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Biedronka wypłaci 
odszkodowania 
7 listopada Sąd Okręgowy w Płocku 
oddalił dwie apelacje w sprawie wypłaty 
odszkodowania pracownikom, złożone przez 
Biedronkę. Przypomnijmy. W grudniu 2010 
r. do Komisji Zakładowej „Solidarności” 
w Jeronimo Martins Polska SA zaczęły na-
pływać niepokojące sygnały z różnych części 
Polski o tym, że przedstawiciele pracodawcy 
w osobach kierowników rejonów podejmują 
z pracownikami rozmowy dotyczące zasad-
ności pozostawania członkiem związków 
zawodowych. W sprawie dyskryminacji 
związkowców przez pracodawcę wytoczo-
nych zostało 5 spraw o zapłatę odszkodo-
wania. Trzy sprawy toczące się przed Sądem 
Rejonowym w Ciechanowie zakończyły się 
wyrokami zasądzającymi. Wysokość przyzna-
nych pracownikom odszkodowań stanowiła 
wielokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Mogą stracić nawet połowę 
pensji
Już w blisko 200 firmach w Polsce wpro-
wadzono wydłużone okresy rozliczeniowe 
czasu pracy. „Solidarność” zachęca, aby 
pracownicy jak najszybciej zorganizowali 
się w związkach zawodowych, bo to jedyna 
skuteczna możliwość obrony przed utratą 
znacznej części miesięcznych wynagrodzeń. 
Pod koniec sierpnia weszły do kodeksu pracy 
przepisy umożliwiające wydłużenie okresów 
rozliczeniowych czasu pracy. Chociaż ta 
zmiana jest niekorzystna dla pracowników, 
pracodawcy bez skrupułów z niej korzystają. 
Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji 
Pracy, do 5 listopada okresy rozliczeniowe 
czasu pracy zostały wydłużone w 198 
firmach. W zdecydowanej większości, bo aż 
w 157 z nich, do 12 miesięcy. – Porozumienia 
w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowe-

go czasu pracy weszły w życie głównie w takich 
branżach, jak przetwórstwo przemysłowe, 
handel i naprawy oraz budownictwo – infor-
muje Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy 
głównego inspektora pracy. Tylko w 22 firmach 
porozumienie dotyczące wydłużenia okresów 
rozliczeniowych zostało podpisane przez orga-
nizacje związkowe. W pozostałych, w których 
nie ma związków, zmiany zaakceptowali tylko 
przedstawiciele załogi.

Oświatowa „Solidarność” 
zapowiada protest

w pismach pytania. Na początku października 
„Solidarność” ochrony zdrowia wystosowała 
do ministra zdrowia protest w sprawie likwida-
cji akredytowanych laboratoriów działających 
przy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 
Związkowcy sprzeciwiają się również wydziele-
niu nadzoru nad ochroną żywności ze struktur 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Żądają 
zaprzestania niezgodnej z prawem ich zdaniem 
likwidacji placówek i spotkania w tej sprawie. 
Na próżno. W odpowiedzi, jakiej udzieliło 
Ministerstwo Zdrowia, możemy przeczytać, że 
miejscem do rozmów jest Komisja Trójstronna.

Smutna statystyka
Z najnowszego raportu Głównego Urzędu 
Statystycznego nt. wypadków przy pracy za 
pierwsze półrocze 2013 r. wynika, że najwięcej 
wypadków ma miejsce w przetwórstwie 
przemysłowym. Przyczyn tego typu zjawisk 
należy doszukiwać się zarówno w czynniku 
ludzkim, ogólnych warunkach pracy, jak i awa-
riach sprzętu. GUS podaje, że w pierwszym 
półroczu br. doszło do 38 428 wypadków przy 
pracy, w tym 114 śmiertelnych i 216 ciężkich, 
a większość była udziałem mężczyzn. Jest to 
jednak zdecydowanie mniej niż w analogicznym 
okresie zeszłego roku. Niestety, znacznie wzrosła 
liczba kobiet, które uległy wypadkom w pracy 
– w pierwszym półroczu 2013 r. ofiarami 
wypadków było 14 177 pań, a w analogicznym 
okresie ub.r. ponad pół tysiąca kobiet mniej (13 
624). Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat.

Miasteczko węglowe 
na szczycie
Symboliczny ślub węgla z ekologiczną 
technologią, przemarsz orszaku weselnego 
przed Stadionem Narodowym w Warszawie 
i prezentacja nowoczesnych urządzeń do 
spalania węgla – to najważniejsze elementy 
happeningu zorganizowanego 20 listopada 
przez górniczą „Solidarność” i Sekretariat Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „S”. Według przed-
stawicieli górniczej „Solidarności”, węgiel jest 
nie tylko łatwo dostępnym w Polsce, ale także 
niedrogim nośnikiem energii, a dzięki nowym 
technologiom może być również paliwem 
ekologicznym. Ten ślub węgla z ekologią miał 
być też odpowiedzią na propagandowe dzia-
łania organizacji Greenpeace, która urządzała 
niedawno symboliczne pogrzeby węgla.

Rozproszone archiwa. 
Konferencja naukowa

Kaszubi pamiętają o „Annie 
Solidarność”

Jeżeli nie dojdzie do dwustronnych negocjacji 
w sprawie zmian w Karcie nauczyciela, 
NSZZ „Solidarność” i ZNP zaostrzą protest 
w placówkach oświatowych, do strajku gene-
ralnego włącznie. Projekt niekorzystnych dla 
nauczycieli zmian w ustawie Karta nauczyciela 
zakłada m.in. drastyczne ograniczenie urlopów 
zdrowotnych i wypoczynkowych, zmiany 
w systemie wynagradzania, likwidację niektó-
rych uprawnień i dodatków socjalnych, przeka-
zanie kompetencji jednostkom samorządu 
terytorialnego w sprawie komisji dyscyplinar-
nych dla nauczycieli i awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela dyplomowanego.

Minister nie chce rozmawiać 
o likwidacji laboratoriów
Kolejny skandal z dialogiem pomiędzy rzą-
dem a związkami zawodowymi. Ministerstwo 
Zdrowia nie tylko nie zamierza spotykać 
się ze związkowcami, ale nawet udzielić 
merytorycznej odpowiedzi na stawiane 

W historycznej Sali BHP 21 listopada odbyła 
się konferencja naukowa „Rozproszone archiwa 
NSZZ „Solidarność”. Archiwalia gromadzi nie 
tylko sam Związek, ECS, Archiwum Państwowe, 
ale również takie ośrodki, jak Karta, Video Studio, 
Fundacja Archiwum Solidarności i wiele innych. 
Jest więc okazja do wymiany doświadczeń 
dotyczących opracowania archiwaliów związko-
wych. Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca 
potrzeby opracowania przewodnika książkowego 
i portalu internetowego poświęconego zawarto-
ści zbiorów dotyczących NSZZ „Solidarność”.

Wystawę poświęconą Annie Walentynowicz 
otwarto 29 października w Zespole Szkół 
w Lipuszu k. Kościerzyny. W uroczystości 
obok uczniów wziął udział wnuk legendarnej 
działaczki „Solidarności” Piotr Walentyno-
wicz, a także jej wieloletni towarzysz opozy-
cyjnej działalności Krzysztof Wyszkowski, 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, 
posłowie PiS Jolanta Szczypińska i Janusz 
Śniadek oraz członkowie Związku z powiatu 
kościerskiego. Wystawę „Anna Walentyno-
wicz – Legenda »Solidarności«1929-2010” 
przygotowali historycy z gdańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej.

ZRG. Dość lekceważenia 
społeczeństwa!
Sprawy organizacyjne związane z manife-
stacją „Solidarności”, Forum Związków Za-
wodowych i Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, przygotowywaną 
na 9 listopada w Gdańsku, zdominowały po-
siedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” 4 listopada. Krzysztof Dośla przedstawił 
podczas zebrania treść listu, który podpisali 
30 października szefowie „Solidarności”, 
FZZ i OPZZ. Omawia on m.in. problematykę 
fikcyjnego dialogu społecznego ze strony 
rządu oraz proponowane przez związkowców 
rozwiązania prawne. Dokument ten został 
przekazany prezydentowi Bronisławowi 
Komorowskiemu z prośbą, aby się włączył 
w prowadzenie dialogu. Został on także 
wręczony pracodawcom. Forum Związków 
Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólno-
polskie Porozumienie Związków Zawodowych 
proponują stronie pracodawców podjęcie 
rozmów dotyczących wypracowania nowej 
formuły prowadzenia dialogu społecznego 
w Polsce, w tym projektu nowej ustawy (oraz 
zmian w innych ustawach).
Na posiedzeniu ZRG omówiono list ministra 
Władysława Kosiniaka-Kamysza, który od-
niósł się do sytuacji Stoczni Gdańsk. Z treści 
pisma wynika jednak, że rząd nie zamierza 
przeciwdziałać likwidacji stoczni. Minister 
stwierdził, że przemysł stoczniowy dzięki 
wsparciu ARP radzi sobie dobrze na rynku. 
Stocznia Gdańsk nie może jednak oczeki-
wać pomocy ze strony państwa. Pomiędzy 
właścicielami stoczni: Gdańsk Shipyard Group 
i ARP prowadzone są rozmowy i podstawą 
ewentualnej decyzji agencji ma być wiary-
godny biznesplan. Według ministra, stocznia 
Gdańsk Shipyard Group nie przedstawiła 
wymaganych dokumentów.
Krzysztof Żmuda opowiedział o straży przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Od maja 
2011 r. Region Gdański uczestniczył 30 razy 

Uroczystości z okazji 43 rocznicy Grudnia ’70
oraz 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

16 grudnia – Gdańsk (poniedziałek)
godz. 16.15 – Zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą Ofiary Grudnia 
’70 (budynek b. KW PZPR), następnie w miejscu zamordowania Antoniego 
Browarczyka
godz. 17 – Uroczysta msza święta w kościele Świętej Brygidy – przemarsz 
pod pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; modlitwa; wystąpienia; 
złożenie wieńców i kwiatów; spotkanie w sali Akwen

17 grudnia – Gdynia (wtorek)
godz. 6 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970 – Apel Poległych; 
modlitwa; wystąpienia; złożenie wieńców i kwiatów
godz. 16.30 – Uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa: przemarsz pod pomnik przy Urzędzie Miasta Gdyni; Apel Poległych 
i salwa honorowa; modlitwa; wystąpienia; złożenie wieńców i kwiatów
Informacje o pozostałych uroczystościach i imprezach są zamieszczane na 
stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl
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W numerze między innymi:
Żaden z rządów popeerelowskiej Polski nie uporał się z rozlicze-
niem zbrodni Grudnia ‘70 i stanu wojennego. Homo sovieticus 
nadal ma się dobrze, a sędziowie – podobnie jak w okresie 
komunizmu – nie zamierzają rozliczyć ze zbrodni katów.

Nierozliczone zbrodnie komunizmu,  str. 6

Związkowcy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w spół-
ce Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku mają powód do 
zadowolenia. Po trwających rok negocjacjach udało się im wraz 
z innymi związkami zawodowymi działającymi w placówce 
podpisać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 

Po roku: sukces, str. 9
– Jest kluczowy moment na frontalne uderzenie w stronę 
skróconej perspektywy decyzyjnej Tuska – mówi prof. JADWIGA 
STANISZKIS w rozmowie z „Magazynem Solidarność”. 

Potrzebny jest konstruktywny radykalizm, str. 10

W rytmie bębnów, przy dźwięku syren i piszczałek, ponad pięć 
tysięcy związkowców przeszło w sobotę, 9 listopada ulicami 
Gdańska pod hasłami wymierzonymi w arogancję ludzi władzy.

Dość lekceważenia społeczeństwa, str. 11

To jeden z papieży, którzy w swoim życiu mieli największe związ-
ki z Polską. W jego pontyfikacie nie to jest jednak najważniejsze. 
Siedemnaście lat posługi piotrowej Piusa XI położyło podwaliny 
pod współczesny sposób funkcjonowania Watykanu, ale także 
pod naukę społeczną Kościoła w trudnym XX wieku. 

Fundamenty Piusa XI, str. 17

Polska bandera na holowniku
Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla i szef 
portowej gdańskiej „Solidarności” Edward 
Fortuna wzięli udział w uroczystym podnie-
sieniu bandery polskiej na holowniku Akul. 
Jest on obecnie największym i najsilniejszym 
holownikiem stacjonującym w polskich 
portach i będzie służył m.in. do obsługi 
największych na świecie kontenerowców 
przypływających do gdańskiego terminalu. 
Jest też jednym z nielicznych statków, na 
których podniesiona jest polska bandera – zo-
stał zakupiony przez spółkę portową WUŻ 
Przedsiębiorstwo Usług Portowych i Morskich, 
która jest spółką pracowniczą. Jest to czwarty 
z ostatnio nabytych przez WUŻ holowników. 
Trzy poprzednie były budowane w polskich 
stoczniach – Remontowej Shipbuilding 
i Naucie.

„Solidarność” na służbie 
u księdza Jerzego

w służbie. W tym roku nasi przedstawiciele 
byli w Warszawie już 13 razy, zaplanowane 
są jeszcze dwie służby.
Dr Waldemar Uziak omówił przepisy doty-
czące przedłużonego okresu rozliczeniowego 
oraz systemu przerywanego czasu pracy. 
O wyborach związkowych na kadencję 2014-
-2018 mówił natomiast Stefan Gawroński.

Wielotysięczna związkowa 
manifestacja w Gdańsku

W rytmie bębnów, przy dźwięku syren i pisz-
czałek, ponad 5 tysięcy związkowców prze-
szło w sobotę, 9 listopada ulicami Gdańska 
pod hasłem wymierzonym w arogancję ludzi 
władzy: „Dość lekceważenia społeczeństwa!”. 
Manifestację zorganizowały regionalne struk-
tury NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum 
Związków Zawodowych. Więcej na str. 11.

Zwycięska Polpharma 
Komisja Certyfikacyjna na posiedzeniu 14 
października w Warszawie dokonała oceny 
wniosków nadesłanych na konkurs „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”, zgodnie 
z celami i zasadami określonymi w regula-
minie przyznawania certyfikatu przez NSZZ 
„Solidarność”. Komisja postanowiła przyznać 
certyfikaty w 2013 roku 14 firmom, w tym 
jednej z naszego regionu. Są to Zakłady 
Farmaceutyczne Polpharma SA w Starogardzie 
Gdańskim.

Nasz redakcyjny kolega 
Adam Chmielecki 
nagrodzony

Prosimy o pomoc w zbiórce 
podpisów pod petycją o skró-
cenie kadencji Sejmu. Poproście 
rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, 
znajomych. 
Formularze (pobrane z naszej 
strony internetowej) z podpisa-
mi można przynieść do Zarządu 
Regionu lub swojej organizacji 
związkowej. 

Prosimy o pomoc w zbiórce 

ZBIERAMY PODPISY

Dziennikarz „Magazynu Solidarność” został 
jednym z laureatów prestiżowego konkursu 
Książka Historyczna Roku im. Oskara Halec-
kiego! Biografia polityczna śp. prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, współautorstwa 
naszego redakcyjnego kolegi Adama Chmie-
leckiego oraz Sławomira Cenckiewicza, 
Janusza Kowalskiego i Anny K. Piekarskiej, 
zwyciężyła w plebiscycie czytelników w kate-
gorii „Najlepsza książka naukowa poświę-
cona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”, 
zdobywając 4665 z ponad 10 tys. głosów 
oddanych na stronie internetowej konkursu.

16-17 listopada związkowcy z Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” po raz kolej-
ny pełnili służbę przy grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w parafii św. Stanisława Kostki 
w Warszawie. Tym razem 24-godzinny dyżur 
w sobotę i niedzielę pełniła grupa ośmiu 
członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej, koordynowana przez 
Andrzeja Wysockiego. Więcej na str. 18.

Młodzi związkowcy z „S” 
w gdańskiej telewizji

W programie „Kość niezgody” w TVP Gdańsk 
19 listopada gośćmi byli: Marek Lewandow-
ski, rzecznik NSZZ „Solidarność”, i przewodni-
czący Związku w trójmiejskich firmach: Karo-
lina Rydzewska (Igloport Gdynia) oraz Paweł 
Dziwosz (BIMET Gdańsk).Dyskutowano o tym, 
komu potrzebna jest dzisiaj „Solidarność”.

Norwegowie o warunkach 
pracy
Grupa związkowców z Norweskiego Związku 
Inżynierów i Menedżerów (FLT) gościła 16-
-17 listopada w Gdańsku. W trakcie wizyty 
Norwegowie spotkali się z wiceprzewodni-
czącym gdańskiej „Solidarności” Romanem 
Kuzimskim oraz sekretarzem prezydium 

Bogdanem Olszewskim. Jednym z tematów 
rozmów były warunki pracy w polskich stocz-
niach oraz nadużywanie samozatrudnienia. W 

grupie norweskich związkowców znaleźli się 
przedstawiciele Aker Solutions, która współ-
pracuje z gdyńską stocznią Crist. – Obawiamy 
się, że negatywne praktyki, które występują 
w polskich przedsiębiorstwach, mogą być 
przenoszone do Norwegii, już obecnie 
firmy zaczynają stosować samozatrudnienie 
– mówił jeden z norweskich związkow-
ców. Związkowcy z FLT, oprócz spotkań z 
przedstawicielami „Solidarności” i zwiedzania 
Gdańska, w siedzibie gdańskiej „Solidarności” 
zorganizowali wewnętrzne spotkanie władz 
swojego związku.

G– Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 
Heroda oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 

„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” – zaczyna 
święty Mateusz opowieść o mędrcach ze Wschodu, którzy stali się 

świadkami Narodzenia Pańskiego. 
Jak trudno się żyje w dzisiejszym świecie, pełnym nieautentycznych 

mitów, fałszywych uniesień, braku odwagi, braku kompetencji, w świecie 
lęku przed odpowiedzialnością. 

Wierzymy, że ten świat można i należy zmienić.
Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam uwierzyć, że świat, 
o którym marzymy – świat ludzi wspierających i szanujących się 

nawzajem, świat miłości, radości, pojednania jest realny i osiągalny.
Niech Święta Bożego Narodzenia pozwolą nam zagłębić się w sobie, 

nie tylko w tym co było, ale przede wszystkim w tym, do czego 
zmierzamy, w tym, co może się stać.

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Oszczêdny 
marsza³ek

Czy marszałek MIECZYS£AW STRUK za 
pieniądze urzędu szykuje sobie miejsce w Eu-
roparlamencie? W „Newsweeku” oraz mediach 
lokalnych, m.in. „Gazecie Wyborczej”, „Polsce 
Dzienniku Bałtyckim” i Radiu Gdańsk ukaza-
ły się reklamy województwa pomorskiego. 
Pozbawione jakiegokolwiek przekazu, ale za 
to kolorowe i duże. Czy to początek kampanii 
wyborczej marszałka? I dlaczego oszczędza na 
własnej kieszeni, nie przejmując się budżetem 
samorządu województwa?

Ponad 900 mln 
z³ korupcji

Na 901 mln 500 tys. zł CBA szacuje ujawnione 
w wyniku swoich działań kontrolnych szkody 
państwa w latach 2010-2012. Afera hazar-
dowa w 2010 r., afera dot. nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu Komisji Majątkowej w 2011 
r. i najnowsza afera korupcyjna przy projektach 
informatycznych w MSWiA. Strach pomyśleć, jak 
wielka byłaby skala korupcji, gdybyśmy nie mieli 
tak „bezkompromisowego” premiera. A co na to 
media wazelinujące rządowi PO-PSL? Zaledwie 
33 sekundy wystarczyły „Faktom” TVN na opi-
sanie największej afery łapówkarskiej w historii 
Polski!

TVP jak pies 
ogrodnika

490 tys. 
bezrobotnych 
50+

Sukcesywnie przybywa bezrobotnych po 
pięćdziesiątce. Na koniec września br. w urzę-
dach pracy zarejestrowanych było ponad 
490 tys. osób po 50 roku życia. To aż o 10,2 
proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym 
czasie ogólna liczba osób bez pracy wzrosła 
o 5,3 proc. Nadal utrzymuje się też wysokie 
bezrobocie w wieku do 25 lat i wynosi 26 proc. 
Jest jednak nadzieja, że zanim dożyją wieku 
emerytalnego – 67 lat – znajdą pracę.

Polacy pracuj¹ 
na dobrobyt 
innych krajów

TVP „okupuje” częstotliwości przeznaczone 
dla Telewizji Trwam, ale prezes Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej MAGDALENA GAJ nic 
z tym nie robi. Fundacja Lux Veritatis złożyła 
do ministra administracji oficjalną skargę w tej
sprawie. TVP blokuje miejsce na MUX-1, które 
przyznano Telewizji Trwam. Ustawa o cyfryzacji 
mówi, że TVP ma obowiązek zwolnić często-
tliwości na MUX-1 z chwilą, gdy przeznaczony 
wyłącznie dla niej MUX-3 dotrze z sygnałem do 
95 proc. populacji w kraju. Ten wymóg został 
spełniony 23 lipca. To metoda psa ogrodnika. 
Sam nie korzysta, ale drugiemu też nie da.

Pensje pod 
sto³em, a co 
z emerytur¹?

Najniższe wynagrodzenia są w najmniejszych 
przedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 osób. 
Średnia pensja brutto w mikroprzedsiębior-
stwach wyniosła w ubiegłym roku według GUS 
2114 zł. Pracownik otrzymywał więc do ręki 
tylko 1540 zł. To oficjalne dane, bo w wielu
część pieniędzy płaci się pod stołem. Co będzie 
jednak, kiedy pracownicy przejdą na emerytury?

W ciągu najbliższych pięciu lat wyjedzie 
z Polski 500-800 tys. osób, które dołączą do 
obecnych 2,1 mln polskich emigrantów. Wielu 
z nich przebywa na Wyspach Brytyjskich, 
w Niemczech i Irlandii. Według ekspertów, 
emigranci z Polski najbardziej wzbogacą 
budżety właśnie tych krajów. W latach 2014 
-2020 dzięki pracy rąk Polaków do budżetu 
Wielkiej Brytanii trafi 63 656 mln euro, Niemiec
– 49 965 mln euro, a Irlandii – 11 792 mln 
euro.

Tygrysy 
bengalskie 
z nadwag¹

Jednym 
z „bohate-
rów” afery 
taśmowej 
PO jest poseł 
MICHA£ 
JAROS, 
który jeszcze 
niedawno 
zajmował się 
przygotowa-
niem raportu 
na temat 
kosztów 
związków zawodowych. Oto, co proponuje 
posłowi szef „Solidarności” PIOTR DUDA: 
„Może Jaros zajmie się przygotowaniem 
raportu, ile kosztuje podatników umieszczanie 
w spółkach Skarbu Państwa różnych partyjnych 
szkodników? W tej całej sytuacji najśmiesz-
niejsze jest to, że ten pan w imieniu partii 

Spośród 46 filmów zrealizowa-
nych przez ponad rok przez naszą 
regionalną TV Solidarność Gdańsk 

zdecydowanie największą oglądalnością 
cieszy się filmik nakręcony do piosen-
ki Jana Pietrzaka „Przechlapane ma już 
Tusk” wykonywanej podczas sierpnio-
wego koncertu w Sali BHP. Zaintereso-
wanie okazane w ten sposób wpisuje się 
w ogłoszone w połowie listopada badanie 

CBOS-u, w którym aż 81 proc. respondentów krytycznie ocenia 
dotychczasowe działania rządu pod przewodnictwem premiera 
Tuska. Ale istotniejsza w tym badaniu jest nie sama negacja, ale 
wskazanie na najważniejsze porażki rządu – na pierwszym miejscu 
respondenci wymieniają sytuację na rynku pracy – bezrobocie, na 
drugim – pseudoreformę systemu emerytalnego poprzez wydłu-
żenie wieku, na trzecim – dramatyczne kolejki do lekarzy i ogólną 
zapaść w służbie zdrowia. Czwartą porażką tuskowego rządu jest 
spadek poziomu życia (dostrzegany przez respondentów mimo 
buńczucznych sugestii o zielonej wyspie i końcu kryzysu), a piątą 
w kolejności stanowi łamanie praw pracowniczych, stosowanie 
umów śmieciowych i pilnowanie przez rząd przede wszystkim 
interesów pracodawców. Dla uzupełnienia obrazu dodajmy, że 44 
proc. badanych nie dostrzega ż a d n y c h osiągnięć rządu, a wśród 
pozostałych najczęściej wymieniany na plus jest postęp przy bu-
dowie dróg i autostrad. Muszę przyznać, że po raz pierwszy chyba 
postulaty formułowane od miesięcy przez „S” tak mocno wpisują 
się w społeczne oczekiwania. Sądzę, że mamy też w tym przypad-
ku do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym – nagłośnienie 
postulatów formułowanych przy okazji związkowych protestów 
wpłynęło też na krystalizowanie się poglądów w tych kwestiach. 
Innymi słowy – udało się nam przekonać zdecydowaną większość 
Polaków do naszych racji, co zresztą znajduje potwierdzenie w in-
nym badaniu opinii publicznej, wg którego aż 69 proc. obywateli 
naszego kraju utożsamia się i popiera związkowe postulaty.

Przekonanie opinii publicznej to na pewno krok ważny, ale 
przecież na dziś nic z tego nie wynika. Najlepszą ilustracją 
tego oczywistego faktu jest wrzucenie do sejmowej niszczarki 
kolejnego obywatelskiego wniosku o referendum w sprawie 
obowiązkowego rozpoczynania edukacji w wieku sześciu lat. 
Rządząca koalicja niemal bez zmrużenia oka wyrzuciła kolejny 
milion podpisów. Piszę niemal, bo jak zwykle polityczny szpa-
gat między koalicją a opozycją zrobił poseł Klopotek z PSL. 
Niemniej potwierdza to tezę, że bez determinacji i społecznego 
oporu, popartego kartką wyborczą podczas najbliższych wybo-
rów wszystkich szczebli, nasze cele trudno będzie osiągnąć. Nie 
lekceważę rzecz jasna walki o rząd dusz, bo przecież wpływa to 
choćby na sondaże, które są bodaj jedynym skutecznym środ-
kiem nacisku na wielu polityków.

Niestety, od lat, za częściowym społecznym przyzwoleniem, 
sprawy społeczne spychane są do piątej „kolejności odśnieża-
nia”. Jak jest gdzie indziej, niech świadczy choćby przykład 
naszego zachodniego sąsiada, gdzie głównym punktem sporu 
na drodze do tzw. wielkiej koalicji była kwestia płacy minimal-
nej. Ostatnio przekazano, że koalicja będzie – bo strony w tej 
sprawie się porozumiały… Zaś w Szwajcarii po wielomiesięcz-
nej debacie płaca minimalna i jej wysokość będą przedmiotem 
kolejnego ogólnokrajowego referendum.

Wspomniany na wstępie sondaż CBOS nie wymienia jako 
głównej porażki rządu kwestii korupcji. Być może dlatego, że 
był robiony jeszcze przed eksplozją ostatnich afer. Nie zapo-
mnieli jednak o tym uczestnicy ostatniej gdańskiej manifestacji, 
podnosząc w górę transparent: „POwywalać po kolei wszystkich 
drani i złodziei”. Choć jeden z maszerujących na ten widok 
zadał retoryczne pytanie: Tylko kto wtedy będzie rządził?

Jacek Rybicki

POwywalać  
po kolei…
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rządzącej stoi na czele zespołu ds. wolnego 
rynku! Jaki to wolny rynek? Powinien być 
szefem zespołu ds. dowolnego rynku. A tak na 
marginesie, słyszałem niedawno, jak europoseł 
Protasiewicz mówił, że związkowcy pasą się na 
spółkach Skarbu Państwa i są jak tłuste koty. 
To jeśli my jesteśmy tłuste koty, to oni są jak 
tygrysy bengalskie z nadwagą” – komentuje 
Duda.

1200 na rêkê
– Wyobrażam sobie pracę za 1200 zł. Znam 
wielu ludzi, którzy są w takiej sytuacji – mówił 
dziennikarzom W£ADYS£AW KOSINIAK-
-KAMYSZ, minister pracy. Później tłumaczył 
się na Twitterze, że nie powiedział, iż „za 1200 
zł spokojnie można żyć i wie, jak trudno za taką 
pensję się żyje”. Redakcja „Faktu” na próbę 
zaproponowała ministrowi pracę budowlańca 
za taką stawkę. – Nie znam się na pracy na 
budowie, nie skończyłem odpowiednich szkół, 
nie mam zatem uprawnień – przyznał minister, 
który zarabia 12 tysięcy złotych miesięcznie.

