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W KRAJU





W RPA
strzelają do robotników

Zbadają stres w pracy

Kilkudziesięciu górników zostało zastrzelonych przez policję w południowoafrykańskiej
kopalni platyny w Lonmin Marikana. Konﬂikt
narastał od kilku tygodni. Pracownicy domagali się wyższych płac i lepszych warunków
mieszkaniowych. Organizacje związkowe z
całego świata (w tym NSZZ „Solidarność”)
wspólnie apelują o zaprzestanie przemocy
i przystąpienie do dialogu i negocjacji.
Związkowcy domagają się przeprowadzenia
dochodzenia w sprawie tragicznych wydarzeń
w kopalni i postawienia przed sądem osób
odpowiedzialnych za zabicie górników.
(Dz. Inf. KK)

W EUROPIE


Potrzebny milion podpisów
Komisja Europejska zarejestrowała wniosek
o przeprowadzenie Europejskiej Inicjatywy
Ustawodawczej (EIU) w sprawie zawieszenia
europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego. W ciągu 12 miesięcy od daty
rejestracji wniosku trzeba zebrać co najmniej
milion podpisów w minimum 7 krajach UE.
Obecnie w składzie komitetu Polskę reprezentują przedstawiciele Solidarnej Polski,
NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Do przedsięwzięcia przyłączyli się też reprezentanci Austrii,
Czech, Danii, Grecji, Litwy i Wielkiej Brytanii
oraz Rumunii. Celem inicjatywy jest zawieszenie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, który ma zacząć obowiązywać
od stycznia 2013 roku. Pakiet uderza przede
wszystkim w najbiedniejsze kraje Wspólnoty.
Najdotkliwiej zaś jego konsekwencje odczuje
Polska, której energetyka w 95 proc. oparta
jest o węgiel kamienny i brunatny. Wprowadzenie zasad pakietu w Polsce będzie
oznaczać likwidację około 250 tys. miejsc
pracy głównie w przemyśle energochłonnym
i głównie na Śląsku.
(Dz. Inf. KK)

„Solidarność” skarży za
umowy na czas określony
NSZZ „Solidarność” postanawia złożyć
skargę na Rzeczpospolitą Polską do
Komisji Europejskiej w sprawie niewłaściwej implementacji norm europejskiego
prawa pracy w kontekście umów na czas
określony. „Solidarność” uważa, że Polska
nie zapobiega nadużyciom wynikającym z
wykorzystywania kolejnych umów na czas
określony, wyłącza pozostałe umowy terminowe, stosuje zbyt krótki czas pomiędzy
jedną a drugą umową oraz dopuszcza do
wielokrotnego zawierania takich umów dla
wykonania prac o charakterze cyklicznym.
Komisja Europejska jest instytucją odpowiedzialną za kontrolę państw członkowskich
Unii w zakresie realizacji przepisów
prawa wspólnotowego. Jeżeli stwierdzone zostaje naruszenie, KE przedstawia
zarzuty formalne, do których państwo musi
się ustosunkować. KE może też wnieść
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
(Dz. Inf. KK)

Po raz pierwszy w Polsce zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie zagrożeń
psychospołecznych w pracy. Sondaż obejmie
ponad 7 tys. pracowników (po 3,5 tys. kobiet
i mężczyzn) z przedsiębiorstw będących
w trakcie zmian organizacyjnych. Badane
sektory to m.in. ochrona zdrowia, transport,
handel i energetyka. Będzie to pierwsze w
Polsce kompleksowe badanie pracujących
pod kątem zagrożeń psychospołecznych oraz
ich ekonomicznych skutków dla ﬁrm. Badania, które właśnie się rozpoczynają, stanowią
część innowacyjnego projektu realizowanego
przez NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi pt. „Wpływ
poprawy psychospołecznych warunków pracy
na ograniczenie kosztów ekonomicznych w
ﬁrmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy”,
współﬁnansowanego przez Unię Europejską.
(Dz. Inf. KK)

