zniszcze-
niach wojennych, a także o re-
konstrukcji spichlerza, w którym 
zadomowili się archeolodzy. 

Warto dodać, że wystawę 
mogą zwiedzać osoby niepeł-
nosprawne.
Zobacz: www.blekitnylew.pl

Tekst i zdjęcia  
Maria Giedz

U aptekarza.