Sp³uczki pod 
kontrol¹

Kreatywność urzędników w Brukseli nie 
zna granic. Po dyrektywie w sprawie używania 
drabiny, określeniu krzywizny banana czy zali-
czeniu marchewki do owoców, a ślimaków do 
ryb, przyszedł czas na toalety. Właśnie trwają 
prace nad zarządzeniem określającym maksy-
malny limit wody potrzebnej do spłukiwania 
toalet i pisuarów. 60-stronicowy dokument, 
poświęcony tej doniosłej i ważkiej kwestii, 
opisuje między innymi następujące kwestie: 
analiza celu, definicja produktu, analiza eko-
nomiczna i rynkowa, zachowanie użytkownika, 
oszacowanie, najlepsza dostępna technologia 
i najlepsza – jeszcze nie dostępna – technolo-
gia. To się chyba musi skończyć rewolucją.

Toaleta,  
to mo¿e  
i kawiarnia

Ciekawe, czy unijne normy spełnia toaleta 
wybudowana przy Stadionie Narodowym? 
Tego nie wiemy, ale wiemy, że kosztowała 
prawie 5 milionów zł! Warszawiacy się dziwią: 
skoro taka droga to pewnie ze złota. A wice-
prezydent WOJCIECHOWSKI dopowiada: To 
toaleta na miarę naszych ambicji – prócz sani-
tariatów za chwilę będzie tam także kawiarnia.

Jest praca dla 
m³odych - z PO

Dwa języki, 
dwa fakultety, 
podyplomówka, 
szkolenia –  
a gdzie legityma-
cja partyjna???!

Robotę dla młodych jak marzenie, w biurze, 
i to u boku samego premiera, opisał „Fakt”. 
To kolejny tekst na temat tego, że choć co 
czwarty absolwent w Polsce ląduje na bezro-
bociu, niektórzy mają więcej szczęścia – bo 
od najmłodszych lat poświęcają się pracy na 
odcinku partyjnym na rzecz rządzących. Tak 
jak jedna z radnych PO z Pruszcza Gdańskie-
go. Ma dopiero 23 lata, nie skończyła jeszcze 
studiów, a w kancelarii premiera zarabia 86 
tys. zł rocznie. Pracuje w KPRM od półtora 
roku. Wcześniej dorabiała na umowach-zlece-
niach dla PO. Przykład idzie z góry, np. córka 
JANA VINCENTA-ROSTOWSKIEGO 
VEL JACKA ROSTOWSKIEGO – MAYA 
(debiutowała zdjęciem na tle napisu „Fuck me 
like a whore I AM”) ma stanowisko analityka 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 
(PISM). – Wcześniej pracowała jako doradca 
w gabinecie ministra spraw zagranicznych RA-
DOS£AWA SIKORSKIEGO. Inny 23-latek 
w gabinecie politycznym byłego już ministra 
NOWAKA, zarabia 5 tys. zł. Minister spraw 
wewnętrznych BART£OMIEJ SIENKIE-
WICZ zatrudnił 21-latka, wypłacając mu 4,7 
tys. zł. Praca dla młodych jest. W PO! Takim 
orłom jak ministrowie nie są potrzebni wirtuozi 
intelektu.

Jeden za dwóch
Jeden Polak pracuje jak dwóch unijnych 

pracowników. 69 proc. z nas uważa, że jest 
nadmiernie obciążona obowiązkami w pracy. 
Co trzeci z kolei, że na jego stanowisku powin-
ny pracować przynajmniej dwie osoby. Według 
portalu Praca.pl, 37 proc. badanych uznało, że 
pracuje za dwóch, a 32 proc. przyznało, że ich 
etat powinien zostać zwiększony o połowę, by 
byli w stanie realizować zlecane im zadania. 
Możemy sobie jedynie powiedzieć: Uff, jak 
dobrze, że nie jestem Grekiem. Bo tam jest 
jeszcze gorzej.

Wojny 
futbolowe

Wydawałoby się, że praca i bieda to zjawiska, które nie 
idą w parze, a zestawienie ich razem przeczy obiegowym 
opiniom i zdrowemu rozsądkowi, tj. „mam pracę = mam 
pieniądze”. Nic bardziej mylnego, znaczna część Polaków 
jest biedna, pomimo że pracuje.

W Polsce wykształca się nowa klasa społeczna i nie jest to 
bynajmniej klasa średnia. Mówimy tutaj o ludziach, którzy 
pomimo że pracują, żyją w biedzie. Jesteśmy biednym spo-

łeczeństwem, wielu z nas pracując otrzymuje bardzo niskie miesięczne 
wynagrodzenie, które nie przekracza 2/3 średniej krajowej. Prawie 4 
miliony pracujących obywateli naszego kraju otrzymuje wynagrodzenie 
w wysokości 1,7 tys. złotych na rękę (netto). Wydajność pracy w Polsce 
stale wzrasta (OECD podaje, że od 1993 roku wydajność wzrosła około 
2,5 raza), jednak nie idzie za tym wzrost wynagrodzeń.

Oszacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych minimum 
socjalne na rok 2013 dla trzyosobowej rodziny wynosi 2742 zł. Za 
takie pieniądze można zaspokoić podstawowe potrzeby żywnościowe 
i utrzymać skromne mieszkanie. Potrzeby wypoczynkowe, kulturalne, 
edukacyjne i rozwojowe nie są w ogóle brane pod uwagę.

Wśród biednych pracujących osobną grupę stanowią pracownicy 
zatrudniani na czarno, za najniższą stawkę godzinową, która wynosi 
od 1,50 zł do 6 złotych za godzinę. Liczebność tej grupy pracowników 
oszacowano na ok. 1,5 do 2 mln osób. Wykonują niechciane prace, 
sprzątają biura, myją fabryczne okna, pracują w cukierniach i kawiar-
niach. Zarabiają dziennie 15-30 zł. W przypadku tych osób mówimy już 
nie o minimum socjalnym, ale o minimum biologicznym, kwocie pie-
niędzy, która pozwoli na biologiczne przetrwanie. W 2012 roku kwota 
minimum biologicznego dla trzyosobowej rodziny wynosiła 1263 zł. 
Badania ujawniły również smutny fakt, że ubóstwo najczęściej dotyka 
osób wychowujących dzieci. Rodzina z jednym dzieckiem, dysponu-
jąca minimalnym wynagrodzeniem, funkcjonuje poniżej minimum 
egzystencji. Rodzin o tak niskich dochodach nie stać na kształcenie 
dzieci, można więc się spodziewać, że powtórzą one życiorys rodziców 
i odziedziczą po nich biedę. Wynika z tego, że pokolenia Polaków z po-
wodu biedy są zagrożone marginalizacją i całkowitym wykluczeniem 
społecznym. Rozwiązaniem wpływającym na poprawę sytuacji tych 
osób wydaje się być ustalenie minimalnej stawki godzinowej, którą 
pracownik mógłby otrzymać za wykonaną pracę.

Renata Tkaczyk

Pracują i żyją 
w ubóstwie

Wrocławski biznesmen ANDRZEJ KU-
CHAR, dobry znajomy, jak donoszą media, 
GRZEGORZA SCHETYNY, wycofuje się 
ze sponsorowania Lechii Gdańsk, podobno 
ukochanego klubu Donalda Tuska. Na chętnych 
czeka zatem blisko 11 z 15 mln akcji biało-zie-
lonych. Kolejki jak na razie się nie ustawiają, 
bo i piłkarze słabo ostatnio grają, i długi, i at-
mosfera wokół piłki w Gdańsku ostatnio nie ta. 
Jeszcze kilka lat temu murowanym inwestorem 
byłoby Amber Gold... Nie wiemy, czy te wojny 
futbolowe mają coś wspólnego z PO-wskimi 
walkami buldogów pod dywanem, z pewno-
ścią jednak ekipa (ekipy?) Grzegorza Schetyny  
i DONALDA TUSKA zmierzają do II lub na-
wet III ligi. I nie chodzi nam o piłkę nożną…

Związki zawodowe działające w Przewozach Regionalnych 
ogłosiły pogotowie strajkowe w spółce. Związkowcy nie 
wyznaczyli jeszcze terminu strajku – chcą się najpierw spo-
tkać z nową minister transportu Elżbietą Bieńkowską.

– Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Czy będziemy pro-
testować i jaka będzie forma protestu zależy od wyniku rozmów 
z minister Elżbietą Bieńkowską, która przejęła obowiązki po zdy-
misjonowanym ministrze Nowaku – mówi Kazimierz Solejewski, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” Pomorskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych w Gdyni.

Spotkanie związkowców z wicepremier Bieńkowską, minister 
infrastruktury i rozwoju oraz marszałkami województw w sprawie 
problemów Przewozów Regionalnych najpewniej odbędzie się 5-6 
grudnia w trakcie Konwentu Marszałków.

Tymczasem Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Ko-
lejowych Związków Zawodowych, powiedział PAP, że ogłoszenie 
pogotowia strajkowego oznacza, że związkowcy są gotowi rozpo-
cząć protest praktycznie w każdej chwili. – Mamy przygotowane 
wszystkie potrzebne dokumenty, przyjęliśmy regulamin strajku 
– zapewnił Leszek Miętek.

Przewozy Regionalne obsługują dwa tysiące pociągów w ciągu 
doby. Z usług spółki korzysta codziennie ok. 300 tys. pasażerów. 
W referendum strajkowym przeprowadzonym w sierpniu 2013 r. 
w zakładach spółki udział wzięło 56,4 proc. załogi. Za strajkiem 
opowiedziało się 96 proc. pracowników.

(asg)

Będzie strajk 
na kolei?
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Żaden z rządów popeerelowskiej Polski nie uporał się z roz-
liczeniem zbrodni Grudnia ‘70 i stanu wojennego. Homo 
sovieticus nadal ma się dobrze, a sędziowie – podobnie jak 
w okresie komunizmu – nie zamierzają rozliczyć ze zbrodni 
katów, przez których poniosło śmierć, odniosło rany, zostało 
aresztowanych i doznało nieszczęść wiele tysięcy Polaków.

posiedzenie sądu odbyło się 
w marcu 1996 r. Trzy lata póź-
niej proces przeniesiono do 
Warszawy.

W kwietniu 2013 r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie unie-
winnił byłego premiera PRL 
Stanisława Kociołka. Zdaniem 
sądu, decyzja o użyciu broni 
była bezprawna i przestęp-
cza. – W grudniu 1970 r. nie 
było potrzeby wprowadzania 
do Trójmiasta w pełni uzbro-
jonych oddziałów wojska, 
a taka decyzja prowadziła do 
nieuchronnej konfrontacji 
z ludnością cywilną i rozlewu 
krwi – mówiła w uzasadnieniu 
wyroku sędzia sprawozdawca 
Agnieszka Wysokińska-Wal-
czak.

Jednocześnie sąd, uniewin-
niając ówczesnego wicepre-
miera Stanisława Kociołka, 
w kuriozalny sposób uzasadnił 
wyrok.

– W świadomości społecz-
nej utrwaliło się przekonanie, 
że robotnicy poszli do pracy 
17 grudnia na skutek przemó-
wienia wicepremiera Kociołka. 
Należy wyraźnie podkreślić, 
że przemówienie nie miało na 
celu nakłonienie robotników 
do przyjścia do pracy, ale do 
podjęcia pracy – mówiła sę-
dzia Agnieszka Wysokińska-
-Walczak.

Czy można podjąć pracę, 
nie przychodząc do niej – tego 
sąd już nie wyjaśnił. Stwierdził 
natomiast, że w polskim prawie 
nie obowiązuje teoria „czy-
stych bagnetów”. Żołnierze, 
zdaniem sądu, nie mieli więc 
obowiązku bezwzględnego 
posłuszeństwa rozkazowi woj-
skowemu, niezależnie od jego 
treści. – Każdy, kto wykonuje 
bezprawny i przestępczy roz-
kaz, ponosi pełną odpowie-
dzialność – orzekł sąd.

Na ławie oskarżonych za-
siadły trzy osoby (początkowo 
było ich 12): oprócz b. wice-
premiera PRL Stanisława Ko-
ciołka dwaj b. wojskowi – do-
wódca batalionu blokującego 
bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej 
Mirosław W. i Bolesław F., 
zastępca dowódcy ds. politycz-
nych 32. Pułku Zmechanizo-
wanego blokującego stocznię 
w Gdyni. Prokuratura zarzuciła 
im sprawstwo kierownicze za-
bójstwa. Groziło im dożywo-
cie, ale obaj nie przyznawali 
się do zarzutów.

Bolesław F. i Mirosław W., 
którzy wydawali rozkaz użycia 
broni wobec robotników, zosta-

li skazani, ale ich wyroki były 
wyjątkowo łagodne. Sąd uznał, 
że nie są winni zabójstwa, lecz 
pobicia ze skutkiem śmiertel-
nym i skazał ich za to na kary 
2 lat więzienia w zawieszeniu 
na 4 lata.

Stan wojenny

Ofiarami komunistycznych 
represji sądowych stanu wo-
jennego w Polsce, wprowa-
dzonego 13 grudnia 1981 r. 
byli działacze „Solidarności” 
oraz wszelkich innych opozy-
cyjnych środowisk. Kolebka 
„Solidarności” była terenem 
niezwykle dużej aktywności, 
a w konsekwencji także maso-
wych represji.

Niewinni i chorzy

Dopiero 12 stycznia 2012 
r. Sąd Okręgowy w Warsza-
wie uznał, że stan wojenny 
nielegalnie wprowadziła tajna 
grupa przestępcza o charak-
terze zbrojnym pod wodzą 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
w celu likwidacji NSZZ „Soli-
darność” i zachowania ówcze-
snego ustroju.

Sąd wymierzył karę dwóch 
lat więzienia w zawieszeniu 
Kiszczakowi za udział w tej 
grupie przestępczej. Od ta-
kiego zarzutu uniewinniono 
zaś b. pierwszego sekretarza 
KC PZPR (był nim do paź-
dziernika 1981 r.) 86-letniego 
Stanisława Kanię. W 1980 r. 
Kania nadzorował politycznie 
SB. Z powodu przedawnienia, 
ale przy uznaniu winy, umo-
rzono sprawę trzeciej oskar-
żonej – Eugenii Kempary, b. 
członkini Rady Państwa PRL, 

oskarżonej o przekroczenie 
uprawnień przez głosowanie 
za przyjęciem dekretów o sta-
nie wojennym.

Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie w czerwcu br. prawomoc-
nie utrzymał uniewinnienie 
Kani, później utrzymał też 
decyzję Sądu Okręgowego 
ws. zażalenia pionu śledczego 
IPN na zawieszenie – z powo-
du złego zdrowia Kiszczaka 
– postępowania apelacyjnego 
wobec niego. Wcześniej SA 
utrzymał też decyzję SO o za-
wieszeniu procesu Kiszczaka 
za przyczynienie się do śmier-
ci dziewięciu górników kopal-
ni Wujek w 1981 r. z powodu 
jego złego zdrowia.

Jaruzelski nadal 
niedomaga?

Sprawę 90-letniego gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego, 
oskarżonego przez IPN o kie-
rowanie zbrojnym związkiem 
przestępczym, bezprawne 
przygotowywanie i wprowa-
dzenie w Polsce 13 grudnia 
1981 r. stanu wojennego oraz 
masakrę robotników Wybrzeża 
w 1970 r., sąd zawiesił latem 
2011 r. z powodu jego złe-
go stanu zdrowia. Dziś nadal 
nie wiadomo, czy można go 
sądzić. Nie wiadomo, bo nie 
udało się go zbadać.

W lipcu br. Sąd Okręgo-
wy w Warszawie postanowił, 
aby biegli z Warszawskiego 

Nierozliczone ZBRODNIE KOMUNIZMU

Grudzień ‘70
W wyniku represji w grud-

niu 1970 r. na Wybrzeżu zosta-
ło zabitych 45 osób: w Gdyni, 
Gdańsku, Elblągu i Szczecinie. 
Ranne zostały 1164 osoby. Za-
trzymano przeszło 3 tysiące 
osób. To oficjalne dane masakry 
Grudnia ‘70. Ale wielu history-
ków, a także lekarzy opatrują-
cych wtedy rannych, twierdzi, 
że te liczby są zdecydowanie 
większe. Z obawy przed repre-
sjami komunistów niektórzy 
ranni z pomocą lekarzy zdołali 
się ukryć. Mówi się też o nie-
ujawnionych zabitych. Niezna-
ne są np. losy młodych osób 
pracujących wówczas w hufcu 
w Gdyni. A jak wiadomo za-
mordowanych chowano wtedy 
w nocy i nie są znane miejsca 
pochówku niektórych.

OFIARY GRUDNIA ‘70
45 zabitych, około 1164 
rannych

Niewinni sprawstwa 
kierowniczego

Linię obrony winnych 
masakry w grudniu 1970 r. 
stanowił brak jednolitego do-
wództwa. Żaden z ówczesnych 
decydentów nie poniósł odpo-
wiedzialności za swoje czyny. 
A oto ich lista: Stanisław Ko-
ciołek, Stanisław Kania, Wła-
dysław Gomułka, Marian 
Spychalski, Józef Cyrankie-
wicz, Wojciech Jaruzelski, 
Tadeusz Tuczapski, Grzegorz 
Korczyński.

Władysław Gomułka nie 
wziął na siebie winy, obarcza-
jąc nią część członków Plenum 
KC, ale w liście do Edwarda 
Gierka, napisanym 6 lutego 
1971 r., wyznał: „Zająłem 
stanowisko, że w obliczu bru-
talnego gwałcenia porządku 
publicznego, masakrowania 
milicjantów, palenia gmachów 
publicznych itp. należy użyć 
broni wobec napastników, przy 
czym strzelać należy w nogi”.

W 1995 r. Prokuratura Wo-
jewódzka w Gdańsku wniosła 
do Sądu Wojewódzkiego akt 
oskarżenia przeciwko Jaruzel-
skiemu, Kociołkowi, Tuczap-
skiemu oraz dowódcom wojsk 
tłumiących protest. Prokurator 
żądał dla oskarżonych kar po 
8 lat więzienia i po 10 lat po-
zbawienia praw publicznych. 
Obrońcy i oskarżeni wnieśli 
o uniewinnienie. Pierwsze 
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Grudzień 1981 roku.

Niektóre z ofiar stanu wojennego
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, lat 37 – 19 października 1984 r., 
gdy wracał z Bydgoszczy, został uprowadzony i zamordowa-
ny przez trzech funkcjonariuszy MSW. Ciało księdza wyło-
wiono ze zbiornika wodnego na Wiśle koło Włocławka 30 
października 1984 r.
Antoni Browarczyk, lat 23 – zginął w Gdańsku 17 grudnia 
1981 r. od postrzału w głowę.
Wacław Kamiński, lat 32 – robotnik ze Stoczni Gdańskiej. 
Trafiony petardą w czasie demonstracji 11 listopada. Pobity 
przez ZOMO, zmarł w szpitalu 28 listopada 1982 r.
Andrzej Grzywna, lat 62 – zatrzymany w nocy z 29 na 30 
sierpnia 1982 r. w Gdańsku Zmarł w areszcie milicyjnym na 
skutek uderzeń pałką w głowę.
Piotr Sadowski, lat 22 – pracownik Stoczni Gdańskiej. Zmarł 
31 sierpnia 1982 r. wskutek niewydolności układu oddecho-
wego spowodowanego dużym stężeniem gazów łzawiących.
Edyta Hnat, lat 8 – uczennica II klasy szkoły podstawowej 
w Jarosławiu. Zginęła 29 marca 1984 r., kiedy funkcjonariusz 
MO zaczął strzelać z bloku na Osiedlu Łańcuckim do dzieci 
bawiących się na podwórku.
Grzegorz Przemyk, lat 19 – syn Barbary Sadowskiej, 
działaczki Prymasowskiego Komitetu Opieki nad Osobami 
Pozbawionymi Wolności i ich Rodzinami, zmarł 14 maja 
1983 r. w wyniku pobicia 12 maja przez funkcjonariuszy MO 
w komisariacie przy ul. Jezuickiej w Warszawie.
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Uniwersytetu Medycznego po 
przeprowadzeniu badań Jaru-
zelskiego orzekli, czy stan jego 
zdrowia pozwala na sądzenie 
go. Do badań w Zakładzie Me-
dycyny Sądowej WUM jednak 
nie doszło, ponieważ Jaruzel-
ski poinformował 10 paździer-
nika sąd, że uniemożliwiają to 
„aktualne zalecenia lekarskie”. 
Sąd zwrócił się do biegłych 
o wyznaczenie nowego termi-
nu badań. Jeśli jego stan się nie 
polepszy, nigdy nie stanie już 
przed sądem.

Mordercy ks. Jerzego

Wszystko wskazuje na to, 
że mocodawcy morderstwa bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki nadal 
cieszą się wolnością i pobierają 
wysokie wojskowe emerytury.

Gdy w dniach 25-30 paź-
dziernika 1984 r. trwały jeszcze 
poszukiwania porwanego księ-
dza, w MSW już dobrze wie-
dziano, że duchowny nie żyje. 
W wąskim kręgu pod nadzorem 
szefa MSW intensywnie pra-
cowano nad przedstawieniem 
oficjalnego scenariusza zbrod-
ni. Pozostało jeszcze uzgod-
nienie szczegółów zdarzeń 
z prokuraturą i wybór składu 
orzekającego Sądu Wojewódz-
kiego w Toruniu. Znaleziono 
odpowiednich ludzi, którzy 
od początku nie mieli zamiaru 
zbytnio zgłębić sprawę. Pozo-
stali jeszcze adwokaci rodziny 
ks. Jerzego. Zostali oni w pełni 
„operacyjnie zabezpieczeni” 
w trakcie trwania procesu, dzię-
ki czemu Biuro Śledcze, mając 
stenogramy ich rozmów, mogło 
na bieżąco analizować ich pro-
cesowe posunięcia.

W rezultacie skrupulatnie 
przygotowanego scenariusza 
Sąd Wojewódzki w Toruniu, 
w lutym 1985 r. skazał kpt. 
Grzegorza Piotrowskiego, 
Leszka Pękałę i Waldemara 
Chmielewskiego za uprowa-
dzenie, torturowanie i zabój-
stwo ks. Jerzego na kary kolej-
no 25, 15 i 14 lat pozbawienia 
wolności. Ich przełożony, płk 
Adam Pietruszka, któremu 
toruński sąd przypisał spraw-
stwo kierownicze zbrodni, tak 
jak Piotrowski otrzymał karę 
25 lat więzienia.

W 1986 r. w wyniku inter-
wencji szefa MSW Adamowi 
Pietruszce złagodzono karę 
do 15 lat, Leszkowi Pękali do 
10 lat, Waldemarowi Chmie-
lewskiemu do 8 lat. W grud-
niu 1987 r. sprawców objęła 
kolejna amnestia – Pietrusz-
ce złagodzono karę z 15 do 
10 lat (wyszedł na wolność 
w 1995 r.), Pękali z 10 do 6 
lat, Chmielewskiemu z 8 do 4 
lat i 6 miesięcy. Piotrowskiemu 
zamieniono karę z 25 na 15 lat, 
wyszedł na wolność w 2001 r. 
Sprawcy nigdy nie zdecydo-
wali się złożyć prawdziwych 
zeznań co do swojego udziału 
w zbrodni na ks. Jerzym.

Co robi dziś Grzegorz 
Piotrowski? Zatrudnia 
go poseł Twojego 
Ruchu Roman 
Kotliński, redaktor 
naczelny ziejącego 
nienawiścią do Kościoła 
tygodnika „Fakty 
i Mity”. Morderca ks. 
Jerzego pisze pod 
pseudonimami Anna 
Tarczyńska i Dominika 
Nagel.

Emerytury esbeków 
i dygnitarzy PRL

Ofiary esbeków i władzy 
PRL w dzisiejszej Polsce często 
są skazane na nędzne zasiłki za 
stracone zdrowie. Byli komu-
niści sprawujący wtedy władzę 
i esbecy nawet u schyłku swoje-
go życia nie muszą się martwić 
o spokojną starość, najlepszą 
opiekę zdrowotną i co miesiąc 
dostają z podatków Polaków 
– także płaconych przez ich 
ofiary – emerytury, o których 
większość z nas może jedynie 
pomarzyć. Publikujemy za 
dziennikiem „Fakt”:

1. Wojciech Jaruzelski, 6 
tys. zł emerytury

Jaruzelski przez lata dowo-
dził polskim wojskiem i stał 
na czele PZPR, a jako szef 
Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego podjął decyzję 
o wprowadzeniu w Polsce sta-
nu wojennego.

2. Rzecznik rządu Jerzy 
Urban, 4,7 tys. zł emerytury

To on stał się symbolem 
znienawidzonego przez Pola-
ków reżimu, gdy został rzecz-
nikiem prasowym komuni-
stycznego rządu na usługach 
Sowietów. Pełnił tę funkcję 
do 1989 r. Po przełomie zajął 
się działalnością wydawniczą, 
przez lata znajdował się w czo-
łówce najbogatszych Polaków.

3. Nadzorca bezpieki Cze-
sław Kiszczak, 4,1 tys. zł eme-
rytury

Był ministrem spraw we-
wnętrznych w czasie stanu 
wojennego i po nim aż do 1990 
r. To jemu podlegała komuni-
styczna Służba Bezpieczeń-
stwa, która gnębiła opozycjo-
nistów i duchownych.

4. Prześladowca opozycji 
Jan Lesiak, 3,1 tys. zł eme-
rytury

Przez lata jako funkcjona-
riusz Departamentu III Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
zajmował się zwalczaniem 
opozycji demokratycznej. 
W ramach pracy operacyjnej 
rozpracowywał opozycjoni-
stów PRL, m.in. Jarosława 
Kaczyńskiego. Po 1989 r. puł-
kownik trafił do UOP i stał za 
akcją inwigilacji prawicy.

5. Porywacz opozycjoni-
stów kpt. Marek Kuczkow-
ski, 3 tys. zł emerytury

Kuczkowski należał do za-
łożonej w 1984 r. nieformalnej 
grupy w toruńskim oddziale 
bezpieki znanej jako „Organiza-
cja Anty Solidarność”. Esbecy 
z tej grupy znani byli z przepro-
wadzania wyjątkowo brutalnych 
porwań opozycjonistów. Dzia-
łaczy porywano, wywożono do 
lasu, przykuwano kajdankami 
do drzewa, przystawiano broń 
do głowy, polewano toksycz-
nym fenolem, ciężko bito i gło-
dzono. Kapitan po 1989 r. zajął 
się własnym biznesem, od lat 
prowadzi Akademię Psycholo-
gii Biznesu.

6. Prześladowca „Solidar-
ności” Józef Sasin, 8 tys. zł 
emerytury

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego w grudniu 1981 r. 
stanął na czele specjalnie po-
wołanej przez kierownictwo 
MSW grupy operacyjnej, która 
miała koordynować zwalcza-
nie członków „Solidarności”. 
W wolnej Polsce z powodze-
niem zajął się biznesem.

7. Śledził duchownych 
– Andrzej Szczepański, 2,9 
tys. zł emerytury

Zastępca szefa Rejonowego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych 

dyrektora Departamentu IV 
MSW zajmującego się walką 
z Kościołem. Odpowiedzialny 
za zabójstwo księdza Jerzego 
Popiełuszki.

10. Szef bezpieki Włady-
sław Ciastoń, 8 tys. zł eme-
rytury

Szef Służby Bezpieczeń-
stwa od 1981 r. W 1984 r. 
był podejrzany o sprawstwo 
kierownicze zabójstwa ks. Po-
piełuszki, ale w wyniku inter-
wencji najwyższych organów 
partyjnych i państwowych jego 
sprawę wyłączono z procesu 
toruńskiego, a on sam został 

ne rozpatrzenie jego sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki 
przez właściwy, niezależny, 
bezstronny, niezawisły sąd. Jak 
wygląda to w praktyce?