Niepotrzebnie wydłużono
wiek emerytalny
Ministerstwo Pracy potwierdza – nie było
potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego.
Rządowy projekt Krajowego Raportu
Społecznego potwierdza, że dotychczasowy
system emerytalny motywował ﬁnansowo do
dłuższej aktywności zawodowej. Tym samym
upada jeden z koronnych argumentów za
wydłużeniem wieku uprawniającego do
emerytury. Mechaniczne przesunięcie granicy
uprawniającej do świadczeń nijak się ma
do wysokości emerytury. Wniosek z tego
płynie jeden – nie było potrzeby wydłużania
i zrównywania wieku emerytalnego. Bez
dłuższej aktywności zawodowej, czyli dłuższego okresu płacenia składek – emerytura
nie wzrośnie.
(Dz. Inf. KK)

Rośnie liczba
niewypłaconych pensji
Pracodawcy coraz częściej zalegają z wypłatami. Pracownikom – prawie 43 mln zł pensji,
państwu – 26 mld zł podatków. Najgorzej jest
w branży budowlanej, którą za kilka miesięcy
czeka duży kryzys. Z danych PIP wynika, że
ponad 5 tys. ﬁrm w Polsce nie płaci na czas.

Pracowity jak Polak
Średnio 46 godzin w tygodniu przeznaczają
Polacy na pracę zarobkową – wynika z
sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.
Potwierdza to trend z poprzednich badań
tego typu, wskazujący, że należymy do
najbardziej pracowitych narodów w Europie.
41 proc. badanych w czerwcu br. przez CBOS
deklaruje, że przeznacza na pracę zawodową
40 godzin tygodniowo. Ponad 40 godzin
pracuje 45 proc. osób, w tym 24 proc. do 50
godzin tygodniowo, 9 proc. do 60 godzin, a
12 proc. – powyżej 60 godzin.

Rocznica pacyﬁkacji
internowanych w Kwidzynie
14 sierpnia 1982 r. w więzieniu w Kwidzynie,
zamienionym w stanie wojennym na ośrodek
internowania, miała miejsce brutalna pacyﬁkacja osadzonych działaczy „S”. Jej przyczyną
było domaganie się przez nich możliwości

odbycia widzeń z rodzinami według ustalonych uprzednio zasad. W wyniku szczególnie
agresywnego zachowania straży więziennej
pobitych zostało ponad 50 internowanych,
z których 9 traﬁło do szpitala. Sprawców
nigdy nie osądzono. 14 sierpnia 2012 r. – w
30 rocznicę tamtych wydarzeń – odbyły się
uroczystości, podczas których przypomniano
o oﬁarach bestialskiego pobicia więźniów
stanu wojennego. Przy tablicy pamiątkowej
na murze Zakładu Karnego zostały złożone
wiązanki kwiatów. Następnie odbył się wernisaż wystawy plenerowej pt. „586 dni stanu
wojennego”, a w miejscowej katedrze została
odprawiona uroczysta msza św., której przewodniczył biskup Jan Styrna. Zwieńczeniem
uroczystości było spotkanie poświęcone
publikacji pt. „Kwidzyn 1982. Internowanie,
pobicie, proces” przygotowanej przez historyków z gdańskiego oddziału IPN: Karola
Lisieckiego oraz Karola Nawrockiego.
(bn)

W REGIONIE


Niewielki wzrost liczby miejsc
pracy w Pomorskiem
Dane przekazane przez powiatowe urzędy
pracy w woj. pomorskim wskazują, iż liczba
zarejestrowanych bezrobotnych osiągnęła
– wg stanu na 31 lipca 2012 r. – poziom
202,7 tys. osób i była niższa w stosunku do
stanu z miesiąca poprzedniego o 1,6 tys., co
daje 1,5 proc. W lipcu br. pracodawcy zgłosili
do powiatowych urzędów pracy 4,9 tys.
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to o 0,5 tys. (11,7 proc.) miejsc
pracy więcej niż w miesiącu poprzednim.
Wzrost liczby wolnych miejsc pracy zanotowano przede wszystkim w Gdyni, natomiast
największy spadek miał miejsce w powiecie
puckim – o 77 miejsc.

Stowarzyszenie Nazaret, które we współpracy
z bytowskim MOPS-em wytypowało dzieci
skierowane na kolonie.

Dyskryminacja w Intercity
Przerwy wakacyjnej nie mieli pracownicy
Działu Prawnego Regionu Gdańskiego. Wśród
wielu spraw, którymi zajmują się związkowi
prawnicy, największa obecnie, jeśli chodzi o
liczbę zainteresowanych osób, jest sprawa
wniesiona do sądu przez byłych pracowników PKP Przewozy Regionalne spółka z
o.o., przejętych przez PKP Intercity S.A. Ich
wynagrodzenie jest niższe niż pracowników
„starej” spółki Intercity, a także pracowników
nowo przyjmowanych.

Będą uczyć
odpowiedzialności
W lipcu Region Gdański NSZZ „Solidarność”
wraz z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i
Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęli realizację
nowego projektu „Elementarz Społecznie
Odpowiedzialnego Biznesu”, współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wzrost liczby ﬁrm sektora
MŚP w województwie pomorskim stosujących
zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu
poprzez dostarczenie wiedzy na temat CSR
(Corporate Social Responsibility) przedstawicielom ﬁrm oraz pracownikom przedsiębiorstw. Planowany jest cykl seminariów oraz
publikacji.

Gdańszczanie oburzeni

Zarządzanie wiekiem
30 czerwca zakończony został ogólnokrajowy
projekt „Zarządzanie wiekiem jako czynnik
zwiększający adaptacyjność przedsiębiorstw”.
Z Regionu Gdańskiego w projekcie wzięło udział
50 przedstawicieli organizacji zakładowych.
Uczestniczyli oni w cyklu szkoleń dotyczących
strategii zarządzania wiekiem. W końcowym
etapie realizacji projektu 10 pomorskich organizacji „Solidarności” otrzymało również wsparcie
doradców, którzy pomagali związkowcom
w negocjacjach z pracodawcami na temat
wprowadzania elementów zarządzania
wiekiem. W jednym przedsiębiorstwie doszło
do podpisania porozumienia, w pozostałych
negocjacje będą trwały również po zakończeniu
projektu. Projekt współﬁnansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koloniści z Bytowa
Niech żyje „Solidarność”! – wołała 55-osobowa grupa kolonistów z Bytowa po
spotkaniu z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG NSZZ „S”, które miało miejsce
6 lipca w Akwenie. Przewodniczący ZRG
życzył zebranym wesołych wakacji, wyraził
też nadzieję, że przynajmniej część historii,
z którą zapoznawali się podczas oglądania
wystawy „Drogi do Wolności” oraz w czasie
bytności w Sali BHP stoczni, pozostanie w ich
pamięci. Organizatorem wypoczynku dla dzieci była Fundacja Pan Władek. Pomogło też

Miasteczko protestu ustawione zostało na
początku sierpnia przed gdańskim Urzędem
Miejskim. Wojciech Dąbrowski, dr hab.
historii sztuki, protestuje przeciwko bezduszności władz miasta po tym, jak eksmitowana
została jego żona Ewa z mieszkania
w Gdańsku Wrzeszczu. Domaga się rozmowy
z prezydentem miasta Pawłem Adamowiczem o – jak mówi – umierającym Gdańsku.
W kolejnych dniach sierpnia do protestu dołączały inne osoby. Wokół namiotów gromadzą
się codziennie niezadowoleni i rozgoryczeni
poczynaniami miejskich włodarzy. To już swoisty ruch „oburzonych”, znany z ulic innych
europejskich miast.

Pracowite wakacje
W okresie wakacyjnym w ramach projektu ZRG
„Nowe kwaliﬁkacje receptą na kryzys BIS!” 55
osób zdobyło nowe kwaliﬁkacje zawodowe.
22 osoby odbyły szkolenie z zakresu programowania obrabiarek CNC, 22 osoby uczestniczyły w kursie prawa jazdy kat. C+E, zaś 11
osób odbyło szkolenie z obsługi dźwigu.
W tym okresie prowadzone były również
warsztaty psychologiczne, w których uczestniczyło 34 beneﬁcjentów. Obecnie kompletowane są grupy na szkolenia z zakresu kompetencji
menedżersko-osobistych. Dział Projektów
Europejskich zaprasza osoby w wieku 45+ do
składania dokumentacji zgłoszeniowej.