Johann przytacza słowa 
prof. Adama Strzembosza, 
pierwszego prezesa Sądu Naj-
wyższego, który zapowiedział, 
że środowisko sędziowskie 
samo się oczyści. Dodaje, iż 
„Nie miało znaczenia, że Try-
bunał Konstytucyjny uznał 
dekrety stanu wojennego za 
nielegalne, że większość wy-
roków w wyniku rewizji nad-
zwyczajnych (później kasacji) 

Gdynia, grudzień ’70.

w Zakopanem. Rozpracowywał 
m.in. ks. Mirosława Drozd-
ka, kustosza sanktuarium na 
Krzeptówkach, przyjaciela 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

8. Oficer prowadzący Wa-
cław Głowacki, 4,9 tys. zł 
emerytury

Wieloletni oficer departa-
mentu IV Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, który zajmował 
się zwalczaniem Kościoła. Gło-
wacki był m.in. oficerem prowa-
dzącym ks. Konrada Hejmę.

9. Morderca księdza Adam 
Pietruszka, 3,9 tys. zł emerytury

Wieloletni pułkownik Służ-
by Bezpieczeństwa, zastępca 

uniewinniony. Po zwolnieniu 
z resortu do 1990 r. był char-
gé d’affaires i ambasadorem 
w Tiranie.

Uczciwy wymiar 
sprawiedliwości?

Nie można budować uczci-
wego wymiaru sprawiedliwo-
ści na nierozliczonych zbrod-
niach. Wiesław Johann, b. 
obrońca działaczy opozycyj-
nych i b. członek Trybunału 
Konstytucyjnego, przypomina 
w wPolityce.pl, że polska kon-
stytucja w art. 45 zapewnia 
każdemu sprawiedliwe i jaw-

zostało uchylonych, a skaza-
nych uniewinniono. Sędziowie 
ani się nie oczyścili, ani nie po-
nieśli żadnych konsekwencji za 
swoje „wojenne” orzecznictwo. 
Sądzili dalej i sądzą do dnia 
dzisiejszego”.

Na pytanie, czy społeczeń-
stwo, naród jako suweren, 
sprawujący zwierzchnią wła-
dzę w Rzeczypospolitej, może 
mieć wpływ na działalność 
wymiaru sprawiedliwości od-
powiada: „Nie bardzo. Nie ma 
takich prawnych instrumentów, 
które skutecznie wpływałyby 
na jakość pracy sądów”.

Olga Zielińska

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał 

we wrześniu br. skargę Leopolda Przemyka, ojca Grzegorza 
Przemyka. Trybunał stwierdził, że polskie sądy powinny były 
badać zabójstwo na podstawie art. 105 par. 2 kodeksu kar-
nego, zgodnie z którym nie przedawnia się przestępstwo 
skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub ciężkim 
uszkodzeniem ciała, którego dopuścił się funkcjonariusz pu-
bliczny w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 
Polskie sądy natomiast uznały, że było to pobicie ze skut-
kiem śmiertelnym i stwierdziły, że doszło do przedawnienia 
jego karalności. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, 
że państwo polskie ma wypłacić ojcu Grzegorza Przemyka 
kwotę 20 tys. euro.
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ZWIĄZKI NA ŚWIECIE

Norwegia kojarzy się nam z zimnem, fiordami i biegacz-
kami narciarskimi, które od lat rywalizują z naszą Justyną 
Kowalczyk. Co bardziej zorientowani wiedzą, że to trzeci 
najbardziej zamożny kraj świata, uznawany we wszystkich 
rankingach za jedno z najlepszych miejsc do życia. Króle-
stwo Norwegii to także państwo z bardzo zrównoważonym 
i harmonijnym modelem społeczno-gospodarczym.

uzwiązkowienia Norwegów 
– jak na standardy skandy-
nawskie – nie jest rewelacyjny 
i wynosi 52 proc. (w pozosta-
łych państwach nordyckich to 
ponad 70 proc.). Tak jak wszę-
dzie, wskaźnik ten jest wyższy 
w sektorze publicznym i wy-
nosi ok. 80 proc. Jednak i tu 
Norwegia wyróżnia się np. du-
żym uzwiązkowieniem wśród 
lekarzy, które w wielu krajach 
(także Polsce) jest ograniczane 
formami zatrudnienia w służ-
bie zdrowia. Co ciekawe, 
najwyższy, blisko 100-procen-

towy poziom uzwiązkowienia 
panuje wśród norweskich… 
pracowników mediów. LO, 
największy związek zawodo-
wy w kraju fiordów, jest także 
współwłaścicielem większości 
tytułów prasy lokalnej i regio-
nalnej.

Tradycja i konkrety

W kraju położonym nad 
Morzem Północnym istnieje 
odpowiednik polskiej Komi-
sji Trójstronnej, a wszystkie 
ważne decyzje społeczne i go-
spodarcze podejmowane są 
w efekcie dialogu społeczne-
go prowadzonego przez rząd, 
konfederacje pracodawców 
i pracowników, z udziałem 
przedstawicieli samorządów te-
rytorialnych (jeśli jest to sprawa 
lokalna lub regionalna) i partii 
politycznych. Wbrew pozorom 
nie wpływa to na upartyjnienie 
spraw pracowniczych. Podział 
zadań jest czytelny. Centralne 
struktury federacyjne z jednej 
strony są strażnikami intere-
sów pracowników na poziomie 
parlamentu (krajowym), z dru-
giej (dotyczy to LO) wspólnie 
z największą organizacją praco-
dawców (NHO) cyklicznie, co 
dwa lata, negocjują tzw. Umo-
wę centralną. Jest ona uznawa-
na wręcz za swoistą norweską 
konstytucję i ustanawia ramy 
negocjacyjne (poziom mini-
mum) dla rokowań zbiorowych 
na poziomie branż. Jak widać, 
można w sposób systemowy 
i uporządkowany dokonywać 
ustaleń w sprawach, w których 
pozornie trudno o dobry kom-
promis. Wracając do związko-
wego podziału zadań, warun-
ków pracy pilnują struktury 
branżowe i zakładowe, a na 
poziomie regionalnym głos 
pracowników zapewnia związ-
kowa struktura odpowiadająca 
podziałowi administracyjnemu 
kraju.

Obowiązujący w Norwe-
gii model relacji społecznych, 
mimo wieloletnich tradycji, 
nie byłby możliwy bez silnych 
organizacji związkowych, po-
siadających konkretne upraw-
nienia. W tym kraju współ-
udział załogi w zarządzaniu 
firmami, zwłaszcza dużymi, 
nie jest sloganem. Od 40 lat 
obowiązuje prawo, zgodnie 
z którym przedstawiciele 
pracowników, w większości 
związkowcy, zasiadają w ra-
dach nadzorczych i zarządach 
firm, pośrednicząc w przeka-
zywaniu menedżerom wyso-
kiego szczebla uwag i propo-
zycji zatrudnionych. Przepisy 
precyzują, że przedstawicie-

W ZWIĄZKACH SIŁA
W 5-milionowej Norwegii do organizacji pracowniczych 

należy ponad 1,5 mln osób, a ruch związkowy ciągle się 
rozwija. Największa i najbardziej wpływowa Organizacja 
Ogólnokrajowa (LO) jest federacją związków branżowych 
zrzeszającą blisko 890 tys. członków. LO jest silnie związa-
na z Partią Pracy (do lat 80. istniała instytucja zbiorowego 
członkostwa członków LO w tym ugrupowaniu). W latach 
70. XX w. powstała konkurencyjna Centralna Federacja 
Organizacji Zawodowych (YS), zrzeszająca obecnie ok. 220 
tys. członków. Istnieją także, co charakterystyczne dla skan-
dynawskiego modelu działania związków zawodowych, 
dwie organizacje związkowe dla osób z wyższym wykształ-
ceniem: Akademikerne i UNIO. Pierwsza powstała w 1997 r. 
i liczy ponad 160 tys. członków, druga istnieje od… 2001 r. 
i zrzesza 300 tys. osób, w tym duchownych!

NSZZ „Solidarność” współpracuje przede wszystkim 
z dwiema największymi centralami, LO i YS, zarówno na 
forum międzynarodowych organizacji związkowych, jak 
i w relacjach bilateralnych. Efektem tej współpracy są m.in. 
związkowe projekty współfinansowane przez Norweski 
Mechanizm Finansowy. Polscy związkowcy mają także 
w pamięci wsparcie (sprzęt, pomoc charytatywna), jakie 
„S” otrzymała ze strony LO w latach 80.

Model norweski

Stolica kraju Oslo to jedno 
z najdroższych miast na 
świecie. Z drugiej strony 

poziom rozpiętości w docho-
dach, mierzony tzw. współ-
czynnikiem Giniego, wynosi 
0,26 i należy do najniższych 
na świecie. Norwegowie zara-
biają dobrze, pracują przecięt-
nie 33 godziny tygodniowo, 
a bezrobocie wynosi zaledwie 
3 proc. Czy wynika to z siły 
norweskich związków zawo-
dowych i ich pozycji wśród 
pozostałych instytucji społecz-
nych i państwowych w kraju 
fiordów, a nie tylko zasobów 
naturalnych? Zapewne tak.

Norwegowie mają silne 
tradycje obecności związków 
zawodowych w życiu publicz-
nym. Wystarczy przypomnieć, 
że pierwsza organizacja pra-
cownicza powstała tam w 1894 
roku... na 11 lat przed uzyska-
niem pełnej suwerenności 
i uniezależnienia się od Szwe-
cji! Ta tradycja wpływa na 
kulturę polityczną, która daje 
związkom zawodowym silną 
pozycję, pomimo że poziom 

Przykład Norwegii 
pokazuje, że można 
w sposób systemowy 
i uporządkowany 
dokonywać ustaleń 
w sprawach, 
w których pozornie 
trudno o dobry 
kompromis. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 października 2013 r. 
odszedł wielce zasłużony kombatant 

ś.p.

Henryk Napieralski
„Bohun”

Urodzony 16 sierpnia 1923 r., żołnierz ZWZ i Armii 
Krajowej, obwód Mewa – Jamnik – Kamień, żołnierz WiN, 
uczestnik Października ’56, w latach 1958-82 nauczyciel, 

odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, wieloletni pedagog, 
członek „Solidarności” od 1980 roku, członek Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” w roku 1981, internowany 
w stanie wojennym. Po zwolnieniu organizował podziemie 

w woj. bydgoskim. Wielkie serce człowieka i patrioty 
odnajdziemy w Jego licznych publikacjach z najnowszej 

historii Polski. 

Zarząd Główny Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów 

Naszemu Koledze Pawłowi Wilke 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” 

w Skanska SA

lom załogi przypada 1/3 miejsc 
w radach nadzorczych, ale 
muszą to być co najmniej dwa 
miejsca. Dobrym przykładem 
jest tu norweski koncern Orkla 
działający m.in. na rynkach 
medialnym, chemicznym i fi-
nansowym. W 10-osobowej 
radzie nadzorczej zasiada tam 
trzech reprezentantów pra-
cowników, w tym jeden dzien-
nikarz, jeden drukarz i jeden 
pracownik biurowy. Z kolei 
norweski telekom Telenor 
w swoim narodowym oddziale 
zatrudnia 6 tys. osób, z czego 
1,5 tys. należy do centrali LO. 
W efekcie firma finansuje trzy 
związkowe etaty. To pokazu-

je, jak w norweskich firmach 
pilnuje się reprezentatywności 
ciał podejmujących decyzje.

Siła społeczeństwa

Jednym z fundamentów nor-
weskich związków jest stabilna 
sytuacja finansowa, wynikają-
ca m.in. z finansowania przez 
przedsiębiorstwa szkoleń i lo-
kali związkowych oraz wyna-
grodzeń dla etatowych związ-
kowców lub oddelegowanych 
przedstawicieli pracowników, 

a także ulg podatkowych od 
związkowych składek. Inaczej 
niż dzieje się to w Szwecji, nie 
mają jednak kompetencji wy-
płacania świadczeń dla osób 
bezrobotnych.

W sprawie modelu finan-
sowania norweskich związ-
ków znów warto posłużyć się 
przykładem Telenoru. Składka 
związkowa w koncernie wyno-
si 1,2 proc. wynagrodzenia, z 
czego 1/6 zostaje w organiza-
cji zakładowej. Zdecydowana 
większość trafia do struktur 
branżowych (regionalnych 
i ogólnokrajowych) oraz fede-
racyjnej centrali.

– Model norweski jest 
często mylnie utożsamiany 
z modelem skandynawskim 
– wyjaśnia ekspert Biura Za-
granicznego Komisji Krajowej 
NSZZ „S” Andrzej Matla, 
skandynawista, który kilka lat 
mieszkał w Norwegii – Głów-
nym elementem różnicującym 

te dwa systemy jest dopuszcza-
nie przez Norwegów udziału 
czynnika państwowego w dia-
logu społecznym organizacji 
pracowników i pracodawców, 
np. przy ustalaniu płacy mini-
malnej. Silna pozycja związ-
ków zawodowych w Norwegii 
wynika z tamtejszych tradycji 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Mówi się, że gdzie dwóch Nor-
wegów, tam już powstaje jakaś 
organizacja.

Adam Chmielecki
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ZWIĄZEK

Związkowcy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w spółce Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku mają 
powód do zadowolenia. Po trwających rok negocjacjach 
udało się im wraz z innymi związkami zawodowymi dzia-
łającymi w placówce podpisać Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. To pierwszy taki dokument zawarty w szpitalu w wo-
jewództwie pomorskim.

Marzena Fryc-Olszewska, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa i or-
ganizacji opieki. – Dzięki ukła-
dowi mamy spokój i stabilność 
w zakładzie. To polepsza jego 
funkcjonowanie. Załoga szpita-
la jest spokojniejsza, co wpływa 
na jakość świadczonych usług 
i satysfakcję pacjentów – mówi 
Fryc-Olszewska.

Trudne negocjacje

Przewodnicząca „Solidar-
ności” stwierdza, że negocjacje 
nie były łatwe.

Andrzej Wojewoda, wice-
przewodniczący „Solidarności” 
w Copernikusie, dodaje, że 
w negocjacjach z pracodawcą 
bardzo pomógł Region Gdański 
NSZZ „S”, a szczególnie prze-
wodniczący Krzysztof Dośla 
oraz dr Waldemar Uziak wraz 
z innymi prawnikami.

– Spotykaliśmy się syste-
matycznie przez rok – mówi 
Wojewoda. – Wiele opinii 
prawnych było przygotowy-
wanych na „cito”. Tym bar-
dziej więc jesteśmy wdzięczni 
za udzieloną pomoc.

– Trudno byłoby bez tej po-
mocy być skutecznym i dobrze 
przygotowanym do negocjacji 
z pracodawcą – podkreśla 
Hirsz-Lemke.

Podczas spotkania z pracow-
nikami, które miało miejsce 15 
listopada, również prezes Ko-
strzewa przyznał, że negocjacje 
bardzo go absorbowały.

– W ciągu minionego roku 
spotykaliśmy się co tydzień 
przez co najmniej półtorej 
godziny. A potem wieczorami 
kwestie związane z układem 
zbiorowym także zajmowały 
moją uwagę. Czytałem różne 
materiały, zastanawiałem się – 
przyznaje Dariusz Kostrzewa. 
– Dziś dokument jest dostępny 
dla wszystkich. Zamieściliśmy 
go w intranecie. Różne zainte-
resowane nim firmy zgłaszają 
się do mnie z pytaniami, pro-
szą o opinie.

Wspólny sukces

Członkowie „S” w Coper-
nikusie spotkali się 7 listopa-
da z Krzysztofem Doślą, aby 
podzielić się swoim sukcesem 
i podziękować przewodniczą-
cemu za wsparcie.

Szef Regionu Gdańskiego 
mówił, że na całym świecie 
umowy zbiorowe są podstawą 
do określania warunków pracy 
i płacy. W Polsce ich zawiera-
nie nie jest łatwe i nadal nie 
jest to standardem.

– Ten dokument gwarantu-
je wam, że pracodawca nie bę-
dzie mógł wprowadzić zmian 
w regulaminach pracy i wyna-
grodzeń bez zgody związków 
zawodowych – mówił prze-
wodniczący ZRG. – Nic zatem 
dziwnego, że pracodawcy bar-
dzo bronią się przed podpisa-
niem takiego dokumentu. A je-
śli niechętnie to robią, znaczy 
to, że bardzo im on przeszka-
dza. Wniosek jest prosty: warto 
o niego zabiegać.

Krzysztof Dośla dodał, że 
zawsze warto wychodzić z za-
łożenia, iż dobrze jest mieć 
dokument określający prawa 
i obowiązki pracowników 

Po roku: SUKCES!

i pracodawcy. Jakiekolwiek 
zmiany w zapisach muszą być 
uzgadniane ze związkami za-
wodowymi.

– Jestem przeciwny pań-
stwu, w którym wilki zagry-
zają słabszych – stwierdził 
Dośla. – Dlatego wspólnymi 
siłami musimy walczyć o po-
prawę warunków pracy i płacy 
w zakładach pracy, ale także 
protestować przeciwko rządo-
wi działającemu wbrew woli 
społeczeństwa.

Kolejne spotkanie przedsta-
wicieli związków zawodowych 
i pracodawcy ma się odbyć 
w lutym 2014 r. Związkowcy 
sukcesywnie zbierają informa-
cje na temat funkcjonującego 
w Copernikusie układu zbio-

Zabezpieczyć los 
pracowników

– To była ciężka praca, ale 
najważniejsze, że pracownicy są 
zabezpieczeni na dwa lata. Doty-
czy to kwestii wynagrodzeń i za-
trudnienia – mówi Stanisława 
Hirsz-Lemke, przewodnicząca 
„S” w Copernikusie.

Maria Skrzypińska, prze-
wodnicząca Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położ-
nych, dodaje, że negocjacje 
z pracodawcą prowadzone 
były w trakcie przekształceń 
własnościowych szpitala.

– Wśród pracowników były 
duże obawy. To odczuwało się 
w codziennej pracy. Dlatego 
zależało nam, by ludzie zaczę-
li czuć się lepiej, bezpieczniej 
– mówi Skrzypińska.

Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy podpisany został na czas 
nieokreślony. Obowiązuje od 
1 listopada tego roku. Strony 
zobowiązały się, że nie będzie 
on wypowiedziany do końca 
grudnia 2015 r.

Stanisława Hirsz-Lemke 
przyznaje, że bez dobrej woli 
pracodawcy nie byłoby możli-
we zawarcie porozumienia.

– Sam dałem sygnał do 
załogi, że jestem otwarty na 
rozmowy – mówi Dariusz Ko-
strzewa, prezes Copernicusa. 
– Uważałem, że dla dobra pra-
cowników warto pomyśleć o ich 
poczuciu bezpieczeństwa.

Zalety Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy widzi także 

rowego. W lutym będzie miała 
miejsce jego pierwsza ocena.

– Uważam, że po trzech 
miesiącach będzie można dojść 
do konkretnych wniosków. 
Ocenić, co dobrze funkcjonu-
je, a co warto byłoby zmienić 
czy poprawić – mówi Dariusz 
Kostrzewa. – Doszedłem już 
do pierwszych konkluzji i mam 
pewne uwagi. Ale oczywiście 
jakiekolwiek zmiany mogą być 
przeprowadzone na drodze ro-
kowań i negocjacji.

Przewodnicząca szpitalnej 
„Solidarności” dodaje, że ona 
także ma pewne uwagi i trze-
ba będzie wrócić do niektó-
rych omawianych wcześniej 
tematów.

Olga Zielińska

STANISŁAWA HIRSZ-LEMKE, 
przewodnicząca  „Solidarności” 
w Copernikusie

– Dla nas to ogromny sukces. Cieszymy 
się, że negocjacje z pracodawcą zakończyły 
się podpisaniem tak ważnego dla nas do-

kumentu. Prezes Dariusz Kostrzewa i przedstawiciele praco-
dawcy byli bardzo dobrze merytorycznie przygotowani. Są 
biegli w sprawach prawnych, dlatego my też musieliśmy się 
zawsze przygotowywać do rozmów.

Spotkanie związkowców z Copernicusa z przewodniczącym 
ZRG Krzysztofem Doślą.
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Triumfatorem XXII Halowe-
go Turnieju Piłki Nożnej NSZZ 
„Solidarność” została drużyna 
Zakładów Farmaceutycznych 
Polpharma SA ze Starogardu Gd. 

Rozgrywki w systemie gry „każ-
dy z każdym” odbyły się 16 listo-
pada 2013 roku w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Starogardzie Gdańskim.

SPORT

Polpharma obroniła tytuł

Pierwsze miejsce, wygry-
wając wszystkie spotkania, 
zajęła drużyna gospodarzy 
z Zakładów Farmaceutycz-
nych Polpharma SA, tym sa-

mym obroniła tytuł mistrzowski 
z 2012 roku. Drugie miejsce za-
jęła drużyna OldBoys, trzecie zaś 
zespół z Fabryki Mebli Famos 
w Starogardzie Gdańskim. Poza 
podium uplasowały się zespoły: 
MZK Starogard Gd., ZUO Star 
Las i Flextronics Tczew.

W trakcie turnieju wyło-
niono najlepszego strzelca, 
którym został Mateusz Szo-
piński z Polpharmy, natomiast 
najlepszym bramkarzem został 
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Mariusz Kolaska z OldBoys.
Po zakończeniu rozgrywek 
drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary, zaś pierwszym 
trzem zespołom organizatorzy 
zapewnili atrakcyjne nagrody, 
które wręczyli: przewodniczą-
cy Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Do-
śla oraz przewodniczący KM 
NSZZ „Solidarność” Zakładów 
Farmaceutycznych Polpharma 
Leszek Świeczkowski.
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ROZMOWA „MAGAZYNU”

– Wicepremier Jacek Jan 
Vincent-Rostowski nie był żół-
todziobem w świecie finansów. 
Zaczął rozmontowywanie sys-
temu OFE, by zwiększyć kon-
trolę państwa i dał się „wyrolo-
wać” premierowi Tuskowi?

– Ładowanie pieniędzy 
w system kapitałowy przy źle 
skalkulowanych kosztach, oka-
że się bombą zegarową. Za cza-
sów Rostowskiego doszło do 
próby reformy systemu OFE. 
Uważałam, że w krótkim hory-
zoncie pomoże to zrównoważyć 
finanse, bo ewentualnie przejęte
środki to 8 procent PKB, ale też 
zrodzi zobowiązania bez pokry-
cia i skończy się katastrofalnym 
podniesieniem podatków i zdu-
szeniem rozwoju. Premier Tusk, 
jak zobaczył, że nie ma korzy-
ści wizerunkowych w Komisji 
Europejskiej, bo jest dyrektywa 
zabraniająca uznania za trwałe 
zrównoważenie księgowej ope-
racji redukcji długu w sytuacji, 
kiedy powstają przyszłe zobo-
wiązania, zrobił z Rostowskie-
go kozła ofiarnego własnych
błędów. Mrugając przy tym do 
środowisk kapitału, że być może 
nastąpi złagodzenie polityki wo-
bec OFE. To był brutalny finisz
misji Rostowskiego.

– Tusk jest graczem wize-
runkowym, jak „Zelig” Wo-
ody Allena?

– To była typowa dla pre-
miera Tuska próba zadowolenia 
wszystkich i poprawy wizerun-
ku. „Financial Times” zwracał 
uwagę, że to minister Jacek 
Rostowski był twarzą polskiego 
rządu za granicą. Nawet zbyt 
optymistyczny budżet był spo-
sobem na obniżenie wyceny 
kosztów naszych obligacji.

– W sytuacji zadłużenia 
zagranicznego na poziomie 
blisko 400 miliardów dolarów, 
rodzi się pytanie o kondycję 
państwa...

– Minister Rostowski wraz 
z prezesem Markiem Belką 
był konsekwentny w sprawie 
strefy euro, do której jego zda-
niem powinniśmy wejść wtedy, 
gdy będzie to w interesie pol-
skiej gospodarki. Szczurek też 
mówi, że to powinno nastąpić 
we właściwej fazie rozwoju, ale 
nie wiadomo, czy ta nominacja 
nie spowoduje zmiany polityki 
również w tym względzie. Co 
zrobi? Nie wiem.

– Premier układa rząd 
według klucza spolegliwości 
i prezencji?

– Skoro awansuje ktoś taki 
jak poseł Biernat, którego agre-
sja wobec oponentów Tuska 
przekracza wszelkie granice, 
atakuje, by dostać promocję, 

to jest fatalny sygnał. Do rządu 
przychodzi Biernat, a odchodzi 
Rostowski! Rostowski był jedy-
ną kotwicą zaufania w rządzie. 
Szczurek może być przyzwoitym 
człowiekiem, ale wyszedł ze 
środowiska będącego na kursie 
kolizyjnym z interesem gospo-
darki ze względu na transfery, 
opodatkowanie. Będzie musiał 
zmienić optykę.

– By poradzić sobie z pro-
blemami strukturalnymi, jak 
płace?

– Płace realne spadły w ostat-
nich kilku latach o 5 procent. Na-
stąpiło zmniejszenie udziału płac 
w PKB do poziomu 35 procent. 
To mniej niż w krajach o podob-
nym poziomie rozwoju. W kra-
jach zachodnich, gdy spada on 
poniżej 60 proc., to już słychać 
larum. Firmy tworzą wewnętrz-
ne rynki finansowe, unikając re-
gulacji pokryzysowych i podat-
ków, tworzą kanały transferów, 
ukrywając zyski, tworzą zmowy 
przy inwestycjach.

– Rząd PO-PSL po liftingu 
będzie mógł dokonać przeło-
mu?

– Nie ufam chwiejnym, nie-
lojalnym, niekompetentnym po-
litykom jak Donald Tusk.

– Jak pani, człowiek nauki, 
ocenia zmiany w resortach 
edukacji oraz nauki i szkol-
nictwa wyższego?

– Wymiana Barbary Kudryc-
kiej na prof. Lenę Kolarską-Bo-
bińską jest dobrym krokiem. 
Kudrycka zrobiła wiele, by pro-
gramowo i strukturalnie osłabić 
nauki społeczne i humanistycz-
ne, doprowadzając do otwierania 
się nauki na falę ludzi z drugiego 
szeregu, często nie pierwszych 
lotów, z dziwnymi życiorysami. 
Zamiast awansu dla młodych, 
powstał nowy kanał awansu dla 
drugiego szeregu starych pra-
cowników, przechowalnie opor-
tunistów. Ministrem edukacji zaś 
jest Joanna Kluzik-Rostkowska, 
której charakter oceniam mier-
nie. To sygnał, że nielojalność 
i oportunizm są nagradzane. Na 
jej plus zapisuję tylko to, że ma 
trójkę swoich dzieci, więc może 
wie coś o szkole?

– Kryzys etyczny jest w ner-
wie państwa. Afery w MSW, 
MSZ, powodują, że kartel wła-
dzy i zblatowani z nim polity-
cy mają się dobrze? Powstaje 
atrapa państwa?

– Następuje drenowanie za-
sobów społecznych i publicz-
nych. Wyróżniam sześć stadiów 
tego procesu. Od połowy lat 80. 
do 1995 r. to był kapitalizm po-
lityczny, czyli uwłaszczanie się 
nomenklatury na najbardziej 
zyskownych elementach gospo-

darki, połączony z możliwością 
spekulacyjnego formowania ka-
pitału poprzez stały kurs dolara 
przy galopującej inflacji. Drugi 
etap nazywam kapitalizmem 
sektora publicznego. Te agencje, 
fundusze, wyprowadzanie środ-
ków z państwa, wpisywały się 
w reformy Buzka, w tworzenie 
klientelistycznych wianuszków 
i komercjalizację zadań państwa. 
Trzeci etap to OFE z bardzo wy-
sokimi prowizjami dla zarządza-
jących funduszami. To sztuczne 
pompowanie pieniędzy w akcje, 
sztucznie kreowany kapitał. Ci, 
którzy mieli akcje na giełdzie, 
zyskiwali przez lata, niezależ-
nie od efektywności notowanych 
firm. Nazywam to „Magdalenką
kapitałową”.

– Kto na tym głównie za-
rabiał?