http://www.solidarnosc.gda.pl, e-mail: magazyn.solidarnosc@solidarnosc.gda.pl
Wydawca: Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Redaguje zespół: Małgorzata Kuźma (red. naczelna, tel. 501-121-096), Adam Chmielecki, Ryszard Kuźma (skład, red. techniczny), Olga Zielińska. Współpracują: Barbara Ellwart, Maria Giedz, Paweł Glanert, Artur S. Górski, Tomasz Gryczan,
Wojciech Milewski, Aleksander Miśkiewicz, Tomasz Snarski, Łukasz Sulej, Maria Szwajkiewicz, Renata Tkaczyk. Nadzór merytoryczny: Jacek Rybicki. Kolportaż: Roman Stegart, tel. 58 301-71-21,

zamawianie: tel. 58 301-71-21. Adres redakcji: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
tel.: 58 308-42-72, 58 301-71-21. fax: 58 308-44-18. Druk: Zakłady Graﬁczne im. J. Czyżewskiego
Tczew, ul. Kwiatowa 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych i publikowanych tekstów. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Nakład: 10 000 egz.
Oddano do druku 28.08.2012 r.

Okładka: 28 sierpnia 2012 r. o godz. 14 stoczniowcy rozpoczęli odcinanie napisu „im. Lenina” z bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. © Paweł Glanert

2

Nr 9/wrzesień 2012

AKTUALNOŚCI
PYTANIE MIESIĄCA

Obok spisu treści
To już 32 rocznica powstania „Solidarności”, a stoczniowcy znów protestują… Tym
razem walka idzie o pamięć. 22 lata po tym,
jak pracownicy Stoczni Gdańskiej usunęli z historycznej Bramy nr 2 nazwisko Lenina, władze Gdańska przywróciły je, podobno w imię
prawdy historycznej. Nikt nie zapytał ani „Solidarności”, ani mieszkańców Gdańska, czy
chcą powrotu znienawidzonego zbrodniarza
komunistycznego. W czasach, gdy wiedza historyczna społeczeństwa jest coraz uboższa
(mamy przykład parlamentarzysty SLD – absolwenta politologii – dla którego Powstanie
Warszawskie rozpoczęło się w 1988 roku,
a stan wojenny wprowadzono w 1989 roku),
symbole funkcjonujące w przestrzeni publicznej powinny być jednoznaczne, niebudzące
wątpliwości. NSZZ „Solidarność” nie może
pozwolić również, aby inni zawłaszczyli sobie

prawo do jego dziedzictwa historycznego.
Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach (Wierni idei „Solidarności”,
str.8, Robotnicy odbijają Polskę z rąk układu
wasalnego wobec Kremla, str. 12, Zawieźliśmy do Gdyni rewolucję, str. 14, Tamten sierpień w Gdyni, str. 19) i ludziach ważnych dla
„Solidarności” (Pamięci Księdza Prałata Henryka Jankowskiego, str. 4, Wierny idei „Solidarności”, str. 8, Ronald Reagan i Jan Paweł II
znowu w Gdańsku, str. 19).
W tym numerze „Magazynu” w naszym
raporcie powracamy do olimpiady w Londynie, piszemy również o sporcie w Związku.
W stałej rubryce poświęconej katolickiej nauce społecznej Artur Górski zastanawia się
nad pytaniem – Czy biznesmen może być
zbawiony? (str. 17).

Małgorzata Kuźma

Zapraszamy do TV SOLIDARNOŚĆ GDAŃSK
Obraz mówi nieraz więcej
niż sto słów. Budujemy
multimedialny kanał informacyjny. Internet w dobie
dyktatu mediów głównego
nurtu okazuje się cennym
przekaźnikiem pozwalającym
na artykułowanie nie tylko
własnych przekonań, ale też
dokumentowania zdarzeń i
ludzi niezauważanych przez

dominujące „przekaziory”.
Na naszej stronie internetowej w sekcji Multimedia
znajdą Państwo m.in. relację
z zawieszenia banera „Solidarności” nad stoczniową
bramą, zakrywającego imię
Lenina, wzruszającą rodzinną
lekcję historii przy pomniku
Poległych Stoczniowców,
wywiad z olimpijczykiem

Kazimierzem Zimnym, sportowcem z polskiego wunderteamu, i wiele innych, mamy
nadzieję, interesujących
dla Państwa, materiałów.
Zachęcamy do oglądania
Telewizji Solidarność Gdańsk
za pośrednictwem strony
www.solidarnosc.gda.pl
lub na kanale Youtube.

W numerze między innymi:
W sierpniu 2012 roku przy bazylice św. Brygidy w Gdańsku stanął pomnik Księdza Prałata Henryka Jankowskiego.

Pamięci Księdza Prałata Henryka Jankowskiego, str. 4
Wręczenie stypendiów X edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”
było najważniejszym punktem uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 27 sierpnia z okazji 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

„Solidarność” i edukacja, str. 5
Kondycję polskiego sportu pokazują wyniki na olimpiadzie. Same „orliki”, „haratanie w gałę” w wydaniu premiera i jego świty oraz zadęcie związane z Euro
2012 nie wystarczą.

Olimpiada w Londynie odfajkowana: mizeria!, str.6
„Spójnik” – to tytuł biuletynu informacyjnego wydawanego przez Komisję
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
Rejon Tczew. Nazwa idealnie puentuje ich zdaniem rolę, jaką powinna spełniać
„Solidarność”.

Związek, czyli spójnik, str. 10
– Byłeś jak „Solidarność” – dumny i niepokorny, ale kochający Polskę i pochylający się nad człowiekiem – mówił ówczesny przewodniczący „Solidarności” Janusz
Śniadek, żegnając zmarłego ks. prałata Henryka Jankowskiego w kościele św.
Brygidy w lipcu 2010 r.

W Świętej Brygidzie Polska zawsze była wolna!, str. 11
W wyniku wydarzeń bez precedensu w Europie Środkowo-Wschodniej od 1956
roku – fali strajków, która od lipca do końca sierpnia 1980 roku przetoczyła się
przez kraj – powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Sierpień ’80
Jak było, co w nas zostało?
HENRYK GIELNIAK
przewodniczący Koła Emerytów
i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”
im. Józefa Piłsudskiego
– W sierpniu 1980 r. pracowałem jako spawacz-monter w „Remontówce”. Nasza
stocznia sąsiadowała brama w bramę ze Stocznią Gdańską,
więc było naturalne, że dołączymy do strajku. Protest rozpoczęliśmy 15 sierpnia. Tego dnia rano zaraz po przyjściu na
swój wydział W-5 zebrałem kolegów i powiedziałem im, że
musimy dołączyć do innych strajkujących zakładów. Wszedłem w skład komitetu strajkowego w naszej stoczni. Podpisanie Porozumień Sierpniowych przyjąłem z radością, ale też
niepewnością. Uważałem, że komuniści często coś podpisują, a potem „czarują” i kręcą. Życie potwierdziło moje obawy,
do dziś wiele z postulatów Sierpnia 1980 r. nie zostało zrealizowanych. Mam już wnuki, a nawet prawnuki i opowiadam
im o tamtych wydarzeniach, ale przyznaję, że – jak to w ich
pokoleniu – nie zawsze chcą słuchać o historii.

AGNIESZKA KRASKOWSKA
Dział Programów Europejskich
Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
– W sierpniu 1980 r. nie było mnie jeszcze
na świecie. Strajki i podpisanie Porozumień
Sierpniowych znam z podręczników historii
i opowiadań rodziny. Wiedza o tym czasie i powstaniu „Solidarności” powinna być powszechna, ale niestety taka nie
jest. Sierpień ’80 to dla mnie ważne wydarzenie, nie tylko
jako pracownika „Solidarności”, ale przede wszystkim młodej osoby, która może żyć w niepodległym państwie, cieszyć
się wolnością i realizować swoje plany życiowe.

KATARZYNA BARTKIEWICZ
Biuro Zagraniczne Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”
– W sierpniu 1980 r. byłam jeszcze dzieckiem i oczywiście nie miałam świadomości
tego, co się dzieje. Pamiętam tylko wybiórcze obrazy, jak np. tramwaje przyozdobione w tym czasie w biało-czerwone chorągiewki. Pracując w
Biurze Zagranicznym Komisji Krajowej widzę, jak silną marką
jest „Solidarność”. Większość osób z zagranicy kojarzy Polskę właśnie z naszym związkiem. Powinniśmy to wykorzystać
do promocji Polski. Niestety, wiedza na temat „Solidarności”
nie przekłada się na znajomość wydarzeń Sierpnia 1980 r.
Wszyscy wiedzą o upadku muru berlińskiego, niewiele osób
o strajkach i Porozumieniu Sierpniowym.