– Kapitał zagraniczny, ci, 
którzy weszli na giełdę, by 
grać i firmy z kapitałem zagra-
nicznym. Czwarty etap dział 
się wokół środków unijnych 
i wielkich inwestycji. Zasada, 
że przetarg wygrywa się naj-
niższą ceną i ubezpieczanie 
się na niewykonanie kontraktu 
powodowało utrzymywanie się 
z wypłat z ubezpieczenia i nie-
płacenie podwykonawcom. Do 
tego transfery zagraniczne, wy-
liczane przez „Forbes” na ponad 
20 miliardów złotych. Piąty etap 
to tworzone wewnętrzne rynki, 
ukrywanie zysków, transfery 
zagraniczne. A co najważniej-
sze – po szóste – pogłębiający 
się bezpośredni wyzysk. I to 
przy pomocy ustawodawstwa 
państwowego.

– Przez manipulację przy 
kodeksie pracy i niskie płace?

– Zbyt niskie płace, niesko-
relowane z wyższym wzrostem 
wydajności. Cynicznie niskie są 
stawki za godzinę, kilkanaście 
razy niższe niż w Niemczech, 
dające płace poniżej miesięcznej 
płacy minimalnej, przyspieszają 
emigrację i przyczyniają się do 
kryzysu systemu emerytalnego. 
Do tego nieozusowane umo-
wy śmieciowe dla co trzeciego 
zatrudnionego i na zryczałto-
wanym poziomie składki tzw. 
samozatrudnionych. Elastyczny 
czas pracy zostawia w kiesze-
niach właścicieli firm ogromne
pieniądze. Towarzyszy temu 
wyzysk ludzi pracy poprzez nie-
płacenie za nadgodziny. Profesor 
Mieczysław Kabaj wyliczył, że 
to 8-10 miliardów złotych, po-
zostawianych w firmach głów-
nie o kapitale zagranicznym, 
w handlu wielkopowierzch-
niowym. Tolerowanie tego, że 
małe firmy płacą stawki znacz-
nie poniżej płacy minimalnej, 

powoduje pogłębiony kryzys 
ZUS, przerzucanie problemów 
na przyszłe pokolenia. Jest to 
świadome przekształcanie Pol-
ski w rezerwuar zasobów pracy 
przede wszystkim dla Niemców, 
kosztem degradacji systemu.

– Teraz inicjatywa szuka-
nia alternatywy jest po stronie 
związkowej…

– Związki zawodowe sta-
ły się jedynym aktywnym 
i pomysłowym kontestatorem 
władzy. Na gruzach Komisji 
Trójstronnej zaproponowały 
nowe formy dialogu społecz-
nego, bliskie zachodnich roz-
wiązań, formy „partnerstwa”. 
To też czuje biznes, Lewiatan, 
a nawet BCC. Jest wspólna 
płaszczyzna, czyli rozwój 
długotrwały i długofalowy. 
Rząd PO-PSL nie zdaje egza-
minu. „The Economist” pisze 
o problemach strukturalnych, 
o spadku płac do PKB, o no-
wych formach oszukiwania na 
podatkach, o obowiązku sta-
łego podnoszenia kwalifikacji
i wykształcenia robotników, by 
zwiększyć wartość ich pracy. 
Żadne środowiska polityczne 
tego nie podchwyciły.To błąd.

– Receptą byłaby, mało re-
alna, repolonizacja banków, 
gospodarki?

– Może wprowadzanie na 
przykład większego udziału 
pracowników we własności 
kapitałowej, akcjonariat pracy. 
Związki zawodowe są tymi, 
którzy zwracają uwagę, że to po-
lityka dochodowa jest konieczna 
do rozwoju.

– To „Solidarność” pro-
ponuje rozwiązania płacowe, 
emerytalne…

– Tusk przestał być wia-
rygodny i stracił zaufanie lu-
dzi pracy i przedsiębiorców. 
„Solidarność” i inne związki 
są jedynym miejscem, społecz-
nym i polskim, gdzie mówi 
się o długofalowym interesie 
kraju. Przede wszystkim trzeba 
oderwać płacę minimalną od 
innych wypłat, bo to usztyw-
nia stanowisko i przenosi się na 
inne płatności. Po drugie, nie do 
przyjęcia są stawki godzinowe 
poniżej płacy minimalnej.

– Historia zatacza koło 
i to związki zawodowe biorą 
sprawy kraju w swoje ręce. 
A opozycja?

– PiS nie podjęło tematu, 
oprócz tego, że słusznie pró-
buje zdemokratyzować Sejm, 
zlikwidować „zamrażarkę” dla 
projektów ustaw, ale niedosta-
tecznie podchwyciło impulsy 
płynące ze środowisk pracow-
niczych, które nie mają prze-
cież zdolności legislacyjnych. 
Jest kluczowy moment na fron-
talne uderzenie w stronę skró-
conej perspektywy decyzyjnej 
Tuska. Strukturalne przyczy-
ny i źródła polskiego kryzysu, 
mimo propagandy sukcesu PO, 
powodują, że z jednej stro-
ny opozycja wymusi dyskurs 
długofalowy albo doprowadzi 
do zdjęcia tej ekipy w wyni-
ku wcześniejszych wyborów. 
Potrzebny jest konstruktywny 
radykalizm.

Rozmawiał Artur S. Górski

Potrzebny jest konstruktywny radykalizm
Rozmowa z prof. JADWIGĄ STANISZKIS, socjologiem, analitykiem 
procesów społecznych i politycznych

Prof. JADWIGA 
STANISZKIS:  
Cynicznie niskie są 
stawki za godzinę, 
kilkanaście razy niższe 
niż w Niemczech, 
dające płace 
poniżej miesięcznej 
płacy minimalnej, 
przyspieszają emigrację 
i przyczyniają się 
do kryzysu systemu 
emerytalnego. 
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O godną pracę, płacę 
i emeryturę

Sytuacja polskich pracowników z roku na rok jest coraz gorsza. 
Mimo statystycznego wzrostu na przestrzeni lat średniego wyna-
grodzenia czy tzw. płacy minimalnej, wciąż co dziesiąty pracu-
jący żyje w biedzie na granicy ubóstwa. Coraz powszechniejsze 
staje się zatrudnienie na umowach śmieciowych, które często nie 
gwarantują żadnych praw pracowniczych, a są także poważnym 
zagrożeniem dla systemu emerytalnego. Państwo zrzuca z siebie 
odpowiedzialność za kolejne obszary, w tym szereg usług pu-
blicznych koniecznych dla właściwego wykorzystania społecz-
nego potencjału, a w konsekwencji dla rozwoju. Dramatycznym 
przykładem są katastrofalne warunki świadczenia usług w niedo-
finansowanej, na siłę komercjalizowanej i prywatyzowanej służbie 
zdrowia. Ale podobna sytuacja dotyczy także transportu kolejo-
wego, poczty polskiej czy nauki i oświaty. Z jednej strony władze 
głośno reklamują gospodarkę opartą na wiedzy i innowacyjność 
jako klucz do rozwoju, z drugiej pozostają głuche na formułowane 
od lat postulaty środowisk naukowych o przeznaczenie na ten cel 1 
proc. Produktu Krajowego. W oświacie likwidacji szkół towarzyszą 
kontrowersyjne odgórne decyzje o objęciu szkolnym obowiązkiem 
sześciolatków czy eliminacja części kanonu lektur i programu hi-
storii. Wskutek rosnącej liczby biednych pracujących oraz wzrostu 
poziomu bezrobocia poszerza się też dramatycznie liczba dzie-
ci niedożywionych. Wpływa to na wzrost emigracji za chlebem 
– najczęściej osób młodych i wykształconych. W województwie 
pomorskim szczególna jest rola gospodarki morskiej – w cza-
sie, gdy w Europie podpisywany jest pakt między pracodawcami 
i związkami zawodowymi dotyczący właściwych standardów pracy 
w przemyśle stoczniowym, w Polsce państwo wspiera tworzenie 
złych, nietrwałych i niepewnych miejsc pracy. Tu na Wybrzeżu jak 
szyderstwo zabrzmiało nie tak dawno hasło rządowej konferencji 
– „Gospodarka morska – ludzie mają pierwszeństwo”. Po upadku 
Stoczni Gdynia dziś państwo nie robi nic, by zapobiec upadło-
ści drugiej wielkiej polskiej stoczni – Stoczni Gdańsk. Następuje 
także degradacja zatrudnienia w portach polskich – powszechny 
oszczędnościowy outsourcing powoduje nie tylko spustoszenie na 
rynku pracy, ale – jak w przypadku ochrony przeciwpożarowej 
portów – może spowodować spadek bezpieczeństwa.

Takie działania potwierdzają, że koszty kryzysu, którego podob-
no nie ma, przerzuca się przede wszystkim na pracowników – doty-
czy to także pracowników poczty polskiej, muzeów i placówek kul-
tury, pracowników cywilnych policji, nauczycieli, których tysiące 
– wbrew obiegowej opinii o trwałości zatrudnienia w budżetówce, 
wylądowało na przysłowiowym bruku czy służb mundurowych, 
którym odmawia się płacy za pracę wykonywaną w nadgodzinach. 
Polski pracownik, najczęściej źle wynagradzany, ma również 
ograniczony wpływ na podejmowane w firmie decyzje. Faktyczny 
brak ponadzakładowych układów zbiorowych pracy powoduje, że 
dialog jest pozorny i mało skuteczny. Kolejnym przykładem przed-
miotowego traktowania pracowników jest ustawa o zamówieniach 
publicznych i jej praktyczna realizacja w polskich warunkach. Sto-
sowanie kryterium ceny powoduje, że przetargi wygrywają firmy, 
które z założenia oszczędzają na wynagrodzeniach i sposobie za-
trudnienia pracowników. Skutkuje to także pogorszeniem jakości 
wykonywanych prac, a niekiedy – czego doświadczyliśmy boleśnie 
w budownictwie – bankructwem przedsiębiorstw. Dyktat wielkich, 
najczęściej zagranicznych, sieci handlowych wpływa na pogorsze-
nie sytuacji w wielu sektorach branży spożywczej, spychanej na 
margines przez dominujące marki sieciowe.

Na rynku pracy rośnie bezrobocie wśród młodych, ale także wśród 
osób po 50 roku życia. Wydłużenie czasu pracy do 67 lat sytuację 
tę jeszcze pogorszy. Ostrzegaliśmy, że przy braku ofert pracy dla 
osób starszych, złym stanie zdrowia polskiego społeczeństwa, bra-
ku odpowiedniej długofalowej polityki zarówno przedsiębiorstw, jak 
i państwa – taki może być efekt obligatoryjnego podniesienia wieku 
emerytalnego. Już dziś sytuacja emerytów i rencistów jest dramatycz-
na – ostatnia „reforma” refundacji leków spowodowała tak naprawdę 
kolejny wzrost ich cen, w związku z czym następne grupy leków stały 
się dla wielu emerytów i rencistów niedostępne. Wzrostu cen leków 
czy żywności nie rekompensują też waloryzacje emerytur, a w przy-
szłości sytuacja ta może jeszcze się pogorszyć.

Biorąc udział w gdańskiej manifestacji 9 listopada, chcemy wyra-
zić swój sprzeciw wobec takiej antypracowniczej, ale także – naszym 
zdaniem – antyrozwojowej polityki rządzących. Chcemy Wam uświa-
domić, że dla coraz większej liczby osób „zielona wyspa” staje się 
„czarną wyspą” rozpaczy, z której kto może się ewakuuje. To drama-

W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
chciałbym podziękować wszystkim, którzy w sobotę, 
9 listopada poświęcili swój wolny czas i wzięli udział 
w naszej manifestacji. Tysiące ludzi na ulicach Gdań-
ska wyraziło swój sprzeciw wobec – jak napisaliśmy 
w Liście otwartym – antypracowniczej, ale także – na-
szym zdaniem – antyrozwojowej polityki rządzących. 
Chcemy im uświadomić, że dla coraz większej liczby 
osób „zielona wyspa” staje się „czarną wyspą” rozpa-
czy, z której kto może się ewakuuje. To dramatyczne 
stwierdzenie wobec tego, co nasz kraj przeżył i z czym 
walczył w minionym stuleciu. Ale to stwierdzenie znaj-
duje swój smutny finał w blisko dwumilionowej emi-
gracji, w dwuletnich kolejkach do lekarzy specjalistów 
czy jednych z najgorszych na świecie wskaźnikach de-
mograficznych. Domagamy się rzeczywistych zmian, 
które ten proces mogłyby najpierw zatrzymać, a póź-
niej odwrócić. Zmian, których prawdziwym celem był-
by człowiek i rodzina, pracownik, i godna, bezpiecznie 
wykonywana praca.

Oprócz postulatów ogólnokrajowych podjęliśmy także postulaty naszych środowisk bran-
żowych i zawodowych. Wraz z Listem otwartym przekażemy je parlamentarzystom, przedsta-
wicielom władz, a także europosłom. Chcemy, żeby wiedzieli, jak wygląda rzeczywista, a nie 
lukrowana w mediach, rzeczywistość w polskich zakładach pracy.

Jednocześnie podkreślaliśmy, że to nie koniec. Czeka nas długi marsz. Możemy się spodzie-
wać, że zajęci sobą rządzący i te protesty zlekceważą. Ale nie mam wątpliwości, że razem osią-
gniemy zwycięstwo. Raz jeszcze zwracam się zarówno do tych, którzy dziś mają bezpieczną 
i w miarę godziwie wynagradzaną pracę, jak i do tych, którzy są zatrudnieni na „śmieciówkach”, 
którzy zastraszani często nie mają odwagi założyć lub zapisać się do organizacji związkowej, do 
tych, którzy bez pracy często nie mają z czego żyć – poprzyjcie nasze postulaty, włączcie się 
w działania naszego Związku.

Krzysztof Dośla

RAZEM WYGRAMY

DOŚĆ lekceważenia 
społeczeństwa

W rytmie bębnów, przy dźwięku syren i piszczałek, ponad 
pięć tysięcy związkowców przeszło w sobotę, 9 listopada 
ulicami Gdańska pod hasłami wymierzonymi w arogancję 
ludzi władzy – „Dość lekceważenia społeczeństwa!”. Mani-
festację zorganizowały regionalne struktury NSZZ „Solidar-
ność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.

cjanci, funkcjonariusze Służby 
Więziennej. Jacek Rybicki, 
członek Prezydium ZRG „S”, 
wspierany przez Bogdana Ol-
szewskiego, sekretarza ZRG 
„S”, przez kilkadziesiąt mi-
nut witał kolejne delegacje. 
A przybyli związkowcy nie 
tylko z Regionu Gdańskiego. 
Były reprezentowane inne mia-
sta – Słupsk, Koszalin, Toruń, 
Kwidzyn, Czersk i Człuchów. 
Przybyli związkowcy z Siedlec 
i Poznania, a nawet z Ziemi Lu-
buskiej.

botnik nie jest niewolnikiem”, 
„Stop dla bezrobocia i emigracji 
młodych”, a pod adresem rządu 
– „Powywalać po kolei wszyst-
kich durniów i złodziei” oraz 
„Dość władzy szkodników”. 
Wśród przedstawicieli niemal 
wszystkich branż zawodowych 
widoczni byli m.in. strażacy, 
pielęgniarki, nauczyciele, poli-

Manifestujący wyru-
szyli z placu przy 
pomniku Poległych 

Stoczniowców i przeszli ulica-
mi miasta na ul. Długą i Długi 
Targ do Zielonej Bramy. „Idzie-
my PO ciebie Donaldzie”, 
„Dość okłamywania i okrada-
nia Polaków”, „Chcemy praco-
wać i decydować o sobie” „Ro- Ciąg dalszy na str. 12

Ciąg dalszy na str. 12
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Pod namiotem ustawio-
nym przez gdańską „Solidar-
ność” wyłożone zostały listy 
do podpisu pod wnioskiem 
o skrócenie kadencji Sejmu. 
Cieszyły się tak dużym powo-
dzeniem, że gdyby mierzyć tą 
miarą poparcie polityczne dla 
rządzącego układu PO i PSL, 
nie znalazłyby się na pewno 
w parlamencie. Do południa 
pod wnioskiem wyłożonym na 
placu Solidarności podpisało 
się co najmniej 300 osób.

Tak wielu manifestantów od 
dawna nie widziało gdańskie 
Główne Miasto. Kiedy zaczę-
ły się przemówienia przy Zie-
lonej Bramie, koniec pochodu 
był jeszcze daleko od Ratusza 
Głównego Miasta. Maszeru-
jący spotykali się z licznymi 
wyrazami sympatii przypatru-
jących się gdańszczan. Były 
zdjęcia, a nawet gesty ułożo-
nych w literę V palców.

Związkowcom chodziło 
głównie o ochronę praw pra-
cowniczych, ale nie tylko. 
Wyraźne były postulaty odrzu-
cenia stylu polityki opartego na 
politycznej korupcji, a wręcz 
zakończenia szkodliwych, zda-
niem związkowców, rządów 
PO-PSL. Wśród postulatów 
związkowych pojawił się ten 
dotyczący zaprzestania likwi-
dacji szkół, nauczania historii 
ojczystej, zachowania kanonu 
lektur, prawa do referendum 
obywatelskiego bez możli-
wości wyrzucenia do kosza 
obywatelskich inicjatyw przez 
rządzących, ochrona zdrowia, 
zgodna z konstytucyjnymi za-
pisami oraz prawo obywateli 
do decydowania o najistotniej-
szych sprawach.

jak i wcześniejszym wniosku 
„Solidarności” o referendum 
w sprawie wieku emerytalne-
go chodziło o prawo wyboru. 
A rząd co nam powiedział? 
Wypchajcie się! To obłudnicy 
– mówił Piotr Duda.

Do tego wątku nawiązał 
też poseł PiS Janusz Śniadek, 
który stwierdził, że odrzucając 
wniosek referendalny koalicja 
PO-PSL podeptała milion pod-
pisów polskich obywateli.

– Platforma Obywatelska 
zawłaszcza państwo – mówił 
Śniadek o arogancji i bucie 
władzy.

tyczne stwierdzenie wobec tego, co nasz kraj przeżył i z czym walczył 
w minionym stuleciu. Ale to stwierdzenie znajduje swój smutny finał 
w blisko dwumilionowej emigracji, w dwuletnich kolejkach do leka-
rzy specjalistów czy jednych z najgorszych na świecie wskaźnikach 
demograficznych. Dlatego też, przedstawiając poniżej szczegółowe 
postulaty naszych środowisk i organizacji, domagamy się rzeczywi-
stych zmian, które ten proces mogłyby najpierw zatrzymać, a później 
odwrócić. Zmian, których prawdziwym celem byłby człowiek i rodzi-
na, pracownik, i godna, bezpiecznie wykonywana praca.

Postulaty pracowników gospodarki 
morskiej
Domagamy się:
 podwyżki płac w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratow-

nictwa pominiętej przy podwyżce dla wszystkich służb 
w 2012 roku

 zaprzestania ograniczania systemu ochrony przeciwpo-
żarowej w portach polskich (w Gdyni jedyny statek prze-
ciwpożarowy został zastąpiony holownikami, w Gdańsku 
przeniesiono statki przeciwpożarowe z wyspecjalizowanej 
firmy do firmy ochroniarskiej, w Świnoujściu przekazano 
statek w zarząd firmie niemającej żadnego doświadczenia 
w ochronie p.poż.).

KRZYSZTOF KOWALCZYK, przewodniczący KM 
NSZZ „S” Morskich Służb i Przedsiębiorstw 
Ratowniczych

– Postulaty tylko pozornie mają tło płacowe. Wspólnym mia-
nownikiem jest BEZPIECZEŃSTWO, gdyż decydenci chcą zaosz-
czędzać kosztem zdrowia i życia ludzi. W portach przeładowuje się 
dziesiątki tysięcy ton ropy i chemikaliów. Konsekwencje pożaru lub 
wycieku będą tragiczne. Tylko wyspecjalizowana Straż Pożarna 
może prowadzić działania ratownicze i nikt, choćby najbardziej 
konkurencyjny cenowo, nie jest w stanie jej zastąpić! Analogicz-
nie jest w przypadku żądań płacowych w służbie SAR. Od lat nie 
zrobiono nic dla właściwego wynagrodzenia trudu i ryzyka związa-
nego z ratownictwem życia! Powoduje to odpływ kadr za granicę. 
Żadne pieniądze nie odkupią życia, które można utracić w wyniku 
krótkowzrocznych oszczędności!

Postulaty Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidarność”
Domagamy się:
 powstrzymania degradacji przemysłu stoczniowego po-

przez przedstawienie przez rząd RP kompleksowego pro-
gramu rozwoju przemysłu okrętowego

 przywrócenia uprawnień emerytalnych do wcześniejszego 
przejścia na emeryturę w zawodach stoczniowych (ochro-
na praw nabytych)

 wdrożenia standardów socjalnych przyjętych dla Europej-
skiego Sektora Budowy, Remontu i Konserwacji Statków.

Postulaty Sekcji Krajowej Portów 
Morskich NSZZ „Solidarność”
Domagamy się:
 przestrzegania Konwencji MOP nr 137 (Konwencja o pracy 

w portach) – zdefiniowania pojęcia „robotnik portowy” w od-
niesieniu do portów polskich, wprowadzenia rejestru wszyst-
kich grup zawodowych robotników portowych, pozwoli to 
na odwrócenie niepożądanej tendencji zatrudniania w portach 
polskich pracowników agencji pracy tymczasowej

 rzeczywistego przestrzeganie Konwencji MOP nr 87 i 98 
oraz podjęcia działań nad wyłonieniem reprezentacji praco-
dawców portowych, jako strony do rozpoczęcia negocjacji 
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracow-
ników portowych w portach polskich

 zaprzestania prywatyzacji spółek portowych – pracownicy 
w procesach prywatyzacji traktowani są przedmiotowo. Wa-
runkiem każdej prywatyzacji winien być Pakiet Gwarancji 
Pracowniczych (Pakiet Socjalny) podniesiony do rangi aktu 
prawnego zbiorowego prawa pracy, podpisany przez repre-
zentujące pracowników organizacje związkowe

 zaprzestania zmian w prawie dotyczącym pracy w portach, 
które prowadzą do pogorszenia warunków pracy portowców 

DOŚĆ lekceważenia 
społeczeństwa
Ciąg dalszy ze str. 11

– Szczęść Boże! Witam 
ludzi ciężkiej pracy! – zaczął 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S”.

– Nie ma na co czekać. 
Lepiej nie będzie. Z Gdańska, 
z kolebki „Solidarności”, mó-
wimy: zbierajmy siły, by razem 
przeciwstawić się liberalnej za-
razie. Rozpoczęliśmy marsz ku 
zwycięstwu, by nasze postulaty 
weszły w życie, a przynajmniej 
by rząd zechciał z nami rozma-
wiać, ale nie na poziomie Ko-
misji Trójstronnej, bo my do 
niej nie wrócimy – powiedział 
Duda, podkreślając, że związ-

Ciąg dalszy ze str. 11

kowcy nie będą robić „piaru 
panu premierowi”.

Lider „S” apelował o poli-
tykę proprzemysłową.

– Nie ma polityki przemy-
słowej w naszym kraju. Nie ma 
przemysłu okrętowego. Przy-
kładem jest Stocznia Gdańsk. 
Buduje się zaś przemysł pogar-
dy, przemysł obłudy. To rezul-
tat polityki PO i PSL – zauwa-
żył Duda.

– W odrzuconym właśnie 
przez Sejm RP wniosku o re-
ferendum w sprawie 6-latków, 

Głos zabrali również szef 
OPZZ Jan Guz i lider Forum 
Związków Zawodowych Tade-
usz Chwałka.

P r z y  s t y r o p i a n o w y m , 
pomalowanym złotą farbą 
pomniku premiera Tuska, 
ustawionym na Długim Tar-
gu, można było wypełnić 
i wrzucić do przygotowanych 
skrzynek specjalne, satyrycz-
ne kartki pocztowe. Wokół 
pomnika premiera zgromadził 
się tłumek chcących się przy 
nim sfotografować.
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Regionalni liderzy związ-
ków zawodowych nie pozo-
stawili złudzeń. Pomorze pod 
rządami PO tonie.

– Państwo polskie zaczyna 
przypominać państwo tota-
litarne. Nie zgadzamy się na 
przedmiotowe traktowanie 

społeczeństwa, na arogancję 
rządzących. Może droga bę-
dzie długa, ale zwyciężymy. 
Nasz region, wydawałoby się 
tak dynamiczny, dotknięty jest 
biedą. Liczba osób, których 
egzystencja biologiczna jest 
zagrożona, przekracza średnią 

krajową. Ludzie nie są pewni 
dnia następnego. Blisko 80 
procent osób bez pracy nie ma 
prawa do zasiłku – wyliczał 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdań-
skiego „S”.

– Dla takich chwil warto 
żyć. Jesteśmy tu razem. Ci, 
którzy nas chronią, uczą nas, 
leczą nas, są razem. Nie damy 
się podzielić – zaczął, patrząc 
na rzeszę manifestantów, Józef 
Partyka, lider pomorskiej rady 
FZZ, i zaproponował premiero-
wi i rządowi wirtualny mecz na 
niespełnione wyborcze obietni-
ce. Efekt był wiadomy: czerwo-
na kartka dla rządu za ograni-
czenie dostępu do leczenia, za 
brak waloryzacji, za zmiany 
w służbach mundurowych, za 
wydłużanie wieku emerytalne-
go, za brak polityki morskiej, za 
zwalnianie nauczycieli. Na czer-
woną kartkę za bezradność wo-
bec biedy i brak planu, oprócz 
prywatyzacji, dla ochrony zdro-
wia zasłużył też samorząd wo-
jewódzki, zdominowany przez 
PO. Słowa Partyki spotkały się 
z ogólnym aplauzem.

Związkowcy żądali prze-
strzegania dialogu społecz-
nego, obniżenia wieku eme-
rytalnego, tak by pozostawić 
pracownikowi – mężczyźnie 
po przepracowaniu 40 lat, a ko-
biecie po 35 latach – prawo do 
decyzji o kontynuacji pracy 
lub o przejściu na emeryturę, 
wycofania przepisów o ela-
stycznym czasie pracy i ogra-
niczenia stosowania umów 
śmieciowych. Wśród postula-
tów demonstrujących jest także 
wzrost płacy minimalnej wraz 
ze wskaźnikiem wzrostu PKB 
i wprowadzenie obligatoryj-
nych referendów po zebraniu 
odpowiedniej liczby podpisów 
Polaków. Związkowcy podkre-
ślali, że do Komisji Trójstron-
nej i ich wojewódzkich odpo-
wiedników nie wrócą.
Relacja filmowa i galerie 
zdjęć na 
www.solidarnosc.gda.pl

Artur S. Górski
zdjęcia: Paweł Glanert

PIOTR DUDA, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

– Docieramy do społeczeństwa, do ludzi młodych. Walczymy o nich. To nasza droga. Za to 
chcieli niektórzy politycy, posłowie, zdelegalizować związki zawodowe. Szczuli propagandą, że 
jesteśmy tłustymi kotami. Niejaki poseł PO Jaros mówił, że jesteśmy mafią związkową. To kim 
jest Jaros i poseł Protasiewicz? Jeśli my jesteśmy tłustymi kotami żerującymi na przedsiębior-
stwach, to tacy jak poseł Jaros, europoseł Protasiewicz z PO, są tłustymi bengalskimi tygrysami 
z nadwagą. Gdzie jest premier, gdzie są jego spotkania ze społeczeństwem? Dość tego cyrku. 
Zbieramy podpisy, by rozwiązać ten Sejm.

KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”
– Brak jest zgody na likwidację miejsc pracy. Tylko w przemyśle okrętowym straciliśmy ich 

18 tysięcy. Nie możemy zgodzić się z tym, by likwidować miejsca pracy, a państwo z pieniędzy 
podatników wspierało tych, którzy promują umowy śmieciowe. Nie możemy godzić się, by 
miejsca pracy były likwidowane przez bezczynność i bierność Agencji Rozwoju Przemysłu. Lu-
dzie opuszczają Pomorze, wyjeżdżają, by za granicą szukać szans dla swego życia. I nie może 
być tak, że jedyną szansą jest samozatrudnienie. Nie może być tak, że co dziesiąty pracujący 
nie może utrzymać rodziny. Nie możemy się zgodzić na rynek niewolników. Nie godzimy się! 
Zwyciężymy!

Życzenia dla Tuska
W czasie manifestacji 9 listopada w Gdańsku można było 
wypisać życzenia dla premiera Donalda Tuska. Poniżej 
– część z nich. 

 Życzę Panu pensji średniej i konieczności życia za nią.
 Dziękujemy za głodowe pensje, dzieci za granicą, chorą służ-

bę zdrowia. Idź precz!
 Żądamy przywrócenia pełnego kursu historii do szkół.
 Chcecie budować nowy Sejm – za drogo, nie stać nas – pro-

ściej, zmniejszyć liczbę posłów do 240.
 Życzę panu, żeby w wieku 62 lat miał pan zakaz pracy jako 

polityk. I szukał pracy jako malarz kominów.
 Życzę premierowi, aby dbał o sukienki żony. Jeśli zostanie 

bezrobotny i nikt go nie będzie chciał w parlamencie, będzie 
miał co sprzedać.

 Życzymy zdrowia bo na rozum za późno.
 Donald, studiowaliśmy razem na UG, gdzie Twoje ideały?

Więcej na www.solidarnosc.gda.pl Ciąg dalszy na str. 14

oraz obniżają poziom bezpieczeństwa – przykładem może 
być Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 
2013 r., które pozwala na zatrudnianie dźwigowych przy 
obsłudze żurawi ponad 8 godzin na dobę

 podjęcia działań dla rozwiązania problemu tzw. akcji pra-
cowniczych w portach z uwzględnieniem stanowisk strony 
społecznej.

MARIUSZ POŁOM, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Portów Morskich
NSZZ „Solidarność”

– Część z naszych postulatów jest nowa, a związana bezpośred-
nio z sytuacją po prywatyzacji spółek portowych. Niestety praktyka 
pokazuje, że po prywatyzacji znacznie pogarsza się sytuacja pracow-
ników portowych. Nawet gdy udaje się zawrzeć pakiet socjalny, to 
obowiązuje on tylko przez określony czas. Zaobserwowaliśmy fakt 
braku zbiorowych układów pracy w spółkach portowych, dlatego 
jedną z najważniejszych spraw jest podpisanie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy dla pracowników portowych we wszystkich 
portach morskich w Polsce, który zawierałby przynajmniej minimalne 
standardy. Jednak, aby do tego doszło, pracodawcy portowi muszą 
mieć wspólną reprezentację. Chcemy również wprowadzenia uregu-
lowań dotyczących zawodu dokera, co pozwoliłoby przeciwdziałać 
patologiom związanym z działalnością agencji pracy tymczasowej.

KAZIMIERZ WALDOWSKI, przewodniczący KM 
NSZZ „S” w Porcie Gdynia

– Z mórz i oceanów zniknęła polska bandera. W toku rozmaitych 
przekształceń wypracowany przez dziesięciolecia przez nas mają-
tek został roztrwoniony. Wypracowane przez marynarzy zyski nie 
trafiają do Polski. Gospodarka morska dogorywa. Przez polityków 
Polska odwróciła się od morza, a przecież Wybrzeże jest oknem 
na świat. W postulatach chodzi o tak istotne kwestie, jak bezpie-
czeństwo miejsc pracy i pracowników. Mamy dość zaniedbywania 
gospodarki morskiej. Upadłość stoczni doprowadziła do likwidacji 
miejsc pracy w przemyśle okrętowym i pociągnęła za sobą upadek 
firm kooperujących. Mamy jeszcze wykształcone, dobrze przygoto-
wane kadry. Ludzie wyjeżdżają i budują dobrobyt innych państw. 
Niech politycy, zamiast mamić nas obietnicami, których i tak nie 
zamierzają wypełnić, przynajmniej postarają się, by nie marnować 
tego potencjału. To kwestia patriotyzmu, tego w znaczeniu po-
wszechnym oraz patriotyzmu gospodarczego. Od rządzących mu-
simy wymagać, by tworzyli warunki pracy dla polskich portów, dla 
odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. Koalicja PO-PSL nie 
jest w stanie nawet przedstawić projektu gospodarczego dla branży 
morskiej. Czas, by ten antypracowniczy, antypolski rząd, dbający 
tylko o interes własny, przeprosił Polaków i odszedł. Kraj musi być 
kierowany ręką dobrego gospodarza, tak, aby Polacy mieli miejsca 
pracy i godne płace w naszejojczyźnie, którą jest Polska.

Postulaty środowiska oświaty
Domagamy się:
 odrzucenia propozycji zmian w Karcie nauczyciela pro-

wadzących m.in. do podniesienia pensum nauczycieli 
i zwiększenia nieodpłatnych obowiązkowych godzin 
dydaktycznych

 zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli
 zaprzestania dyskryminacji pracowników niepedagogicz-

nych, zatrudnionych w przedszkolach i innych placów-
kach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
są jednostki samorządu terytorialnego

 przywrócenia prawa do przechodzenia na emeryturę z ty-
tułu pracy w szczególnych warunkach

 zagwarantowania realizacji zadań wychowawczo-patrio-
tycznych szkół, m.in. przez właściwe nauczanie historii 
Polski czy kanon lektur

 zapewnienia powszechnej edukacji przedszkolnej i re-
spektowania praw rodziców przy planach wysyłania 
dzieci sześcioletnich do szkół

 wycofania się z różnicowania obowiązkowego pensum 
pedagogów, psychologów, logopedów przez jednostki 
samorządu terytorialnego

 zapewnienia właściwego finansowania edukacji, a w tym 
godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też 
pracowników administracji i obsługi szkolnej

 zaprzestania likwidacji bibliotek szkolnych.
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WOJCIECH KSIĄŻEK, Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

– W reprezentowanym przez MEN podejściu do 
sfery edukacji nie widać rozwiązań systemowych, lecz 
jedynie prowizoryczne łatanie bieżących problemów. 
Brakuje dialogu, gdyż MEN nawet kiedy słucha, to 
nie słyszy oraz brakuje oceny perspektywicznej. To 
swoista, lansowana przez premiera Tuska, polityka 
„ciepłej wody w kranie”. Borykamy się też z niedo-
finansowaniem edukacji. Nakłady na oświatę w rela-
cji do PKB są za niskie. A przecież edukacja to klucz 
do innowacyjności gospodarki i godnego życia ludzi. 
Protestujemy przeciwko manipulacjom przy Karcie 
nauczyciela, które nie są niczym innym jak „skuba-
niem” oświaty, a to z urlopów na poratowanie zdro-
wia, a to z dodatku wiejskiego. W ub.r. zlikwidowano 
450 szkół i 7 tys. nauczycieli straciło pracę. Zniknęła 
podmiotowość nauczyciela i ucznia. Rządzący nie liczą 
się także ze zdaniem rodziców, co było szczególnie wi-
doczne przy odrzuceniu wniosku o referendum w spra-
wie 6-latków. Szkoły ponadgimnazjalne nie powinny 
być tylko placówkami przygotowania do matury, ale 
formującymi młodych ludzi, dającymi wszechstronną 
wiedzę i podstawę do wyrobienia poglądów.

 obniżenia wieku emerytalnego dla pielęgnia-
rek i położnych

 wzrostu nakładów na ochronę zdrowia
 podniesienia wynagrodzeń w grupie pielęgnia-

rek i położnych.

MIROSŁAW MADEJ, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”

– Postulaty naszego środowiska są od dłuższego czasu 
niezmienne. Dla nas szczególnie niepokojąca jest polityka 
władz samorządowych, które dążą do prywatyzacji jak 
największej liczby pomorskich szpitali. Według obowiązu-
jących kryteriów kilka kolejnych szpitali przekroczyło li-
mit zadłużenia i muszą być przekształcone w spółki prawa 
handlowego, niestety brakuje pieniędzy na ich oddłuże-
nie. Nasze województwo „przoduje” w przekształceniach, 
choć problem dotyczy całej Polski. Obecnie czekamy na 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy 
o działalności leczniczej. Co ciekawe, wniosek w tej spra-
wie został podpisany przez prezydent Warszawy Hannę 
Gronkiewicz-Waltz. To, że kolejne szpitale wpadają w spi-
ralę zadłużenia, wynika przede wszystkim ze zbyt małych 
nakładów państwa na ochronę zdrowia. Przykładem na 
to, że te nakłady są niewystarczające, jest fakt, że łamany 
jest przez NFZ ustawowy zapis, że kontrakt z jednostką 

ministerialne premie. Tymczasem część pracowników 
zatrudnionych w korpusie służby cywilnej została po-
zbawiona nawet wcześniej wypłacanego dodatku służ-
bowego. Obiecane przez rząd 300 zł nas nie dotyczyło, 
a otrzymane w 2012 roku 100 zł nie weszło nawet do 
pensji. Konkluzja jest taka, że ludzie pracujący na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli nie mogą liczyć nawet na go-
dziwe emerytury bowiem wynagrodzenia pracowników 
cywilnych policji zatrudnionych w służbie cywilnej oraz 
pracowników normatywnych to pensje głodowe. Nie 
walczymy o przywileje, ale o przeżycie.

Postulaty funkcjonariuszy służb 
mundurowych
Domagamy się:
 zaprzestania prac nad niekorzystnymi zmia-

nami przepisów dotyczących zwolnień lekar-
skich

 wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, 
służbę w nocy, niedziele i święta

 przeznaczenia środków z niepełnego zatrud-
nienia na fundusz motywacyjny

 nowej ustawy modernizacyjnej zapewniającej 
podwyżki płac.

TOMASZ RICHERT, przewodniczący 
Pomorskiej MKK Pożarnictwa  
NSZZ „Solidarność”

– Protestujemy przeciwko ograniczaniu uprawnień 
służb mundurowych, które forsuje obecna ekipa rządząca, 
co jest sprzeczne z obietnicami składanymi przez premie-
ra Donalda Tuska w 2010 r. Każdy funkcjonariusz otrzy-
mał list, w którym pan premier gwarantował wówczas, że 
niekorzystne zmiany nie dotkną obecnie zatrudnionych. 
Naszą bolączką jest przede wszystkim brak waloryzacji 
wynagrodzeń od 2009 r., a przecież cały czas rosną ceny. 
Nie zgadzamy się również z planami wprowadzenia nie-
korzystnych zmian dotyczących zwolnień lekarskich. Jak 
ocenić, czy dana choroba jest związana z wykonywaniem 
obowiązków służbowych? Jesteśmy za kontrolą zwolnień, 
ale nie za karaniem wszystkich zbiorowo. Tym bardziej 
że jak pokazują statystyki strażacy przebywają na zwol-
nieniach średnio 7 dni w roku.

LESZEK BEHMKE, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Izbie Celnej w Gdyni

– Uważam, że specyfika pracy służb mundurowych, 
podległość służbowa ludzi narażających swoje zdrowie 
i życie dla obywateli powoduje, że odmienne dla służb 
uregulowania przy zwolnieniach lekarskich powinny 
być utrzymane. W służbie celnej jest mniej osób korzy-
stających ze zwolnień lekarskich niż w innych branżach. 
Funkcjonariusze nie nadużywają prawa do przebywania 
na zwolnieniu z prawem do pełnej gratyfikacji. Domaga-
my się wzmocnienia finansowego. Fundusz motywacyjny
jest jednym z takich narzędzi. Domagamy się, by praca 
w nadgodzinach była wynagradzana. Obecnie z reguły 
jest ona zamieniana na czas wolny od pracy. Domagamy 
się też, by awans na kolejne stanowiska był uzależniony 
od zdolności i przydatności funkcjonariusza, a nie od 
tego, czy akurat pojawił się wakat. Mamy sytuację, w któ-
rej szczeble awansu są blokowane przez osoby, które już 
zajmują swoje stanowiska. Chcemy też, jako pracujący 
na rzecz państwa polskiego, mieć faktyczną ochronę ze 
strony państwa, tak by funkcjonariusz nie czuł się osa-
motniony, by mógł liczyć na pomoc prawną.

Postulaty Poczty Polskiej
Domagamy się:
 powstrzymania procesu likwidacji i przekształ-

cania placówek pocztowych
 zaprzestania zwolnień pracowników w każdej 

formie, szczególnie wymuszania na nich zgo-
dy na zwolnienie

 przerwania procederu wprowadzania coraz 
większej liczby pracowników zatrudnianych 
na tzw. umowach śmieciowych

Ciąg dalszy ze str. 13

służby zdrowia nie może być niższy niż zawarty w po-
przednim roku. Za tym idzie groźba obniżenia standardów 
leczenia i niższe pensje dla pracowników.

Postulaty środowiska 
pracowników cywilnych policji
Domagamy się:
 przywrócenia waloryzacji wraz z wypłatą za-

ległości za lata poprzednie
 podwyższenia wynagrodzeń o 700 zł netto dla 

każdego pracownika cywilnego
 zreformowania systemu wynagrodzeń dla 

wszystkich pracowników cywilnych policji.

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, 
przewodnicząca NSZZ „S” Pracowników 
Cywilnych Policji Województwa 
Pomorskiego

– Nie zamierzamy tolerować sytuacji, w której duża 
część pracowników cywilnych policji zarabia od 1200 
do 1800 zł na rękę. Często są to pracownicy posia-
dający specjalistyczne wykształcenie i długoletnie do-
świadczenie. Od 2009 roku nie mieliśmy waloryzacji 
płac, nawet o wskaźnik inflacji. 700 zł, które postu-
lujemy, to nadrobienie zaległości sięgających sześciu 
lat. Konieczne jest opracowanie takiej siatki płac, 
która w realny sposób podniesie nasze wynagrodze-
nia choćby o wskaźnik inflacji. Nie interesują nas już
poczynania tylko na papierze, ale oczekujemy realnego 
wzrostu wynagrodzeń. Pieniądze są, ale chyba tylko na 

Postulaty środowiska nauki 
i szkół wyższych
Domagamy się
 zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe 

i naukę do 1 proc. PKB.

Prof. dr hab. FRANCISZEK MAKURAT, 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 
w Uniwersytecie Gdańskim

– Obecnie nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę 
wynoszą około 0,4 proc. PKB. Środowiska naukowe 
postulują zwiększenie nakładów do 1 proc. PKB. Po-
wód jest bardzo prosty – niemożliwy jest rozwój go-
spodarczy i cywilizacyjny beznauki i innowacji. Do-
świadczenie państw wysokorozwiniętych pokazuje, że 
inwestycje w szkolnictwo i naukę są najefektywniejsze 
i zwracają się najszybciej. Ostatnio nastąpiła zmiana 
na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 
jakie będą tego efekty – czas pokaże. Rządy poprzed-
niej pani minister nie były najlepsze dla polskiej nauki, 
choć wiemy, że nie wszystko zależało od niej, ostatnie 
słowo w kwestii nakładów przeznaczanych na szkol-
nictwo wyższe miał minister finansów.

Postulaty służby zdrowia
Domagamy się:
 zaprzestania prywatyzacji szpitali w woj. po-

morskim
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 nienakładania na pracowników niewykonalnych 
zadań, w szczególności nieczynienia z listono-
szy i pracowników okienek wyłącznie akwizy-
torów usług bankowych i ubezpieczeniowych

 odstąpienia od zmniejszania środków zabezpie-
czenia mienia i wartości, własnych, jak i powie-
rzonych, co zwiększa zagrożenie dla zdrowia 
i życia zatrudnionych w obszarze ochrony

 podwyżki płac, która powstrzymałaby wielo-
letni spadek średniej płacy pocztowej w sto-
sunku do średniej krajowej.

GUSTAW CZARNOWSKI, 
wiceprzewodniczący Komisji 
Podzakładowej nr 2 NSZZ „S” w Poczcie 
Polskiej SA w Gdańsku

– Pracodawca, próbując wycisnąć zysk za wszelką 
cenę, aby móc wejść na giełdę (takie ma zadania aktu-
alny zarząd PP), spotyka się ze sprzeciwem załogi. O ile 
determinacja w cięciu kosztów może być zrozumiała, 
w kontekście rozrastania się w zastraszającym tempie 
„góry” – kierowników, dyrektorów zarządzających 
– to zamykanie urzędów pocztowych, zwalnianie listo-
noszy i rozkładanie obciążenia na już przeciążone rejony, 
szczególnie w dużych aglomeracjach, jest całkowicie nie-
uzasadnionym postępowaniem. Zjawiskiem bardzo nie-
pokojącym jest przedkładanie niektórym pracownikom 
„deklaracji” zmiany warunków płacy. Na to nie ma zgo-
dy. Kolejny temat – zabieranie premii za brak realizacji 
planu akwizycji usług bankowych i ubezpieczeniowych 
stało się czynnością nagminną. Czy listonosz ma być li-
stonoszem, czy przedstawicielem banku lub towarzystwa 
ubezpieczeniowego? Rozdwojenie w wykonywanych 
czynnościach powoduje obniżenie jakości usług, a za 
tym idzie frustracja tej grupy pracowniczej. Podobnie jest 
na okienkach pocztowych. Siła nabywcza podstawowej 
pensji listonosza czy pracownika okienka pozwala tylko 
na wegetację w skromnych warunkach. Jest ona realnie 
niższa o 15-20 proc. niż kilka lat temu! Ludzie decydujący 
w latach poprzednich o kierunkach rozwoju Poczty Pol-
skiej zaniedbali ważne z punktu widzenie rozwoju rynku 
obszary, w których Poczta Polska mogłaby być liderem, 
zachowując swój potencjał zatrudnienia, pozycję na ryn-
ku oraz dostęp do swoich usług w ramach kraju. Stracili-
śmy ogromny rynek. Pracodawca bardzo często pozbywa 
się ludzi z ogromnym doświadczeniem, przywiązanych do 
firmy, mających wiedzę specjalistyczną. Niestety, przy-
chodzący z zewnątrz menedżerowie, dysponujący ogólną 
wiedzą, nie są w stanie zrozumieć specyfiki rynku poczto-
wego. Nie może być naszego przyzwolenia na traktowanie 
ludzi jak przedmiotu do wykonywania zadań, do których 
nie są ani przygotowani, ani nie mają przekonania do 
ich celowości.

Postulaty środowiska rencistów 
i emerytów
Domagamy się:
 refundacji leków w takim stopniu, aby emeryci 

mogli je wykupić
 rzeczywistej waloryzacji emerytur, pokrywa-

jącej wzrost kosztów utrzymania
 poprawy dostępu do usług medycznych.

JAN KLASSA, przewodniczący 
Rady Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S”

– Państwo nie wypełnia swoich zobowiązań wo-
bec obywateli. Nie domagamy się przywilejów, ale sza-
cunku dla naszej wieloletniej pracy. Przywileje mają 
ludzie dawnego systemu, a ludzie zaangażowani na 
rzecz niepodległej Polski cierpią biedę. Domagamy się 
rzeczywistej waloryzacji. Od lat jest ona iluzoryczna. 
Nawet wysoka emerytura po dziesięciu latach kurczy 
się prawie do minimalnej. Przy waloryzacji powinny 
być brane pod uwagę rzeczywiste koszta utrzymania. 
Współczynnik inflacji jest brany pod uwagę teoretycznie, 
bo jaki jest koszyk wzięty do jego obliczania? Emeryt 
nie kupuje samochodów, dóbr luksusowych, a żywność, 

której ceny rosną powyżej inflacji, podobnie jak czyn-
sze, energia, woda. Obecny rząd łamie konstytucyjne 
zapisy i jest głuchy na postulaty. Wstrzymano od 2011 
roku wypłatę dodatku do emerytury wyliczaną według 
wzrostu wynagrodzeń. Domagamy się konstytucyjnego 
prawa do opieki medycznej. Kolejki do specjalistów 
sięgają kilku miesięcy. A z drugiej strony urzędnicze 
błędy powodują, że łóżka szpitalne stoją puste, sprzęt 
diagnostyczny nie jest używany, bo według limitu NFZ 
może z niego korzystać określona ilość pacjentów, bo 
tak sobie wyliczył urzędnik. Przez 40 lat tłumaczono, że 
musimy inwestować w rozwój gospodarki. Wypracowali-
śmy dobra, które w procesie pseudoprywatyzacji zostały 
roztrwonione. I nie ma winnych. Jedynie zmiana władzy 
może coś zmienić. Mam nadzieję, że nie każda władza 
musi być pazerna, dbać tylko o samą siebie.

Postulaty środowiska 
muzealników
Domagamy się:
 konsultacji ze środowiskiem projektów w zakre-

sie powoływania nowych placówek oraz projek-
tów wystawienniczych i konserwatorskich zleca-
nych osobom spoza instytucji muzealnych

 realnej kontroli organów założycielskich nad 
sposobami zarządzania instytucjami muzealny-
mi, nad gospodarowaniem środkami, nad prze-
strzeganiem praw pracowników i wprowadze-
nia kadencyjności urzędowania ich dyrektorów 
lub kontraktów dla zarządów muzeów

 wprowadzenia niezbędnych zmian w regulacjach 
prawnych związanych z funkcjonowaniem instytucji 
muzealnych w celu dostosowania ich do aktualnych 
realiów, w jakich działają, jednocześnie chroniąc 
niekomercyjną podstawę działania muzeów

 stworzenia możliwości dofinansowania przez
muzea dokształcania zawodowego pracowni-
ków muzeów, czego ustawa nie przewiduje.

MAŁGORZATA PASZYLKA-GLAZA, 
przewodnicząca Międzyregionalnej 
Sekcji Muzeów NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego

– Nie mamy nic przeciwko tworzeniu nowych placó-
wek muzealnych, ale nie powinno się to odbywać kosz-
tem tych już istniejących. Głos środowiska muzealnego 
– pracowników merytorycznych, nie powinien być w tym 
względzie pomijany. Podnosimy również kwestię finan-
sowania sfery kultury. Chcemy, by czytelne były zasady 
wynagradzania pracowników. Rozumiemy, że kustosz 
muzeum w stolicy może mieć inne uposażenie niż ku-
stosz placówki na tzw. prowincji, ale niech te reguły 
będą jasne. Podobnie jak zasady oceniania projektów 
wystawienniczych, które, bywa, bardzo dobrze wyglą-
dają na papierze, który przecież wszystko wytrzyma, 
a na które nie przychodzi publiczność. Domagamy się 
także odejścia od „pustych” awansów. Regułą bowiem 
staje się, że awans zawodowy nie przynosi jakiejkolwiek 
gratyfikacji finansowej. Muzea, w myśl ustawy, są trak-
towane jak placówki rozrywkowe, a nie naukowe. To 
pewne kuriozum, a efekt jest taki, że mamy bardzo małe 
możliwości pozyskania dofinansowania naszych badań 
naukowych, studiów doktoranckich, podnoszenia nauko-
wych kwalifikacji. Musimy się starać własnym sumptem 
o granty czy o środki na publikacje naukowe. Dziedzic-
two narodowej kultury nie jest polityczne. Mamy zaś 
do czynienia z powoływaniem i finansowaniem wielkich,
kosztownych przedsięwzięć z przyczyn politycznych, aby 
podnieść notowania partii rządzącej.

Postulaty pracowników 
budownictwa
Domagamy się:
 wprowadzenia w przetargach publicznych 

kryterium wykonawstwa i inwestycji co naj-
mniej w 60 proc. w siłach własnych, a nie tzw. 
firm teczkowych

 wprowadzenia w przetargach publicznych 
kryterium przestrzegania prawa pracy, w tym 
zatrudniania pracowników na umowy o pracę, 
a nie na umowy śmieciowe.

ZBIGNIEW KOWALCZYK, przewodniczący 
KM w Skanska SA, członek Sekcji 
Krajowej Drogownictwa NSZZ „S”

– Nasze postulaty mają na celu zapewnienie wła-
ściwej jakości wykonawstwa, ochronę praw pracow-
niczych i uchronienie przed dalszymi bankructwami 
firm zaangażowanych w inwestycje drogowe. Prze-
targi bowiem wygrywają, oferując najniższą, często 
nierealną cenę, firmy, które nie są w stanie wykonać
prac i zapłacić podwykonawcom. Z kolei podwyko-
nawcy tworzą łańcuszki dalszych podwykonawców, 
zatrudniając ludzi nie na umowach o pracę, a na 
umowy o dzieło, o zlecenie, z agencji pracy tymcza-
sowej, bez zachowania odpowiednich standardów 
pracy. Startują do przetargu na cudzych uprawnie-
niach firmy „teczkowe”. Nie możemy tolerować za-
trudniania ludzi poniżej standardów wynagrodzenia 
za 5 zł na godzinę, zaniżania wynagrodzeń poniżej 
najniższej płacy, lekceważenia BHP. Ważne jest 
wprowadzenie zasady wykonawstwa w tzw. siłach 
własnych na poziomie co najmniej 60 proc. Jednym 
z kryteriów przetargowych musi być przestrzeganie 
prawa pracy. Nie sprzyja profesjonalnemu wyko-
naniu zadania sytuacja, gdy jedynym kryterium 
jest cena. Konieczna jest preselekcja startujących 
w przetargach, którzy powinni przedstawić refe-
rencje, swój potencjał wykonawczy, odpowiednie 
licencje, kadrę i jej kompetencje.

Postulaty branży sektora 
mleczno-nabiałowego
Domagamy się:
 ograniczenia udziału marek własnych na pół-

kach sieci handlowych w stosunku 70 proc. na 
rzecz producenta, a 30 proc. na rzecz sieci

 znowelizowania ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji w kierunku rozsze-
rzenia na wszystkie funkcjonujące formy 
sklepów handlowych w proporcji 70 proc. na 
rzecz producenta, a 30 proc. sieci w zakresie 
wprowadzania do obrotu produktów pod logo 
marek własnych.

ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący  
KZ NSZZ „S” w SM Polmlek-Maćkowy,  
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Mleczarstwa i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „S”

– Koncentrujemy się na obronie marek rynkowych 
i lokalnych dostawców. Marki własne prowadzą do 
całkowitego gospodarczego uzależnienia dostawcy 
wobec sieci. Dostawcy prowadzą jakby pracę na-
kładczą na ich rzecz. Umowy zawierane są niejed-
nokrotnie na granicy opłacalności, a producent ma 
ograniczone możliwości negocjacji ceny czy ilości. 
Są takie sytuacje, kiedy polski producent, i nie tyl-
ko, nie godzi się na produkcję pod logo marki wła-
snej. Wówczas zostaje zastąpiony innym dostawcą, 
polskim lub zagranicznym. Tradycyjne marki mogą 
być przez to pomijane przy wyborze produktu na 
półce przez konsumentów, a sieci handlowe po pro-
stu przestaną je zamawiać. Następstwa tej sytuacji 
mogą być opłakane dla zatrudnionych tam pracow-
ników. W najbliższym czasie może dojść do takiej 
sytuacji, że naszej zdrowej polskiej żywności nie 
będzie gdzie sprzedać, bo sieci zaopatrzą polskie 
półki sklepowe produktami ze swoich krajów, które 
mogą być nawet tańsze od naszych. Ale czy zdrowsze 
i smaczniejsze?

Oprac. (mk, asg)
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Cytat miesiąca

„

3834,17 zł
Tyle wyniosło średnie wynagro-
dzenie brutto w październiku 
2013 r. Rok do roku wzrosło 
o 3,1 proc, a miesiąc do mie-
siąca – 1,7 proc. 
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55%duża rodzina 

wielopokoleniowa
29%

w pojedynkę
4%

małżeństwo 
bez dzieci – 4%

stały związek, partner 
odmiennej płci – 4%

samotny rodzic
1%

tymczasowy związek, partner 
odmiennej płci – 1%

inne, w tym 
homoseksualne 

1%

CZY DO SZCZĘŚCIA POTRZEBNA JEST RODZINA?
Jaki model rodziny 
uważasz za najodpowiedniejszy 
dla siebie?

CBOS

Statystyki alarmują: osoby po pięćdziesiątce tracą pracę 
dwukrotnie szybciej niż ogólna liczba szukających zatrudnienia. 
W porównaniu z rokiem 2012 liczba bezrobotnych po 50. roku 
życia wzrosła o 10,2 proc., co w efekcie oznacza, że co czwarty 
bezrobotny jest w tej właśnie grupie wiekowej.

Z drugiej strony statystyki mówią też, że to młodzi na rynku 
pracy nadal mają najtrudniej: 26 proc. osób w wieku do 25 lat 
jest na bezrobociu, a wśród ludzi po 50. roku życia – to 8,5 proc. 
Jak to się dzieje, że – choć nieznacznie (1,1 proc. mniej rok do 
roku) – maleje liczba młodych bezrobotnych? Po pierwsze, o wie-
le mniej liczne są obecnie roczniki absolwentów, o wyjazdach na 
Zachód nie wspominając, poza tym bardziej opłacalne dla pra-
codawcy jest zwolnienie starszego pracownika, w myśl zasady: 
„wynagrodzenie rośnie z wiekiem”.                                          

Dla Polaków rodzina pozo-
staje wciąż najważniejszą war-
tością. Według badań CBOS, 
ponad połowa rodaków uzna-
je małżeństwo z dziećmi za 
najodpowiedniejszy model 
rodziny, a prawie co trzecia 
osoba chciałaby żyć w dużej 
rodzinie wielopokoleniowej. 
Tylko co setny przedkłada po-
nad pełną rodzinę samotne 

rodzicielstwo lub tymczasowy 
związek partnerski z osobą 
odmiennej lub tej samej płci. 
Jedynie trzy osoby na sto nie 
chcą mieć dzieci.

85 proc. Polaków uważa, 
że człowiekowi potrzebna jest 
rodzina, żeby rzeczywiście był 
szczęśliwy. Jedynie co ósmy re-
spondent sądzi, że bez rodziny 
można żyć równie szczęśliwie.

Mężczyzna w Polsce żyje w zdrowiu średnio do 59 lat – wynika 
z badań Eurostatu i GUS. Oznacza to, że na sześć lat (do niedawna) 
czy osiem lat (dziś) przed emeryturą pracuje w gorszej kondycji, więc 
jego wydajność jest ograniczona, często przebywa na zwolnieniach.

Przeciętny Szwed cieszy się zdrowiem do 71,7 roku życia, Grek 
ponad 66 lat, Hiszpan i Brytyjczyk ponad 65 lat. Powodem złej 
kondycji rodaków jest przede wszystkim opłakany stan opieki 
zdrowotnej i złe nawyki.                                                            

”

W 2012 roku w czasie 
60 minut pracy zatrudnieni 
wytwarzali w Polsce dobra 
o wartości średnio 10,4 euro. 
To o 5,6 proc. więcej niż w ro-
ku poprzednim – wynika z da-
nych Eurostatu, odnoszących 
się do wydajności mierzonej 
wartością PKB za przepraco-
waną godzinę. Tak dużego 
wzrostu produktywności nie 
zanotowano w żadnym innym 
kraju UE. W niektórych pań-

stwach Wspólnoty efektyw-
ność pracy spadła – na przy-
kład w Wielkiej Brytanii o 1,8 
proc., w Holandii o 1,2 proc., 
a we Włoszech o 1,1 proc.

Chociaż wydajność pracy 
rośnie, to pod względem prze-
pracowanych godzin znajdu-
jemy się w absolutnej europej-
skiej czołówce. Statystyczny 
Niemiec spędza w pracy w ro-
ku ponad 500 godzin mniej 
niż Polak.                             

Jesteśmy coraz bardziej wydajni 
w pracy, ale PRACUJEMY ZA DUŻO

Korzyści z obecności imi-
grantów na Wyspach Brytyj-
skich są ewidentne – mówią 
najnowsze brytyjskie badania, 
na które powołuje się „Rzecz-
pospolita”.

Imigranci zarobkowi, któ-
rzy przyjechali w ciągu ostat-
niej dekady z Europy na Wyspy 
– w ogromnej mierze to Polak-
cy – to dla Brytyjczyków same 
korzyści. Tak wynika z najnow-
szych danych publikowanych 
przez tamtejsze ośrodki ba-
dawcze i instytucje.

– Wystarczy przywołać zale-
dwie kilka danych, by przeko-
nać się, jak bardzo krzywdzące 
jest oskarżanie przyjezdnych 
o żerowanie na tamtejszej go-
spodarce – pisze „Rz”.

University College London 
opublikował na początku listo-
pada raport, z którego wynika, 
że imigranci, którzy przybyli 
po 2000 r., płacą o 34 proc. 
więcej do budżetu niż z nie-
go otrzymują. Brytyjczycy na 
odwrót: biorą o 11 proc. wię-
cej. Rocznie kontrybucja netto 
imigrantów to 25 mld funtów. 
Z raportu wynika, że aż o 45 
proc. mniejsze jest prawdopo-
dobieństwo, że imigranci będą 
korzystać ze świadczeń.

Prof. Christian Dustmann, 
współautor badań, komentu-
je w BBC News, iż oskarżanie 
imigrantów o turystykę socjal-
ną jest oderwane od rzeczywi-
stości. Brytyjski odpowiednik 
GUS podaje dodatkowe dane: 
przyjezdni są młodzi, świetnie 
wykształceni i płodni. Ratują 
wręcz brytyjską demografię. 



Jak podaje Eurostat, w 2011 roku emisja CO2 na głowę sta-
tystycznego mieszkańca była większa w Niemczech niż w Polsce 
(odpowiednio 9,976 tony do 8,573). Niemiecka troska o środo-
wisko polega na tym, że w ubiegłym roku nasi zachodni sąsiedzi 
wyemitowali o 2 proc. więcej zanieczyszczeń niż rok wcześniej. 
W tym roku emisja też wzrasta. Niemcy zużywają również coraz 
więcej węgla, głównie brunatnego, ze względu na jego własne 
zasoby. U nas natomiast emisja CO2 systematycznie maleje. 

Brońmy więc naszych interesów! Nie jest prawdą to, co przy okazji 
szczytu klimatycznego odbywającego się w naszym kraju pisała za-
chodnia prasa. Niemieckie tytuły podawały, że „Polska to największy 
klimatyczny grzesznik w Europie”, brytyjski „Financial Times”, dając 
upust dziennikarskiej fantazji, napisał: „Organizacja szczytu klima-
tycznego w Polsce to tak jak zorganizowanie przez ojca chrzestnego 
rodziny Corleone szczytu poświęconego bezpieczeństwu”.

To tak jak z mentalnością Kalego: my możemy grzeszyć, ale jak 
robią to inni, to już źle.                                                             

W przedsiębiorstwach w październiku 
br. zatrudnionych było 5500,1 tys. 
osób, czyli w porównaniu z analo-
gicznym miesiącem ub.r. spadło o 0,2 
proc., a w porównaniu z wrześniem 
br – wzrosło o 0,1 proc.

Dług Skarbu 
Państwa wzrósł 
o 0,7 proc. do 
847,71 mld zł we 
wrześniu

– Ta opcja ma wejścia jakieś, dla mnie to jest istotne, bo też 
bym chciał w końcu jakąś pracę bliżej domu (…). Umówmy 
się, sprawy materialne są tak samo istotne, jak wszystkie 
inne i wiem na pewno, że tu jest jakaś tam szansa. (…) 
Tamta strona nic, żadnego wejścia, wszystko zamknięte. 

Tomasz Borkowski z PO 
w rozmowie z posłem Platformy Michałem Jarosem

Poziom bezrobo-
cia w Polsce bez 
zmian. W paź-
dzierniku, jak i we 
wrześniu wynosiło 
ono 13 proc. 

O 2,8 proc. wzrosła 
wydajność pracy 
w przemyśle w okre-
sie styczeń-paździer-
nik br w porównaniu 
do analogicznego 
okresu 2012 r. 

O 3,2 proc. rok 
do roku wzrosła 
w październiku 
2013 sprzedaż 
detaliczna
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SPOŁECZEŃSTWO

W życiorysie papieża Piusa 
XI zwracają uwagę liczne polo-
nika. Jeszcze jako Achille Ratti 
w kwietniu 1918 r. przyjechał do 
Polski jako wizytator apostolski. 
W czerwcu 1919 r. został pierw-
szym nuncjuszem apostolskim 
– oficjalnym przedstawicielem 
dyplomatycznym Stolicy Apostol-
skiej – w odrodzonej po I wojnie 
światowej Rzeczypospolitej. Wy-
kazał się odwagą i niezłomnością, 
gdy w sierpniu 1920 r. podczas 
Bitwy Warszawskiej jako jeden 
z dwóch zagranicznych dyplo-
matów pozostał w zagrożonej 
stolicy Polski. Te doświadcze-
nia musiały być w nim żywe, 
gdy w lutym 1922 r. został wy-
brany na papieża. Już w nowej 
roli umieścił w papieskiej rezy-
dencji w Castel Gandolfo kopię 
wizerunku Matki Boskiej Czę-
stochowskiej oraz obraz przed-
stawiający Cud nad Wisłą.

Jako były dyplomata Pius XI 
znakomicie prowadził politykę 
zagraniczną Watykanu. Unormo-
wał stosunki Kościoła z rządami 
wielu państw, w tym z Włochami. 
Za jego pontyfikatu także Polska 
(w 1925 r.) podpisała konkordat ze 
Stolicą Apostolską. To on wyniósł 
na ołtarze św. Andrzeja Bobolę, 
jednego z patronów Polski.

Ale odejdźmy już od polskich 
wątków. Pius XI to także – obok 
Leona XIII – jeden z ojców założy-
cieli współczesnej nauki społecz-
nej Kościoła katolickiego. Ogłosił 
kilkanaście encyklik dotyczących 

m.in. małżeństw katolickich i wy-
chowania młodzieży. Jako wielki 
orędownik teologicznej koncepcji 
Chrystusa Króla ustanowił święto 
liturgiczne Chrystusa Króla. Jed-
nak za najważniejsze dokumenty 
jego autorstwa należy uznać en-
cykliki o popieraniu prawdziwej 
jedności chrześcijan („Mortalium 
Animos”) oraz potępieniu „bez-
bożnego” komunizmu („Divini 
Redemptoris”) i hitleryzmu („Mit 
brennender Sorge”). W „Divini 
Redemptoris” Ojciec Święty do-
strzega nierówności ekonomiczne, 

które wyniosły do władzy totalita-
ryzmy, jednak wyraźnie stwierdza, 
że lekiem na zło w stosunkach 
społeczno-gospodarczych nie są 
„bezbożne” systemy, a budowa 
państwa i społeczeństwa chrze-
ścijańskiego. W tym kontekście 
należy rozumieć np. cele powo-
łanej do życia przez Piusa XI 
– realizującego zamysły swoich 
poprzedników Leona XIII i Piusa 
X – Akcji Katolickiej, jako pod-
miotu organizującego i kumu-
lującego społeczną aktywność 
katolików świeckich.

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, ODC. 20

Fundamenty PIUSA XI
To jeden z papieży, którzy w swoim życiu mieli największe związki z Polską. W jego pontyfi-
kacie nie to jest jednak najważniejsze. Siedemnaście lat posługi piotrowej Piusa XI położyło 
podwaliny pod współczesny sposób funkcjonowania Watykanu, ale także pod naukę spo-
łeczną Kościoła w trudnym XX wieku. Pius XI kontynuował myśl Leona XIII, potępiając zarów-
no liberalną pogoń za zyskiem za wszelką cenę, jak i fałszywe recepty pełnej równości.

Achille Ratti, papież Pius XI.
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GODNOŚĆ I ZAUFANIE
„Wy, synowie i córki pracy, i wy, pracodawcy, kierownicy 

i finansujący pracę, potrzebujecie tego, aby wszystko działo 
się ze sprawiedliwością i miłosierdziem w braterskiej i zgod-
nej współpracy, przy wypełnianiu wszystkich obowiązków 
i uznawaniu wszystkich praw, przy poszanowaniu wszystkich 
wartości i godności wszystkich: przede wszystkim wartości 
moralnych i godności dzieci Bożych w maluczkich i słabych, 
a nawet głównie wśród nich dlatego właśnie, że są takimi”.

Przemówienie do pielgrzymów z całego świata w dniu ob-
chodu jubileuszowego encykliki „Rerum novarum”, 1931 r.

„Kierujemy swą myśl ku organizacjom stanowym czy to 
mężczyzn, czy kobiet, ku organizacjom robotników, rolni-
ków, inżynierów, lekarzy, przedsiębiorców, studentów i in-
nych, żyjących w podobnych warunkach kulturalnych i nie-
jako z natury tymi więzami złączonych. Sądzimy, że właśnie 
te grupy i organizacje mogą się przyczynić do wprowadzenia 
w państwach takiego ustroju [chrześcijańskiego], a także do 
tego, by zapoczątkować królowanie Chrystusa w różnych 
dziedzinach cywilizacji i pracy”.

Encyklika „Divini Redemptoris”, rozdział V, część 68

Praca i dobro ogółu
W maju 1931 r., w czterdzie-

stą rocznicę kluczowej dla XIX- 
i XX-wiecznej nauki społecznej 
Kościoła encykliki Leona XIII 
„O rzeczach nowych” („Rerum 
novarum” z 1891 r.), Pius XI 
ogłosił nową encyklikę społeczną 
„O odnowieniu ustroju społecz-
nego i dostosowaniu go do Pra-
wa Ewangelicznego na czterdzie-
stą rocznicę” („Quadragesimo 
Anno”). Zorganizował również 
wielkie uroczystości, które stały 
się okazją do ponownej refleksji 
nad dokumentem Leona XIII. 
Pius XI wezwał chrześcijańskich 
pracowników i pracodawców do 
osiągnięcia „prawdziwej zgody 
braterskiej i jedności pracowni-
ków i pracodawców, kierowni-
ków i organizatorów pracy, które 
są tak konieczne dla rzeczywistej 
korzyści ogółu”. Papież pod-
kreślał, że w każdej katolickiej 
inicjatywie dla dobra indywidu-
alnego i zbiorowego „bezwarun-
kowo konieczne są modlitwa, 
czyn, poświęcenie”. Wszystkie 

te czynniki realizują się m.in. 
w ludzkiej pracy: „Szczęśliwe 
przyzwyczajenie do pracy po-
mnaża siły i czas; szlachetne, 
święte zadowolenie, jakie zawsze 
towarzyszy pracy, każe lubować 
się w niej i jej pożądać”. Pius XI 
zwracał również uwagę na rolę, 
jaką w prawidłowym spożytko-
waniu pracy mają zarówno pra-
cownicy, jak i osoby organizujące 
pracę, a także uwzględnianie ka-
tegorii dobra wspólnego: „Bar-
dziej niż ilość pracy wymagają 
ducha i gotowości poświęcenia 
wytrwałość, metoda, dyscyplina 
pracy. Przede wszystkim dys-
cyplina, jako ta, która wymaga 
poddania myśli osobistych 
prawnym dyrektywom wyż-
szym, skoordynowania i pod-
porządkowania inicjatywy, 
i działalności indywidualnej 
i prywatnej sprawom wspólnym 
i ogólnym”. To tylko fragmenty 
bogatej spuścizny Piusa XI, do 
której powrócimy w kolejnym 
odcinku naszego cyklu.

Adam Chmielecki

– Mamo Marianno, „Solidarność” żyje i Ty będziesz żyła 
w sercach „Solidarności” na zawsze. My o Tobie nie zapo-
mnimy! – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”, podczas uroczystości pogrzebowych Ma-
rianny Popiełuszko, matki błogosławionego ks. Jerzego, 
które odbyły się 23 listopada w Suchowoli.

POŻEGNALIŚMY Matkę Męczennika

Mszę św. w kościele 
św. Apostołów Pio-
tra i Pawła, której 

przewodniczył abp Edward 
Ozorowski, metropolita bia-
łostocki, koncelebrowali: kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski, abp Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita gdański, abp 
senior Stanisław Szymecki oraz 
trzej inni biskupi.

Mariannie Popiełuszko 
w ostatniej drodze w ponadki-
lometrowym kondukcie towa-
rzyszyli: rodzina, mieszkańcy 
Suchowoli, ale także przedsta-
wiciele Sejmu i Senatu, były 

prezydent Lech Wałęsa, prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Szczególnie liczne były delegacje 
i poczty sztandarowe Związku 
z całego kraju, a reprezentacji 
Regionu Gdańskiego przewod-
niczył Krzysztof Dośla.

Podczas mszy św. homilię 
wygłosił abp Edward Ozorow-
ski, który mówił o poświęce-
niu śp. Marianny Popiełuszko, 
która urodziła pięcioro dzieci, 
a w świętym związku małżeń-
skim przeżyła prawie 60 lat. 
– Nie bała się urodzić syna, któ-
ry stał się męczennikiem i nie 

uciekała przed jego wychowa-
niem, a syn nie stchórzył przed 
groźbami – mówił arcybiskup.

W imieniu „Solidarności” 
Mariannę Popiełuszko poże-
gnał przewodniczący Piotr 
Duda, który podziękował matce 
kapelana „Solidarności” za całe 
jej życie i za księdza Jerzego. Po 
męczeńskiej śmierci błogosła-
wionego jego matka uczestni-
czyła w spotkaniach religijnych 
i rocznicowych organizowanych 
przez „Solidarność” i pielgrzym-
kach ludzi pracy na Jasną Górę, 
także tej tegorocznej. – Mamo 
Marianno, „Solidarność” żyje 
i Ty będziesz żyła w sercach 
„Solidarności” na zawsze. My 
o Tobie nie zapomnimy – po-
wiedział Duda i dodał, że na ko-
lejnych pielgrzymkach ludzi 
pracy na Jasnej Górze z myślą 
o zmarłej zawsze będzie zosta-

wiane puste krzesło i białe róże, 
które tak lubiła.

Marianna Popiełuszko 
w 2006 r. została odznaczona 
przez prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Odrodzenia 
Polski. W 2011 r. „Tygodnik So-
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lidarność” przyznał jej tytuł Czło-
wieka Roku za „trwanie na straży 
pamięci o księdzu Jerzym, który 
oddał życie za głoszenie prawdy”. 
Rok później Krajowy Zjazd De-
legatów nadał jej tytuł Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność”.

(mk)
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W latach 80. mieli chronić grób ks. Jerzego Popiełusz-
ki przed profanacją przez „nieznanych sprawców”. Dziś 
w sposób symboliczny chcą spłacić historyczny dług, jaki 
„Solidarność” zaciągnęła u swojego kapelana. Związkowcy 
z „S” od 29 lat pełnią służbę przy grobie ks. Popiełuszki. 
Przedstawiamy reportaż z warty, którą w połowie listopada 
pełnili stoczniowcy z Regionu Gdańskiego.

zmieniają się co 2 godziny. 
Listopadowa „zmiana” stocz-
niowców trwa 24 godziny, od 
sobotniego do niedzielnego po-
łudnia, zatem łatwo wyliczyć, 
że każda osoba spędzi na no-
gach, także w nocy i przy zim-
nym wietrze, 6 godzin.

Tutaj jednak nikt nie liczy 
na luksusy. Służba zakłada 
przecież ofiarę i poświęcenie. 
Chociaż na terenie parafii 
znajduje się dom pielgrzyma 
o wysokim standardzie, związ-
kowcy przebywają w aneksie 
socjalnym, który od lat mają 
przygotowany w podziemiach 
kościoła. Ci, którzy akurat nie 
mają dwugodzinnego dyżuru, 
mogą się ogrzać ciepłą herbatą 
albo zdrzemnąć na łóżku po-
lowym.

– Nie przeszkadza nam to, 
jesteśmy przyzwyczajeni do 
bardziej spartańskich warun-
ków. Wielu z nas uczestniczyło 
w strajkach w 1988 r., 1980 r., 

a nawet w 1970 r. – wyjaśnia 
Andrzej Wysocki. Rzeczywi-
ście, większość ze stoczniow-
ców to postawni mężczyźni, 
widać, że wiele przeszli i wie-
le zniosą. Ale w ich gronie 
jest też kobieta, Małgorzata 
Tabaka, stoczniowa księgo-
wa. – Służbę przy grobie ks. 
Popiełuszki pełnię już czwarty 
raz. Sama się do niej zgłosiłam. 
Warunki mi nie przeszkadzają. 
To tylko 24 godziny, a my nie 
przyjechaliśmy tutaj na wy-
cieczkę. To forma spłaty długu 
dla kapłana, który oddał życie 
m.in. za „Solidarność” – mówi 
zdecydowanie Małgorzata Ta-
baka.

Pamięć i zobowiązanie

Choć służba to także kon-
kretne zadania, jak informo-
wanie turystów i pielgrzymów 
oraz otwieranie i zamykanie 
terenu sanktuarium, większość 
stoczniowców pełniących 
wartę traktuje ją właśnie jako 
zaszczytne zobowiązanie i od-
wdzięczenie się niezłomnemu 
kapłanowi za wsparcie w la-
tach 80. Wielu pamięta jego 
słowa, msze święte i wizyty, 
także w Trójmieście.

– Ksiądz Popiełuszko był 
dobrym i odważnym duchow-
nym, który wspierał „Solidar-
ność”, podobnie jak ks. prałat 
Henryk Jankowski w Gdań-
sku – mówi Jerzy Kalinowski, 
od roku już stoczniowy emeryt, 
który jednak nie chce zrezy-
gnować z udziału w związko-
wych akcjach. Podobnie uwa-
ża Wacław Stankiewicz, który 
w stoczni przepracował ponad 
40 lat. – Pamiętam msze św. ks. 
Jerzego w kościele św. Brygidy 
w latach 80. Całą jego działal-

ność odbieraliśmy wówczas 
jako wsparcie Związku – wyja-
śnia. Takich osobistych wspo-
mnień nie ma Leszek Samson, 
stoczniowy takielarz. – Jestem 
tu pierwszy raz, ale będę chciał 
systematycznie pełnić służbę 
w kolejnych latach. Wizyta 
w tym miejscu robi ogromne 
wrażenie – uzasadnia. Z ko-
lei Mieczysław Kloskowski, 
wieloletni wyposażeniowiec 
statków budowanych w gdań-
skiej stoczni, wyraźnie wzru-
szony dodaje, że przyjechał 
tu, już po raz ósmy, modlić się 
do ks. Jerzego i dziękować za 
otrzymane za jego pośrednic-
twem łaski. Kazimierz Tra-
wicki na Żoliborz przyjeżdżał 
jeszcze za życia ks. Popie-
łuszki. Kilkanaście lat temu 
(jest już 20 raz!) włączył się 
w związkową służbę, aby dać 
świadectwo, pokazać, że „S” 
pamięta. Związkowcy, którzy 
przyjeżdżają do Warszawy, to 
ludzie z pasją i wiarą. Andrzej 
Wysocki co roku chodzi na 
piesze pielgrzymki na Jasną 
Górę, podczas których wyko-
nuje drewniane krzyże. Nam 
pokazuje ten wykonany w tym 
roku, niezwykle podobny do 
charakterystycznie wygiętego 
krzyża w kościele św. Stanisła-
wa. – Zobaczyłem taki patyk 
przy drodze i od razu wiedzia-
łem, co z niego zrobię – mówi 
z przekonaniem stoczniowiec.

Święty okiem 
fotografa

Paweł Glanert, stoczniowy 
emeryt i fotograf współpra-
cujący m.in. z „Magazynem 
Solidarność”, od lat doku-
mentuje życie „Solidarności”. 
W jego zbiorach nie mogło 

oczywiście zabraknąć zdjęć 
przedstawiających ks. Jerzego. 
– Jedna z moich najważniej-
szych fotografii przedstawia 
ks. Popiełuszkę w kościele św. 
Brygidy 13 maja 1984 r., w to-
warzystwie ks. prałata Henryka 
Jankowskiego i Lecha Wałęsy 
– mówi. Jednak swoje pierw-
sze zdjęcie z ks. Jerzym zrobił 
kilka lat wcześniej, w sierpniu 
1981 r. – Ksiądz Popiełuszko 
przyjechał wówczas z war-
szawskimi hutnikami poświę-
cić krzyż na Westerplatte. Było 
tam wielu duchownych i robiąc 
zdjęcia nawet nie zwróciłem na 
niego uwagi. Przypomniałem 
sobie o tej wizycie dopiero po 
jego tragicznej śmierci – wyja-
śnia Paweł Glanert, który często 
przyjeżdża do parafii na war-
szawskim Żoliborzu. Był tu 
w listopadzie 1984 r. podczas 
pogrzebu ks. Popiełuszki, któ-
ry stał się wielką manifestacją 
patriotyzmu i poparcia dla „S”, 
oraz w 2009 r., gdy sanktuarium 
odwiedził śp. Lech Kaczyński 
(prezydent pośmiertnie przy-
znał ks. Popiełuszce najwyższe 
odznaczenie państwowe, Order 
Orła Białego). – Byłem w więk-
szości ważnych miejsc związa-
nych z historią naszego Związ-
ku, ale dwa z nich robią na mnie 
szczególne wrażenie. To właśnie 
parafia św. Stanisława Kostki 
i tama na Wiśle we Włocławku, 
gdzie wyłowiono ciało ks. Jerze-
go – podkreśla Glanert. Jaki był 
błogosławiony okiem doświad-
czonego fotografa? – Spokojny, 
zamyślony, czasami trochę smut-
ny. Jakiś czas przed śmiercią 
chyba już wiedział, co go czeka. 
Ale przecież sam mówił, że „po 
śmierci można dokonać więcej 
niż za życia” – wspomina Paweł 
Glanert.

KRZYSZTOF ŻMUDA, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Remontowa 
Shipbuilding, koordynator 
służby przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Regionie Gdańskim

– Trwająca do dziś służba rozpoczęła 
się już kilkadziesiąt godzin po pogrzebie ks. Jerzego w listo-
padzie 1984 r., ponieważ zachodziła obawa profanacji miej-
sca spoczynku kapelana „Solidarności” lub nawet wykradze-
nia jego ciała przez komunistyczne służby. Akcję zainicjowali 
hutnicy z Huty Warszawa, związkowcy z Regionu Gdańskiego 
przyłączyli się do niej na początku 1985 r. Związek był wów-
czas zdelegalizowany, dlatego formalnie akcję koordynowało 
Bractwo Oblatów św. Brygidy, złożone w większości ze związ-
kowców, głównie ze stoczni.  

Przez cały okres stanu wojennego i później, aż do 1 maja 
2011 r., kiedy to faktycznie Związek przejął służbę, koordyna-
cją służb zajmował się Jan Marczak w ramach działań Kościel-
nej Służby Porządkowej. W październiku 2010 r. Krajowy Zjazd 
Delegatów na mój wniosek przyjął apel, w którym zwraca się 
do członków Związku o przejęcie przez NSZZ ,,Solidarność” tej 
służby, jednocześnie wyrażając podziękowanie dla Kościelnej 
Służby Porządkowej za wytrwałość w czuwaniu.

Region Gdański wyróżnia się w skali kraju pod względem 
liczby uczestników i dyżurów, obok regionów Podlaskiego, 
Podkarpackiego, Rzeszowskiego, oraz sekretariatów bran-
żowych przemysłu spożywczego, łączności, służby zdrowia, 
nauki i oświaty. W 2013 r. służbę przy grobie bł. ks. Popie-
łuszki pełniło ponad 100 związkowców z Regionu Gdańskiego 
ze Stoczni Północnej, Oświaty Gdańsk, Portu Gdańsk, Portu 
Gdynia, Stoczni Gdańsk, SM Polmlek-Maćkowy, „Coperniku-
sa”, Polpharmy, Komisji Rewizyjnej Regionu Gdańskiego, Sek-
cji Emerytów i Rencistów oraz oddziałów w Chojnicach i Sta-
rogardzie Gdańskim. Organizację akcji z pewnością ułatwia 
decyzja finansowa Zarządu Regionu, która pozwala na zwrot 
kosztów podróży dla wyjeżdżających na pełnienie tej jakże za-
szczytnej służby. 

Służba u KSIĘDZA JERZEGO 

Związkowcy ze Stoczni Gdańskiej dwa razy w roku pełnią służbę przy grobie bł. księdza 
Jerzego.

Służba związkowców 
z „Solidarności” przy 
grobie ks. Jerzego jest 

dyskretna. Większość z piel-
grzymów do sanktuarium 
Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, jakim jest parafia 
św. Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu, zapewne 
nawet nie zauważa biało-czer-
wonych opasek na ramionach 
ubranych „po cywilnemu” 
związkowców. W przypadku 
gdańskich stoczniowców jest 
inaczej. Ubrani w niebieskie 
uniformy i stoczniowe kaski 
od razu rzucają się w oczy.

– Stoczniowcy ze Stoczni 
Gdańsk pełnią służbę dwa razy 
w roku, na wiosnę i jesienią 
– wyjaśnia koordynujący ak-
cję w zakładzie Andrzej Wy-
socki, jeden z wydziałowych 
społecznych inspektorów pracy 
w stoczni. – Tym razem przy-
jechało osiem osób. Podzieli-
liśmy się na cztery pary, które 
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Sanktuarium prawdy

Kult warszawskiego kapelana 
„S”, beatyfikowanego w 2010 
r., się rozszerza. To dlatego już 
w 2004 r. w podziemiach kościo-
ła św. Stanisława Kostki powstało 
nowoczesne i atrakcyjne Muzeum 
Błogosławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki. Placówka można być 
śmiało stawiana za wzór mu-
zeum XXI w. Można tu znaleźć 
takie pomysłowe eksponaty, jak 
różaniec wykonany z żołnier-
skich czapek (ks. Popiełuszko 
jako kleryk odbył przymusową 
służbę wojskową o zaostrzonym 
rygorze) czy fototapetę przedsta-
wiającą widok z okna rodzinnego 
domu ks. Jerzego na Podlasiu. 
W muzeum są oczywiście liczne 
pamiątki związane z jego posługą 
dla „Solidarności”, ale największe 
wrażenie robią szaty, w których 
poniósł męczeńską śmierć. Są tak-
że kamienie, które mordercy z SB 
przywiązali do nóg ks. Popiełusz-
ki, wrzucając go do Wisły…

W sali, w której z głośników 
płyną słowa homilii ks. Jerzego, 
a ogromne zdjęcie na ścianie 
przedstawia błogosławione-
go przemawiającego do tłumu 
sympatyków „S”, rozmawiamy 
z ks. kanonikiem Czesławem 
Banaszkiewiczem, dzięki które-
mu późniejszy kapelan Związku 
trafił do parafii św. Stanisława. 
– Wcześniej pracowaliśmy razem 
i mieszkaliśmy w jednym pokoju 
w sąsiedniej parafii Dzieciątka 
Jezus. Gdy w 1980 r. przeniesio-
no mnie do parafii św. Stanisława 
Kostki, przekonałem proboszcza, 
aby sprowadził tutaj również ks. 
Jerzego – wspomina. – Muzeum 
odwiedziło już blisko pół miliona 
osób. Wszyscy w sanktuarium 
jesteśmy bardzo wdzięczni „So-
lidarności” za pamięć o ks. Po-
piełuszce, za propagowanie jego 
kultu. A obecność związkowców 
pełniących służbę to miła i po-
trzebna rzecz – podkreśla ks. 
Czesław Banaszkiewicz.

Po wizycie w muzeum raz 
jeszcze wchodzimy do samego 
kościoła św. Stanisława Kostki. 
Pod sufitem wisi kilkadziesiąt 
sztandarów, również te związko-
we. Także tablic pamiątkowych 
jest blisko setka. Wśród nich 
zauważamy tablicę podarowaną 
przez „robotników Stoczni Gdań-
skiej” w grudniu 1984 r. Krótki, 
ale symboliczny i jakże aktualny 
napis to podziękowania dla ks. 
Popiełuszki: „Twoje bohaterskie 
życie i twoja męczeńska śmierć 
są dla nas źródłem siły w walce 
o wolność i godność człowieka”.

Kościół katolicki i związ-
ki zawodowe to dziś jedne 
z najbardziej atakowanych 
– z różnych powodów – insty-
tucji życia społecznego. Jeśli 
ktoś chce się przekonać, kto 
wczoraj i dziś służy Polsce, 
niech odwiedzi sanktuarium 
Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, kapelana „Soli-
darności”…

Adam Chmielecki

Nie mogłem ZDEZERTEROWAĆ

– Jakie jest Pańskie pierw-
sze wspomnienie na hasło 
„stan wojenny”?

– Wszyscy w „Solidarno-
ści” wiedzieliśmy i czuliśmy, 
że coś musi się wydarzyć, 
że sytuacja jest zbyt napięta. 
Przewodniczący organizacji 
związkowych w najważniej-
szych i największych zakła-
dach otrzymali informacje, 
jak zachować się w przypadku 
wprowadzenia stanu wojenne-
go. Ale nie przeczuwaliśmy, że 
coś może się wydarzyć właśnie 
tej nocy z 12 na 13 grudnia.

– Gdzie Pana zastało 
wprowadzenie stanu wojen-
nego?

– Po pracy wróciłem do 
domu i zmęczony szybko za-
snąłem. Moja żona lekarka 
miała tej nocy dyżur w pogo-
towiu ratunkowym w Gdań-
sku. Po północy przybiegła do 
domu i obudziła mnie dzwo-
niąc do drzwi. Krzyczała, że-
bym się szybko ubierał i ucie-
kał gdzieś ukryć, bo milicja 
prowadzi aresztowania dzia-
łaczy „Solidarności”. Ubrałem 
się i powiedziałem jej, że jadę 
do Stoczni Gdańskiej.

– Jak zareagowała żona?
– Wybuchnęła płaczem. 

Chciała, żebym się ratował, nie 
rozumiała mojej decyzji. Prze-
konałem ją, że jako przewod-
niczący stoczniowej „Solidar-
ności” nie mogę się ukrywać. 
To byłaby dezercja. W stoczni 
były związkowe dokumenty, 
sztandar, inne materiały, ktoś 
musiał to zabezpieczyć. I tak 
w nocy trafiłem do stoczni.

– Jaką sytuację tam Pan 
zastał?

– To była już niedziela, na 
terenie zakładu było co najwy-
żej 8 procent załogi. Poza tymi, 

którzy akurat mieli tego dnia 
dyżur, było kilkuset pracow-
ników, którzy dostali się do 
stoczni z zewnątrz. W ponie-
działek, 14 grudnia rano zwo-
łałem zebranie pracowników. 
Wszyscy byli jednomyślni 
– strajk! Naszym celem było 
wywołanie ogólnokrajowego 
protestu przeciw wprowadze-
niu stanu wojennego. Ponie-
waż tradycyjna łączność była 
zerwana, wykorzystaliśmy 
sprzęt radiokomunikacyjny ze 
statków, które znajdowały się 
na terenie stoczni, aby powia-
domić kraj o naszym strajku.

– Jaka była atmosfera, 
liczyliście się z pacyfikacją 
strajku? W końcu działaliście 
w warunkach stanu wyjątko-
wego.

– W poniedziałek rano 
przyszedł do mnie jeden ze 
stoczniowców z informacją, 
że on i jego koledzy tną długie 
żelazne pręty na dwumetrowe 
lance, które mają stanowić 
broń w razie szturmu milicji 
i ZOMO. Ostudziłem ich zapał 
i kategorycznie zakazałem tego 
typu działań. Nie chciałem pro-
wokować rozlewu krwi, użycia 
przez ZOMO broni palnej. Jako 
przewodniczący stoczniowej 
„Solidarności” powiedziałem 
pracownikom jasno: Sama wa-
sza obecność jest wystarczają-
cą formą protestu, nie chcemy 
walczyć.

– Ale  do  interwencj i 
ZOMO w końcu doszło. Jak 
Pan zapamiętał moment swo-
jego aresztowania?

– Kiedy zapadła decyzja 
o strajku okupacyjnym 14 
grudnia, zarządziłem zatara-
sowanie stoczniowych bram 
starym sprzętem i zespawanie 
ich łańcuchami. To utrudni-

Rozmowa z ALOJZYM SZABLEWSKIM, 
w grudniu 1981 r. przewodniczącym 
Zakładowego Komitetu Strajkowego 
w Stoczni Gdańskiej

LIDER STOCZNIOWCÓW
Alojzy Szablewski (ur. 1925 r.) – żołnierz Armii Krajowej, 

absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, 
w l. 1952-1990 projektant w Biurze Projektowo-Konstrukcyj-
nym Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczestnik stoczniowych 
protestów w 1970 i 1976 r., współpracownik Wolnych Związ-
ków Zawodowych Wybrzeża, uczestnik strajku w sierpniu 
1980 r. i w grudniu 1981 r., członek władz oficjalnych i taj-
nych organizacji „S” w stoczni. Przewodniczący komitetów 
strajkowych w Stoczni Gdańskiej w 1988 r. W latach 1991-
-1993 poseł na Sejm RP, wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony 
dla Stoczni Gdańskiej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.

JEDEN STRAJK, TRZY PACYFIKACJE
Po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Stoczni 

Gdańskiej działały trzy komitety strajkowe NSZZ „Solidarność” 
– Regionalny (od 13 grudnia 1981 r., przewodniczący – Stani-
sław Fudakowski), Krajowy (od 15 grudnia, przewodniczący 
– Mirosław Krupiński) i Zakładowy (od 14 grudnia, przewod-
niczący – Alojzy Szablewski). Szacuje się, że w proteście prze-
ciw decyzji WRON brało udział od 7 tys. osób w pierwszym 
dniu do 700 osób w dniu ostatecznej pacyfikacji stoczni przez 
ZOMO 16 grudnia 1981 r. W efekcie wszystkich trzech inter-
wencji ZOMO (13, 15 i 16 grudnia) aresztowano lub interno-
wano ponad 130 osób. W wyniki represji stanu wojennego 
pracę w Stoczni Gdańskiej straciło 1,5 tysiąca stoczniowców. 
Zakład na kilka tygodni przerwał działalność. 

ło pacyfikację. ZOMO udało 
się dostać do stoczni dopiero 
wtedy, gdy specjalnie sprowa-
dzony czołg staranował Bra-
mę nr 2. Jako przewodniczący 
zakładowej „Solidarności” 
chciałem być cały czas na linii 
frontu, nie ukrywałem się na 
terenie zakładu, ale zamkną-
łem się w biurze kierownika 
stołówki, tuż przy bramie. Li-
czyłem, oczywiście naiwnie, że 
może ZOMO rozbiegnie się po 
stoczni i ominie pierwsze bu-
dynki. Tak się nie stało, kilku 
milicjantów od razu wyłamało 
drzwi i wpadło do pomieszcze-
nia, w którym siedziałem. Od 
razu zaczęli krzyczeć: „Sza-
blewskiego mamy!” i zawołali 
swoich przełożonych.

– Gdzie Pana przewiezio-
no?

– Najpierw do aresztu 
w komendzie w Pruszczu 
Gdańskim, następnego dnia 
do komendy na ul. Okopowej 
w Gdańsku. W areszcie szyb-
ko zachorowałem, bo warunki 
były złe. W celi nie było nawet 
pryczy, tylko betonowe postu-
menty, na których się siedziało 
lub spało. Był grudzień, zimno. 

Później przeniesiono mnie do 
aresztu SB na ul. Kurkowej.

– Wiem, że z tym wiąże się 
Pańskie miłe, przynajmniej 
w części, wspomnienie.

– Gdy milicjanci prowadzili 
mnie skutego kajdankami ko-
rytarzami z jednego aresztu do 
drugiego, jakaś mijająca mnie 
kobieta wręczyła mi, zupełnie 
spontanicznie, pęk róż, który 
miała przy sobie. Nie wiem, 
czy czekała na kogoś innego, 
czy była tam w innym celu. 
Oczywiście esbecy od razu 
zabrali mi te kwiaty, ale był to 
dla mnie ważny i symboliczny 
gest. Społeczeństwo darzyło 
nas sympatią i widać było, że 
funkcjonariuszy służb komuni-
stycznych to drażniło.

– Nie został Pan interno-
wany, ale w areszcie spędził 
pół roku.

– Tak. Cały czas toczył 
się mój proces. Wyrok został 
ogłoszony 28 maja 1982 r., pa-
miętam ten dzień. Otrzymałem 
wyrok dwóch lat pozbawienia 
wolności, ale ku mojemu za-
skoczeniu – w zawieszeniu. 
Jeszcze tego samego dnia 
wyszedłem na wolność. Cie-
szyłem się z powrotu do 
domu, spotkania z rodziną, 
ale myślami byłem z kolegami 
z „Solidarności”, którzy zo-
stali potraktowani przez sądy 
surowiej ode mnie. W 1990 r. 
Sąd Najwyższy zrehabilitował 
mnie i uznał skazujący wyrok 
z 1982 r. za bezprawny.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Adam Chmielecki

Tradycyjna łączność 
była zerwana, dlatego 
wykorzystaliśmy sprzęt 
radiokomunikacyjny 
ze statków, które 
znajdowały się na 
terenie stoczni, aby 
powiadomić kraj 
o naszym strajku.
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PRAWO

Uwagi w sprawie stoso-
wania obowiązujących od 
23 sierpnia 2013 r. nowych 
przepisów kodeksu pracy 
dotyczących przedłużania 
okresu rozliczeniowego 
oraz systemu przerywa-
nego czasu pracy.

I. Przedłużony okres 
rozliczeniowy

1. Nowa treść art. 129 § 2 
k.p. pozwala przedłużyć okres 
rozliczeniowy nawet do 12 mie-
sięcy. Odnosi się to do każdego 
systemu czasu pracy, zatem 
tracą znaczenie te przepisy (np. 
art. 135 § 2 i 3 k.p.), które dla 
danego systemu przewidują 
wyjątkową możliwość przedłu-
żania okresu do 3 lub 4 miesię-
cy. Uzasadnienie dla wprowa-
dzenia tak długiego okresu jest 
na tyle ogólnikowe („przyczyny 
obiektywne lub techniczne lub 
dotyczące organizacji pracy”), 
że trudno będzie zakwestiono-
wać taki zamiar pracodawcy.

2. Długi okres rozliczenio-
wy jest korzystny dla praco-
dawcy, gdyż w sytuacji mniej 
lub bardziej niespodziewanych 
okresów spiętrzenia prac, trwa-
jących nawet kilka miesięcy, 
pozwala uniknąć pracy w go-
dzinach nadliczbowych. Ponad-
to, jeśli wystąpią nadgodziny 
z tytułu przekroczenia normy 
dobowej, wypłatę jednego ze 
składników wynagrodzenia, 
czyli dodatku za te nadgodziny, 
można odłożyć do momentu 
zakończenia takiego długiego 
okresu rozliczeniowego, tłuma-
cząc to rozważaniem zastosowa-
nia alternatywnej formy rekom-

pensaty w postaci udzielenia 
czasu wolnego za nadgodziny 
(art. 1512 k.p., w myśl § 2 jest 
to możliwe nawet bez wniosku 
pracownika). Można się zatem 
spodziewać, że pracodawcy 
będą dążyli do ustalenia okresu 
rozliczeniowego w jego mak-
symalnej ustawowej długości, 
choć może on być krótszy (np. 
6 miesięcy).

Kwestia mniejszej liczby 
miesięcy takiego okresu staje 
się istotna zwłaszcza w przy-
padku jego zastosowania w sys-
temie równoważnego czasu 
pracy z art. 135 k.p. W takiej 
sytuacji 12-miesięczny okres 
rozliczeniowy mógłby bowiem 
oznaczać, że praca w wymiarze 
12 godzin na dobę i przez 6 dni 
w tygodniu byłaby wykonywa-
na nieprzerwanie nawet przez 6 
miesięcy (sezon w budownic-
twie, przy pracach drogowych 
itp.). Możliwość tak długotrwa-
łej kumulacji okresów wytężo-
nej pracy nakazuje przywołać 
zastrzeżenie zawarte w zakoń-
czeniu art. 129 § 2 k. p., mówią-
ce o konieczności „zachowania 
ogólnych zasad dotyczących 
ochrony bezpieczeństwa i zdro-
wia pracowników”.

3. Warunkiem przedłużenia 
okresu rozliczeniowego jest jego 
ustanowienie w układzie zbioro-
wym pracy lub w porozumieniu 
zawartym z zakładowymi or-
ganizacjami związkowymi (art. 
129 § 3 pkt 1 k.p.; nie omawiam 
przypadku – pkt 2 – zawierania 
takiego porozumienia z doraźnie 
wyłonionymi przedstawicielami 
pracowników, jeżeli u pracodaw-
cy nie działa organizacja związ-
kowa). Porozumienie może 

być podpisane, jeżeli jego treść 
akceptują co najmniej wszyst-
kie organizacje związkowe re-
prezentatywne w rozumieniu 
art. 24125a k.p. Wynika z tego 
wniosek, że jedna organizacja 
reprezentatywna, która nie zga-
dza się na przedłużenie okresu 
rozliczeniowego, może skutecz-
nie zablokować zawarcie takiego 
porozumienia.

Powyższa alternatywa – układ 
zbiorowy pracy lub porozumienie 
– nie jest dodatkowo warunko-
wana, zatem także u pracodawcy 
objętego zakładowym układem 
zbiorowym pracy możliwe jest 
przedłużenie okresu w wyniku 
zawarcia porozumienia. Powstaje 
jednak pytanie, czy takie posłuże-
nie się porozumieniem nie ozna-
cza deprecjacji układu? Bardziej 
naturalne jest zawarcie porozu-
mienia u pracodawcy nieobjętego 
układem, u którego system płac 
jest ustalony w regulaminie wy-
nagradzania (porozumienie jest 
konieczne, gdyż żaden regulamin 
nie może wprowadzać przedłużo-
nego okresu rozliczeniowego). 
Rodzi się wszakże następne 
pytanie – jeśli pracodawcy 
bardzo zależy na przedłużeniu 
okresu, a organizacja związko-
wa widzi, że trzeba będzie to 
zaakceptować, może warun-
kiem dokonania takiego usta-
lenia uczynić zawarcie układu 
zbiorowego pracy, który zastą-
pi regulamin wynagradzania?

Jeśli omawiane uzgodnienie 
jest wprowadzane do obowią-
zującego układu, to następuje 
zmiana tego układu dokonywa-
na poprzez zawarcie protokołu 
dodatkowego (art. 2419 k.p.), 
który jest rejestrowany przez 
okręgowego inspektora pracy. 
Porozumienie w sprawie prze-
dłużenia okresu rozliczeniowe-
go nie podlega rejestracji, ale 
jego kopię pracodawca przeka-
zuje okręgowemu inspektoro-
wi pracy w terminie 5 dni ro-
boczych od dnia jego zawarcia 
(art. 150 § 4 k.p.).

4. Dla części pracowników, 
zwłaszcza zatrudnionych w ra-
mach zmianowej organizacji 
pracy, w układzie zbiorowym 
pracy lub regulaminie pracy 
nie wystarcza ustalenie – zgod-
nie z art. 150 § 1 k.p. – możli-
wych dni wykonywania pracy 
oraz godzin jej rozpoczynania 
i kończenia, także dla poszcze-
gólnych zmian. Niezbędne jest 
sporządzanie harmonogramów 
(grafików) czasu pracy, których
stosowania kodeks dotychczas 
w ogóle nie normował. Nowy 
przepis art. 129 § 3 k.p. czę-
ściowo reguluje tę kwestię, uży-
wając sformułowania „rozkład 
czasu pracy danego pracowni-
ka” – taki harmonogram spo-
rządza się – w formie pisemnej 

lub elektronicznej – na okres 
krótszy niż okres rozliczeniowy, 
obejmujący jednak co najmniej 
jeden miesiąc (można zatem 
ustalić, że będzie to dłuższy 
okres, np. 3-miesięczny). Pra-
codawca ma obowiązek przeka-
zania harmonogramu pracowni-
kowi co najmniej jeden tydzień 
przed rozpoczęciem pracy 
w okresie ujętym w harmono-
gramie. Przepis nie wspomina 
o procedurze zmian takiego 
harmonogramu, na pewno nie 
można ich wykluczyć, a pewne 
szczegóły można doprecyzować 
w ustaleniach zakładowych.

5. Przewidując postanowie-
niami układu zbiorowego pra-
cy lub porozumienia konkretne 
przedłużenie okresu rozlicze-
niowego i wskazując, które gru-
py pracowników są nimi objęte, 
jednocześnie należy unormować 
w tym akcie prawnym kwestie 
z tym związane. W zależności 
od rodzaju działalności czy 
stosowanych systemów czasu 
pracy można zatem ustalić dni 
wykonywania (np. wyłączenie 
pracy niedziele i święta), mak-
symalną liczbę godzin pracy 
w miesiącu (aby nie obciążać 
za bardzo pracowników nawet 
w okresie spiętrzenia zadań), 
zasady sporządzania i zmia-
ny harmonogramów, terminy 
wypłaty dodatków za godziny 
nadliczbowe.

6. Przedstawiona wyżej rola 
i zadania zakładowej organi-
zacji związkowej (w naszych 
strukturach będzie to najczę-
ściej działanie władzy wyko-
nawczej takiej organizacji, czy-
li komisji zakładowej) znajduje 
odpowiednie zastosowanie do 
organizacji międzyzakładowej. 
Komisja międzyzakładowa 
(jako zarząd takiej organizacji) 
posiada zatem uprawnienia do 
ustalania powyższych spraw 
w układzie zbiorowym pracy 
lub porozumieniu u każdego 
pracodawcy objętego działa-
niem danej organizacji,

II. System 
przerywanego czasu 
pracy

1. Nowe przepisy nie zmie-
niły istoty systemu przerywa-
nego czasu pracy. Jego specy-
fiką jest podział 8-godzinnego
wymiaru dobowego na dwie 
części, przedzielone przerwą 
trwającą nie dłużej niż 5 go-
dzin (aby zapewnić pracow-
nikowi 11 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku dobowego). 
Przerwa nie jest wliczana do 
czasu pracy, jednak rekompen-
satą za taki niedogodny sposób 
organizacji pracy jest prawo 
pracownika do wynagrodze-
nia w wysokości połowy wy-

nagrodzenia należnego za czas 
przestoju (zgodnie z art. 81 § 1 
k.p. za każdą godzinę niezawi-
nionego przestoju pracowniko-
wi przysługuje wynagrodzenie 
z osobistego zaszeregowania, 
określonego lub przeliczonego 
na stawkę godzinową).

Ustawodawca domaga się 
(art. 139 § 1 k.p.), aby przerwa 
była z góry wyznaczona w roz-
kładzie czasu pracy, co ozna-
cza, że nie można doraźnie 
zmieniać godzin jej trwania. 
Taki rozkład musi być ustalo-
ny bądź w układzie zbiorowym 
pracy, bądź w regulaminie 
pracy (art. 150 § 1 k.p.), zatem 
modyfikacja rozkładu (w tym
także omawianej przerwy) 
następuje w drodze zmiany 
takiego aktu.

Należy zastrzec, że powyż-
sze kodeksowe reguły nie doty-
czą wprowadzania przerywane-
go czasu pracy w instytucjach 
kultury oraz dla kierowców.

2. Dotychczas system ten 
mógł być stosowany dla okre-
ślonej wyraźnie grupy pracow-
ników, jeśli przewidywał to 
układ zbiorowy pracy. Nowa 
treść przepisu art. 139 § 3 k.p. 
pozwala na wprowadzenie 
tego systemu także w wyniku 
porozumienia zawartego mię-
dzy pracodawcą a zakładową 
organizacją związkową. W tej 
sytuacji staje się on dostępny 
także dla pracodawców nie-
objętych układem, a posiada-
jących regulamin wynagra-
dzania. Możliwe jest również 
zawarcie takiego porozumienia 
u pracodawcy, u którego obo-
wiązuje układ zbiorowy pracy, 
jednak – moim zdaniem – po-
wodowałoby to zmniejszanie 
znaczenia układu.

W przypadku pracodawcy, 
u którego działa więcej niż 
jedna organizacja związkowa, 
zgodę na podpisanie takiego 
porozumienia muszą wyrazić co 
najmniej wszystkie organizacje 
reprezentatywne w rozumieniu 
art. 24125a k.p. – brak zgody 
choćby jednej z nich uniemoż-
liwia zawarcie porozumienia.

3. W razie wprowadzenia 
systemu przerywanego czasu 
pracy układem, w tym samym 
układzie można ustalić rozkład 
czasu pracy, a w nim godziny 
trwania przerwy. Często spo-
tykane jest rozwiązanie alter-
natywne: w układzie – system 
czasu pracy, zaś w regulaminie 
pracy – rozkład czasu pracy.

Natomiast w sytuacji wpro-
wadzenia omawianego systemu 
porozumieniem konieczne jest 
określenie odpowiadającego 
mu rozkładu czasu pracy w re-
gulaminie pracy.

dr Waldemar Uziak

Przedłużony OKRES ROZLICZENIOWY

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona  
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”
radca prawny
Joanna  
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 9-16 9-16 8.30-15 O. Gdynia

9-15.30 9-16

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

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8.30-16 – 8-10.30 – 8.30-16

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Soli-
darność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy 
upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.
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PROJEKTY EUROPEJSKIE

W ramach projektu „Być albo nie być społecznie odpowie-
dzialnym w biznesie” („To be or not to be CSR”), realizo-
wanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”, w paź-
dzierniku ruszyły szkolenia dotyczące zagadnień „Gender 
Equality”. Problemy polskiego i europejskiego prawa 
dotyczące równego traktowania, równości płci, dialogu 
społecznego, stereotypy i ich wpływ na skuteczne funk-
cjonowanie rynku pracy, eliminowanie dyskryminacji – to 
tematy, jakie przedstawiono i omówiono z uczestnikami 
pięciu grup szkoleniowych.

listopad i grudzień. Do końca 
roku z zagadnieniami „Gender 
Equality” powinno zapoznać 
się stu uczestników.

Problemy równego trak-
towania coraz częściej stają 
się integralnym elementem 
strategii kierowania przed-
siębiorstwem. Coraz większe 
zróżnicowanie zespołów pra-
cowniczych pod względem 

wieku, płci, narodowości, 
wykształcenia, stanu zdrowia 
czy statusu rodzinnego staje 
się dzisiaj faktem. I w coraz 
większym stopniu rozumieją 
to zarówno pracodawcy, jak 
i pracownicy. U podstaw ta-
kiego myślenia leży po prostu 
rachunek ekonomiczny przed-
siębiorstwa. O pozytywnych 
wynikach współdecydują do-
brze zmotywowani i wykwali-
fikowani pracownicy.

Szkolenia z zakresu „Gen-
der Equality” to jeden z ele-
mentów realizowanego przez 
Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” projektu „Być albo 
nie być społecznie odpowie-
dzialnym w biznesie”. Jego 
celem jest promocja zasad 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (CSR) pośród 
pomorskich pracodawców, 
pracowników, przedstawicieli 
związków zawodowych, związ-
ków pracodawców i mieszkań-
ców naszego województwa 
oraz polepszenie dialogu spo-
łecznego dla wspierania spra-
wiedliwego i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego.

W ramach projektu przewi-
dziana jest akcja informacyjna 
o CSR. Planowane są dwie 
konferencje upowszechniają-
ce w Gdańsku i Chojnicach 
z udziałem ekspertów z Polski 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm 
Finansowy 2009-2014, w ramach Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału 
w nowym projekcie „To be or not to be CSR” („Być albo nie 
być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”). Jego celem 
jest promocja zasad społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw (CSR) pośród pomorskich pracodawców, pracow-
ników, przedstawicieli związków zawodowych, związków 
pracodawców i mieszkańców naszego województwa.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej www2becsr.eu

Biuro projektu:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Sekretarz projektu: Joanna Szarkowska
tel. 58 308 42 45, fax 58 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE „BYĆ ALBO NIE BYĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYM W BIZNESIE”

Pierwsze szkolenia za nami

Uczestnikami pierwszych 
szkoleń byli w więk-
szości liderzy komisji 

zakładowych „Solidarności”, 
ale też chętni nienależący do 
żadnej organizacji związko-
wej, gdyż jedynym warunkiem 
uczestnictwa jest zamieszkiwa-
nie na terenie województwa 
pomorskiego. Realizację kolej-
nych szkoleń zaplanowano na 

i Norwegii, którzy podzielą się 
również swoją wiedzą o efek-
tach stosowania zasad społecz-
nej odpowiedzialności w prak-
tyce przez firmy norweskie.

Ponadto w każdym z 16 po-
wiatów województwa pomor-
skiego zorganizowane zostaną 
seminaria robocze. Dobre za-
rządzanie, zrównoważony roz-
wój przedsiębiorstw, równość 
płci – to podstawowe zasady 
realizujące idee CSR, jakie 
będzie można poznać podczas 
tych spotkań.

W wyniku realizacji pro-
jektu zaplanowano także opra-
cowanie dwóch publikacji. 
Pierwsza z nich dotyczyć bę-
dzie koncepcji CSR, wymia-
rów oraz korzyści płynących 
ze stosowania jej zasad. Druga 

zaś poświęcona będzie kwe-
stiom związanym z równością 
płci i roli dialogu społecznego 
jako narzędzia do przełamy-
wania stereotypów, jak i har-
monizacji życia zawodowego 
i prywatnego.

Osoby zainteresowane 
powinny wypełnić deklara-
cję uczestnictwa w projek-
cie znajdującą się na stronie  
www.2becsr.eu w zakładce 
Rekrutacja i wysłać podpisaną 
czytelnie pocztą elektroniczną 
(skan) lub faksem ewentualnie 
dostarczyć osobiście do siedzi-
by Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Rekrutacja prowadzona bę-
dzie do wyczerpania wolnych 
miejsc.

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

Carmen Rotter, uczest-
niczka szkoleń w projekcie 
„Akademia Handlowa 50+”, 
pracę zawodową rozpoczęła 
już w 1970 roku, pracowała 
jako DJ, kelnerka, barmanka, 
kierownik zespołów estrado-
wych, kolporter czy KO-wiec 
(pracownik kulturalno-oświato-
wy), także w zakładzie NAVI-
MOR jako kierownik magazy-
nu. Z entuzjazmem wspomina 
pracę w gdańskim ośrodku 
telewizji przy budowie sceno-
grafii. Od 1993 roku zajmuje 
się sprzedażą. Od 1998 roku 
współpracuje z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym Allianz, 
zajmując się ubezpieczeniami 
majątku i ubezpieczeniami na 
życie.

– Dlaczego Pani, tak do-
świadczony handlowiec, 
zdecydowała się na udział 
w projekcie?

– Ponieważ jestem pazerna 
na szkolenia i chętnie na nie 
uczęszczam przy każdej nada-
rzającej się okazji. Informa-
cję o szkoleniu przekazała mi 
szefowa. Ostrzegała, iż udział 
w szkoleniach w tym projekcie 
wymaga sporego zaangażowa-

nia. Jednak nie wahałam się ani 
chwili, gdyż wiedziałam, że to 
coś zaprojektowanego specjal-
nie dla mnie – zorientowanie 
indywidualne na potrzeby 
uczestników.

– Jak ocenia Pani ścieżki 
szkoleniowe w projekcie?

– Wiadomo, iż trudno jest 
każdemu indywidualnie dogo-
dzić. Projekt ma jednak głęboki 
sens. W szkoleniach uczestni-
czą ludzie o różnym przekroju 
intelektualnym i wiekowym, 
z grupy 50+ i 60+. Prowadzą-
cy bardzo się angażują. Oni na-
prawdę chcą pomóc. Swoistym 
dopingiem jest indywidualna 
weryfikacja i metoda e-learnin-
gowa. To pierwsze szkolenie, 
podczas którego prowadzący 
indywidualnie recenzuje coś, 
co ja robię, i daje mi do ręki 
narzędzia. Poczułam się tak, 
jakbym miała busolę w garści 
i jasny kierunek działania.

– Jakie szkolenia okazały 
się dla Pani najbardziej przy-
datne?

– Dla mnie bardzo ważny 
był coaching, bo to więcej niż 
rozmowa z psychologiem. 
Traktuję go jako inspirację do 

szukania rozwiązań. Również 
cenne było szkolenie z komu-
nikacji sprzedaży, prowadzo-
ne w małej grupie. Dowie-
działam się o błędach, które 
popełniam w sprzedaży. Otóż 
wydawało mi się, że przej-
rzyście i klarownie mówię. 
Jednak zwrócono mi uwagę, 
iż w procesie sprzedaży nie 
daję zbyt dużego obszaru oso-
bie, która miałaby coś do po-
wiedzenia i nie potwierdzam 
dostatecznie klarownie, że ją 
usłyszałam. Sporo pomogły 
mi szkolenia komputerowe, 
choć nie jestem fanką kom-
putera. Jednak dowiedziałam 
się, jak wzbogacić swoją 
pocztę elektroniczną, jak pro-
wadzić wyliczenia w Excelu. 
Wprawdzie moje oferty nie 
wymagają tego programu; nie 
ma tam wyliczeń typu ilość 
śledzi czy makaronu. To już 
jednak taka moja cecha, iż 
nie potrafię z pasją podejść 
do szkoleń twardych, gdyż 
uwielbiam szkolenia z zakre-
su komunikacji i relacji inter-
personalnych. Jestem bardzo 
zadowolona i mam apetyt na 
więcej.

– Jakie są Pani plany za-
wodowe po udziale w pro-
jekcie „Akademia Handlowa 
50+”?

– Być dobrym sprzedawcą, 
dobrym handlowcem. Sprze-
daż jako taka nie jest tylko 
sprzedażą wyrobów czy usług. 
Oznacza coś więcej – przeko-

Jestem pazerna... na szkolenia

nywanie do siebie, do swoich 
idei i pomysłów, pozyskiwanie 
i utrzymanie zaufania. Sprze-
daż jest wspaniałą przygodą.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Małgorzata Gumoś
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SZUKAŁĄ, 
przewodniczącym 
Zarządu Regionu 
Słupskiego NSZZ 
„Solidarność”

– Zbliżamy się do końca 
roku. Jaki Pana zdaniem był 
ten mijający rok dla Związ-
ku, co się udało zrealizować 
z założonych celów, a co nie?

– To kolejny trudny rok 
dla ludzi pracy. Mamy bardzo 
ciężką sytuację w zasadzie we 
wszystkich obszarach zarówno 
życia społecznego, jak i gospo-
darczego w naszym państwie. 
Rząd, nie licząc się z opinią lu-
dzi pracy, arbitralnie podejmu-
je decyzje ewidentnie godzące 
w cały naród. Przykładem 
takiego postępowania jest wy-
dłużenie wieku emerytalnego 
i niewzięcie pod uwagę głosu 
opinii publicznej, która wyra-
ziła swój sprzeciw w akcji pro-
wadzonej przez nasz Związek. 
Ponad 2 miliony podpisów, 
które zebrała „Solidarność”, 
zostały wyrzucone do kosza. 
Rząd ponadto wprowadził 
zmianę współczynnika przy na-
liczaniu emerytury, który obec-
nie jest niekorzystny dla pra-
cowników. To będzie problem, 
ponieważ ludzie pracujący dłu-
żej będą otrzymywali mniejsze 
świadczenia. Następna sprawa, 
która świadczy o arogancji 
dzisiejszej władzy, to zmiany 
w Karcie nauczyciela. Tu, tak 
samo jak w przypadku emery-
tur, w ogóle nie był brany pod 
uwagę głos związków zawodo-
wych z oświaty, związkowcom 
przesłano praktycznie do kon-
sultacji gotowe projekty ustaw, 
bez możliwości jakiejkolwiek 
ich zmiany.

N a  t y c h  d w ó c h  t y l k o 
przykładach widać, że dialog 

Z okazji Święta Niepodległości w dniach 9-10 listopada br. 
w Słupsku odbył się XIII Kongres Brydża Sportowego o Pu-
chary Prezydenta Miasta Słupska. Jak co roku organizatorem 

było Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sporto-
wego „Solidarność” w Słupsku. Miejscem zmagań zawodników 
był Hotel Słupsk. Uczestnicy bardzo chwalili sobie organizację 
zawodów, jak i sam pobyt. Szczególne słowa uznania należą się 
wielkiemu propagatorowi brydża sportowego Henrykowi Grądz-
kiemu, jak również Józefowi Grządzielskiemu i Wioletcie An-
tonowicz. Nagrody w tym roku dla zwycięzców wręczał wice-
prezydent miasta Edward Zdzieborski (jak się okazało, wielki 
entuzjasta brydża sportowego) w towarzystwie Jerzego Barba-
rowicza, zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Słupsku.

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.
W najważniejszej, tzw. punktacji długofalowej, zwycięży-

ła Grażyna Brewiak, drugie miejsce zajął Krzysztof Mielnik, 
a trzecie Kazimierz Omernik.

W turnieju par na zapis maksymalny 1 najlepsi okazali się Ry-
szard Leśniewski z Wiesławem Mączkowskim, z kolei w turnie-
ju indywidualnym triumfowała Grażyna Brewiak, a w ostatniej 
konkurencji turnieju, par na zapis maksymalny 2, zwyciężyli 
Krzysztof Mielnik z Adamem Lońskim.

Wszystkim gratulujemy uczestnictwa i zapraszamy do Słupska 
za rok.

Rocznice Grudnia 
i stanu wojennego
Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na 
uroczystości związane z 43 rocznicą Wydarzeń Grudniowych 
i 32 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.
Msza święta odprawiona zostanie 15 grudnia 2013 r. 
o godz. 12.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Słupsku. O godz. 11.40 zaplanowana jest uroczystość 
przed tablicą upamiętniającą Ofiary Grudnia 1970 roku.

W tę jedyną 
niepowta-
rzalną noc, 
gdy pierwsza 

gwiazdka prowadzi nas 
do Betlejem, w którym 
przyszedł na świat nasz 
zbawiciel Jezus Chrystus, 
dzielimy się opłatkiem 
i składamy życzenia, 
aby w Waszych sercach 
zagościła miłość, radość 
i zdrowie.
Niech święta Bożego 
Narodzenia staną się oazą 
ciepła domowego, a rodzą-
cy się w ubogiej stajence 
maleńki Jezus umocnił 
w Was wiarę, mądrość 
i nadzieję w całym 2014 
roku.

Stanisław Szukała
Przewodniczący oraz 

Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność”

z ekipą rządzącą jest praktycz-
nie niemożliwy. Stąd nasze 
protesty i manifestacje, które 
w tym roku po raz pierwszy 
zjednoczyły w naszym kraju 
wszystkie centrale związkowe. 
Na tym jeszcze nie koniec. Bo-
lączką, która nas powszechnie 
dotyka, a rząd udaje, że jej nie 
ma, jest wzrost bezrobocia 
i umowy śmieciowe, które sta-
ły się już plagą w naszym kra-
ju. Przecież osoby pracujące na 
takich umowach nie odprowa-
dzają składek na swoją przy-
szłą emeryturę, podejrzewam, 
że w przyszłości poszerzą gru-
pę stojącą w kolejce po zapo-
mogi z opieki społecznej. Nie 
widać żadnej pomocy ze strony 
państwa dla rodzin i – co mnie 
boli najbardziej – dla młodzie-
ży, która kończąc szkoły zasila 
szeregi bezrobotnych. Stąd się 
bierze kolejna fala emigra-
cji. Polityka obecnej władzy 
doprowadziła do tego, że po-
szerza się w zastraszającym 
tempie obszar biedy, a siła na-
bywcza naszych wynagrodzeń 
z roku na rok spada.

Nakreśliłem tu, w jakiej 
rzeczywistości Związek musiał 
funkcjonować. Po raz pierwszy, 
jak już wspomniałem, w 23-
-letniej historii wolnej Polski 
ruch związkowy mówi jednym 

głosem. Naszym celem było po-
kazanie rządowi, że związki za-
wodowe nie dadzą się zepchnąć 
na margines życia. „Solidar-
ność” jako największy związek 
zawodowy ma szczególną rolę 
do odegrania, ale też ciąży na 
nas wielka odpowiedzialność. 
Zorganizowaliśmy przy ogrom-
nym poparciu społeczeństwa 
polskiego ponad 200-tysięcz-
ną manifestację w Warszawie, 
był strajk na Śląsku, podczas 
wrześniowych Dni Protestu 
powstało zorganizowane przed 
Sejmem RP miasteczko na-
miotowe, gdzie przez trzy dni 
toczyły się panele dyskusyjne 
wokół spraw nurtujących Pola-
ków. Wśród naszych członków 
przeprowadziliśmy ankietę na 
temat możliwości przystąpie-
nia do strajku generalnego wo-
bec niedogadania się z rządem 
w istotnych sprawach kraju. 
70 procent ankietowanych wy-
raziło poparcie, co świadczy, 
jak ludzie są zdeterminowani 
i oburzeni.

Chcę jeszcze zwrócić uwa-
gę, jak w dzisiejszej Polsce 
jest trudno założyć organizację 
związkową. Ze strony rządu 
nie mamy co liczyć na żadną 
pomoc. Pracodawcy szykanują 
i zastraszają tych odważnych, 
którzy decydują się na założe-
nie związku w zakładzie pracy, 
w ostateczności zaś posuwają 
się do ich zwolnienia. Toczą 
się sprawy w sądach, ludzie 
widzą, że prawo bardziej chro-
ni pracodawcę niż pracownika 
i dlatego zniechęcają się do 
zakładania związków zawo-
dowych. Jednak z nadzieją 
patrzymy w przyszłość i chce-
my pomagać chętnym, którzy 
zdecydują się na założenie 
w swoim zakładzie organizacji 
zakładowej, robiąc to chociaż-
by poprzez doradztwo prawne 
i szkolenia.

– Dziękuję za wyczerpują-
cą odpowiedź i życzę sukce-
sów w realizacji założonych 
celów w przyszłym roku.

SŁUPSKA „SOLIDARNOŚĆ” 
– podsumowanie roku 

Szef słupskiej „Solidarności” Stanisław Szukała.

Zwycięzcy turnieju brydżowego: Krzysztof Mielnik, 
Grażyna Brewiak i Kazimierz Omernik w towarzystwie 
wiceprezydenta Słupska (z lewej) Edwarda Zdzieborskiego
i organizatora turnieju (z prawej) Henryka Grądzkiego.

XIII Kongres 
Brydża Sportowego

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Magazynu” na stronie słupskiej 

z powodu komputerowego chochlika błędnie napisaliśmy, że 
mija 39, a nie 29 rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Au-
tora tekstu i Czytelników przepraszamy.

Korekta
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Co ubieramy, wkładamy
i zakładamy 

Dylemat z ubieraniem się, wkładaniem i zakładaniem 
ubrania, obuwia, nakrycia głowy mają nie tylko użyt-
kownicy języka, ale i językoznawcy, np. zastanawiamy 
się, czy płaszcz można założyć, czy tylko włożyć; kie-
dy używamy czasownika ubierać, a kiedy jego strony 
zwrotnej ubierać się. Najnowsze słowniki języka pol-
skiego i wypowiedzi językoznawców pozwalają jednak 
na ustalenie, że ubieramy się w coś, wkładamy coś, 
a czasami także zakładamy coś na coś.

Ubierać się

Bez wątpienia mówimy: Anna ubiera się w płaszcz, a Jan 
ubiera się w sweter i spodnie. W przytoczonym zdaniu popraw-
nie został użyty czasownik ubierać w stronie zwrotnej: ubiera 
się. Natomiast zdecydowanie błędne byłoby użycie w tym 
zdaniu czasownika ubiera (bez się), np.: Anna ubiera płaszcz, 
a Jan ubiera sweter i spodnie. Chociaż wielu Polaków w ten 
sposób mówi, nadal nie należy stosować tego regionalizmu.

Utwierdza nas w tym przekonaniu najnowszy Słownik po-
prawnej polszczyzny PWN, w którym czytamy m.in.: 
„ubierać się 1. «wkładać na siebie» ktoś, coś ubiera się: Ubie-
rał się niezwykle starannie. Ktoś, coś ubiera się w coś (n i e: 
ubiera coś): Do pracy ubieramy się w specjalne kombinezony 
(nie: ubieramy specjalne kombinezony)”.
„ubierać 1. «wkładać na kogoś lub na coś ubranie» ktoś ubiera 
kogoś, coś – (w coś): Dziewczynki lubią ubierać swoje lalki”. 
● Błędne w znaczeniu ‛wkładać coś, ubierać się w coś’. Np.: 
Powoli ubierał płaszcz”. Poprawnie: Powoli wkładał płaszcz, 
ubierał się w płaszcz. Ona wkładała kapelusz. Dlaczego wkła-
dasz buty? Dziś zakładasz nowy naszyjnik? 

Wkładać

Poprawne jest sformułowanie: Anna wkłada płaszcz, a Jan 
wkłada sweter i spodnie. Zgodnie z przywołanym wcześniej 
słownikiem, wkładać, to (…) „2. «umieszczać coś, zwykle 
ubranie, na kimś, na sobie» ktoś wkłada coś – (na coś): Wkła-
da (nie: ubiera) suknię, kapelusz, a na ręce rękawiczki”.

Zakładać

Czasownika założyć powinno się używać w zdaniach typu: 
Zbigniew założył krawat, a Julia założyła okulary, ponieważ 
krawat zakłada się na koszulę, a okulary na nos.

Słownikowa definicja brzmi: 
„zakładać (…) 3. «kłaść coś na czymś, nakładać coś na coś» 
ktoś zakłada coś – (komuś, czemuś) – (na coś): Wieczorami 
dziadek zakładał na nos okulary i czytał. (…)
● Zakładać, lepiej: wkładać, płaszcz, sukienkę, garnitur, buty. Ale 
kiedy jest mowa o przedmiotach, które się umieszcza na sobie: 
Zakładać (nie: wkładać) krawat, okulary, kolczyki, plecak itp.”.

Uwaga!
Zdarza się, że mówimy: Załóż płaszcz, albo załóż sweter. 

Anna założyła kurtkę, ale nie założyła czapki.
Użycie czasownika założyć w tym znaczeniu (zamiast wło-

żyć lub ubrać się w…) budzi pewne wątpliwości, niektóre 
słowniki je odrzucają, inne akceptują. W przytoczonej wyżej 
definicji czytamy, że „lepiej wkładać” niż zakładać.

Jednak „zakładanie” dopuszcza i prof. Jan Miodek, i prof. 
Mirosław Bańko, który stwierdzając, że oba czasowniki są 
często używane zamiennie, pisał: „Dlatego nie jestem wcale 
skłonny do krytykowania tych, którzy mówią o zakładaniu 
płaszcza czy butów. W Innym słowniku języka polskiego 
PWN, opartym na Korpusie Języka Polskiego, w haśle zało-
żyć uwzględniliśmy oba znaczenia – i to dotyczące krawata, 
zegarka i okularów, i to dotyczące płaszcza i obuwia”.

Jak widzimy, czasownik założyć coraz odważniej wchodzi do 
polszczyzny, ale oficjalnie nadal zaleca się zakładanie krawata, 
natomiast wkładanie płaszcza lub ubieranie się w płaszcz.

Barbara Ellwart

Litery  z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym 
rogu kratki  od 1 do 29 
utworzą rozwiązanie.  

Rozlosowaliśmy nagro-
dę za rozwiązanie „Krzy-
żówki z wiekiem” z nr. 
10/2013. Otrzymuje ją 
pan Andrzej Wiśniewski 
z Gdyni. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Gratulujemy. Ha-
sło brzmiało: „Mała rzecz 
a cieszy”.

POZIOMO
3) metoda rozwiązania za-
dania, 9) wawelski gobelin, 
10) autobus z Węgier, 11) park 
narodowy położony w Kalifor-
nii, 12) potrawa polskich my-
śliwych, 13) szewskie sztyfty, 
14) grecki poeta z Syrakuz, 
310-250 p.n.e., 16) Christo-
pher (zm. 2004), amerykański 
aktor, odtwórca roli Superma-
na, 17) wsparcie dla biedaka, 
20) umowna jednostka hałaśli-
wości (an. sony), 21) drapież-
ne delfiny, 22) sąsiad radonu, 
26) Lupin, włamywacz, 27) 
tendencja w literaturze, 28) 
dział jakiejś organizacji, 29) 
lina woltyżera, 30) adwersarz, 

Krzyżówka z górskim żywiołem
31) zbiór przepisów NSZZ „So-
lidarność”, 32) prawi ludzie, 
33) religijny odszczepieniec

PIONOWO
1) święto górnicze, 2) ele-
ment, 3) pracownik do pomo-
cy, 4) pani domu, 5) kaletnik, 
6) posiadać, 7) górski żywioł, 
8) rodzaj pierogów, 15) jeep, 
17) pęknięcie skały biegną-
ce w różnych kierunkach, 
18) góralska nostalgia, 19) 
roślina z dzwoneczkami, 23) 
drzemka poobiednia, 24) po-
kutnik, 25) zwierzchnik bi-
skupów, 27) kredytowa lub 
pływacka

(kas)

5

14

CO POD CHOINKĘ? DOBRĄ KSIĄŻKĘ!

Narracja dla Polski
Niewielu jest polskich historyków, którzy o rzeczach ważnych potrafią pisać w 

sposób ciekawy i zrozumiały, bez naukowego nadęcia. Do tego elitarnego grona 
należy prof. Jan Żaryn, jeden z najbardziej znanych historyków IPN, koordynator 
Rady Programowej Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Jego najnowsza książka pt. „Polska na poważnie” to zbiór esejów i artykułów 
popularnonaukowych na takie tematy, jak m.in.: Kościół katolicki, „Solidarność”, 

ruch chrześcijańsko-demokratyczny i polityka historyczna. Wspólnym mianownikiem opisywa-
nych przez Żaryna bohaterów – bo patrzy on na historię właśnie w kontekście konkretnych osób i ich 
decyzji – jest tytułowe traktowanie na poważnie Polski i polskich obowiązków. Narracja książki opiera się 
na pozytywnej opowieści o tym, jak Polacy próbowali zachować tożsamość i godność w czasach niewoli. 
Książka jest dostępna w kiosku Akwen w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

(asg)
 Jan Żaryn, „Polska na poważnie”, Patria Media, Gdańsk 2013, 384 s. + wkładka zdjęciowa

Tato, poczytaj mi o rycerzach
Bartek i Franek to mali chłopcy. Tak jak wszystkie dzieci, mają rodziców, rodzeństwo, 

dziadków, marzenia. Dlaczego żyją w lesie? Przed kim się ukrywają? „Rycerze lasu” to 
pierwsza opowieść dla dzieci o Żołnierzach Wyklętych. W książce nie ma smoków, księż-
niczek i czarów, jednak młodzi czytelnicy (pozycja kierowana jest do dzieci w wieku 
7-10 lat) nie będą rozczarowani. To podróż nie do świata bajek, ale prawdziwego, 
tajemniczego lasu. Już przeglądając książkę można poczuć jego szum, poczuć zapach 
ogniska, a na polanie zobaczyć rycerzy wolnej Polski. Delikatny rys dydaktyczny 
publikacji nie przeszkadza w dobrej zabawie przy jej lekturze. 

(ach)
Joanna Gajewska, Weronika Zaguła, „Rycerze lasu”, Stowarzyszenie Singum Temporis, Warszawa 
2013, 95 s.

Tato, poczytaj mi o rycerzach

CO POD CHOINKĘ? DOBRĄ KSIĄŻKĘ!

ruch chrześcijańsko-demokratyczny i polityka historyczna. Wspólnym mianownikiem opisywa-
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Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
www.solidarnosc.gda.pl

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Boże NARODZENIE

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Wie lk ie  mis ter ium 
wcielenia Syna Bo-
żego, tak obrazowo 

opisane w Nowym Testamen-
cie, jest wyjątkowo wdzięcz-
nym tematem dla artystów 
na całym świecie, którzy od 
stuleci chętnie je wykorzystu-
ją w swojej twórczości. Są to 
malowidła, rzeźby, witraże, 
rysunki, wyroby ceramiczne, 
ilustracje do książek wyobra-
żające scenę Bożego Narodze-
nia. A każdy artysta przedsta-
wia je inaczej: są to Madonny 
adorujące Dzieciątko, Święta 
Rodzina, pokłon pasterzy, po-
kłon Trzech Króli. Niektóre 
kompozycje to rozbudowane 
opowieści, inne skromne, dwu- 
czy trzypostaciowe sceny.

W Polsce wyobrażenia 
związane z Bożym Narodze-
niem pojawiły się w dobie 
wczesnego średniowiecza, naj-
pierw jako ilustracje do rękopi-
śmiennych ksiąg liturgicznych. 
W okresie romańskim znalazły 
się na witrażach, gdzie ułożono 
je w ustawianych obok siebie 
scenach ze Starego i Nowego 
Testamentu. Scenę Bożego 
narodzenia najczęściej umiesz-
czano obok przedstawienia 

W grudniu obchodzimy najbardziej radosne, barwne, a przede wszystkim rodzinne święto 
w kulturze chrześcijańskiej. Najstarsze i najbardziej wyczekiwane. Wiąże się z nim wiele 
zwyczajów, a także wyobrażeń przedstawianych przez artystów w malarstwie czy w rzeźbie 
obecnych również na Pomorzu.

gorejącego krzewu Mojżesza 
i różdżki Aarona, symbolizu-
jących cudowne narodzenie 
Chrystusa. W gotyku pojawiły 
się różne kompozycje zarów-
no w malarstwie tablicowym 
(obrazy), jak i ściennym. Czę-
sto są to tylko dwie postacie: 
Maria w pozycji klęczącej, 
wielbiąca małego, nagiego 
Chrystusa ułożonego na pro-
mieniach w formie Świętej 
Hostii. Artysta w taki sposób 
podkreślał dziewicze narodze-
nie Jezusa. Maryja była sama 
w stajence, bo Józef poszedł 
szukać kwatery. I właśnie wte-
dy nadszedł czas narodzenia. 
Chrystus w cudowny sposób 
przeniknął ciało Marii, nie na-
ruszając Jej dziewictwa, czyli 
nie została poddana fizjolo-
gicznemu procesowi rodzenia. 
Pozostała w pozycji klęczącej 
i jako pierwsza oddała pokłon 
Boskiemu Synowi. W średnio-
wieczu występują też bardziej 
rozbudowane kompozycje, ale 
postacie są milczące, pełne 
ubóstwa, pokory, a Dzieciątko 
leży na ziemi. A jak to wygląda 
na Pomorzu?

Listę bożonarodzeniowych 
przedstawień powinno się 

zacząć od wyobrażenia zapo-
wiadającego narodziny Jezusa, 
czyli od Matki Boskiej Brze-
miennej z Matemblewa. Jest 
to drewniana rzeźba, wyko-
nana w gdańskim warsztacie 
około drugiej połowy XVIII 
w. przez nieznanego artystę. 
Wizerunek takiej Madonny 
jest niezwykle rzadki, a jeszcze 
rzadsze są sanktuaria Maryi 
Brzemiennej. Tacy artyści, jak 
Hiszpan Bartolomeo Murillo 
czy Włoch Giovanni Battista 
Tiepolo ukazują Maryję w bło-
gosławionym stanie, ale chodzi 
im o podkreślenie Niepoka-
lanego Poczęcia i odniesienie 
go do apokaliptycznego tekstu 
z objawienia św. Jana (Ap. 12, 
1-3). Natomiast Matka Boska 
Matemblewska jest po prostu 
kobietą brzemienną, która za 
chwilę urodzi.

Jeśli chodzi o Boże Naro-
dzenie, to takie przedstawienia 
można znaleźć niemal w każ-
dym kościele. Na Pomorzu 
niektóre z nich są niezwykle 
piękne, jak chociażby Pokłon 

Pasterzy z predelli ołtarza 
Wniebowzięcia Matki Boskiej 
katedry pelplińskiej Hermana 
Hana. Dzieło powstało ponad 
sto lat wcześniej od rzeźby ma-
temblewskiej, bo w 1618 roku, 
i równie jak owa rzeźba jest 
utrzymane w bardzo prawdzi-
wym świecie. Dzieciątko spo-
czywa w żłóbku pełnym siana. 
Madonna podtrzymuje je, po-

kazuje pasterzom. To nie jest 
mistyczna scena, tylko oparta 
na realiach życia codziennego. 
Obok samego narodzenia wy-
stępuje przedstawienie chłopa 
karmiącego osła, jakby artysta 
chciał pokazać, że Bóg się ro-
dzi w normalnej rzeczywisto-
ści. Postacie na obrazie Hana 
to prości ludzie, żona pasterza 
przypomina wieśniaczkę idącą 
na targ do Gdańska. A pasterze 
to murarze pracujący przy bu-
dowie gdańskiej świątyni.

W podobnym realistycznym 
duchu utrzymana jest scena na 
alabastrowej płaskorzeźbie 
angielskiego artysty z przeło-
mu XIII i XIV w., znajdującej 
się w żukowskim kościele pw. 
Wniebowzięcia Marii Panny. 
Pozycja leżącej Marii z Jezu-
sem odpowiada prawdziwej 
scenie kobiety po porodzie, 
przed którą pojawili się trzej 
królowie.

Zachęcam do poszukiwań 
wielu innych bożonarodzenio-
wych przedstawień na Pomorzu.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Żukowo, płaskorzeźba.

Matka Boska Matemblewska.