TERESA ZABŻA
KZ NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Gdańskiego
– Sierpień ’80 to czas, który już się nie powtórzy. Ludzie byli wtedy razem, pełni pozytywnych, a nie negatywnych emocji, przede
wszystkim solidarni. Ponieważ pracowałam
wówczas jako romanistka na Uniwersytecie Gdańskim, przedostałam się do Stoczni Gdańskiej i zostałam tłumaczką. Tłumaczyłam dokumenty, rozmowy z zagranicznymi dziennikarzami itp. To wydarzenie, które zmieniło historię nie tylko
Polski, ale Europy i całego świata.

oprac. (ach)

Robotnicy odbijają Polskę z rąk układu wasalnego wobec
Kremla, str. 12

www.solidarnosc.gda.pl

Rozmowa z ANDRZEJEM KOŁODZIEJEM, działaczem WZZ Wybrzeża, liderem
strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, wiceprzewodniczącym MKS,
działaczem „Solidarności Walczącej”.

Zawieźliśmy do Gdyni rewolucję, str. 14
– Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do
królestwa niebieskiego (Mt 19:23-30). Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się
bardzo i pytali: – Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł:
– U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.

Czy biznesmen może być zbawiony?, str. 17

Nr 9/wrzesień 2012

3

ZWIĄZEK

S

P

JRZENIE

Mój Sierpień,
czyli lord Byron
i robotnicy

W

iadomość o rozpoczynającym się strajku w gdańskiej
stoczni dotarła do mnie podczas tradycyjnego corocznego
pobytu w Murowańcu na Hali Gąsienicowej. Decyzja mogła być tylko jedna – wracam do Gdańska. I niedługo potem byłem
stałym bywalcem pod drugą stoczniową bramą; przeżywałem te
same rozterki i obawy, nadzieje i uniesienia co tysiące innych. To był
nasz plac, nasza oaza wspólnoty i wolności z krzyżem i tekstem lorda
Byrona: Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, /dziedzictwem spada
z ojca na syna… Dla mnie, studenta polonistyki, to było odkrywanie nowego świata – Byron i robotnicy, polowe msze święte, hymn
śpiewany przez tysiące, ﬂagi wywieszone „bez rozporządzenia”. Ci
nieznani ludzie po drugiej stronie bramy byli bohaterami. My szliśmy
do domów, oni – nie.
Ale najważniejsze były postulaty. Przecież nikt z nas nie myślał,
nie marzył o tym, że z tych sierpniowych dni zrodzi się niepodległa Rzeczpospolita. Postulaty dotyczyły naszego życia – cen w
sklepach, wynagrodzenia za pracę, wreszcie – wolnych związków
zawodowych. Postulaty uczyły też solidarności z innymi – to była
tak naprawdę siła, która dała w konsekwencji zwycięstwo. A obok
solidarności – determinacja. Przychodziliśmy dzień w dzień pod bramę, aby dać siłę tym, co są w środku. Strach pomyśleć, ale gdyby nie
ta determinacja, to strajk sierpniowy skończyłby się 17. na realizacji
kilku stoczniowych postulatów…
Tak właśnie łączyło się wówczas 32 lata temu pragnienie
wolności z wołaniem o godność, o podstawowe prawa ludzkie – do
swobody wypowiedzi, godnej płacy za pracę, normalnego traktowania. Wolność była światełkiem w tunelu, rzeczywistością były puste
sklepowe półki, brak papieru toaletowego, sklepy dla wybranych,
festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze i obowiązkowy język
rosyjski w szkołach. Sierpień połączył to w jedną całość i – dzięki
powstaniu „Solidarności” – dał szansę i nadzieję.
W kilka lat później, w noc stanu wojennego, jako młody nauczyciel polskiego w V LO w Gdańsku zorganizowaliśmy z młodzieżą
wigilię bożonarodzeniową. Ale młodzież, zamiast i tak niemile przez
dyrekcję widzianych kolęd, zaczęła śpiewać kolędy stanu wojennego.
Po czym czekali, jak zareaguję. Odpowiedziałem fragmentem zapamiętanego gdzieś z podziemnych wydawnictw wiersza: Mój synku
zanim uśniesz/ poprosimy Boga pięknie,/ aby stary dobry kuśnierz/
uszył nam nowy Sierpień. Potem było już „z górki”, a po następnych
kilku latach „stary dobry kuśnierz” uszył nam sierpień roku 1988.
I jak tu nie wierzyć w sprawczą moc poezji…
Mówiąc jednak poważniej, w kolejne rocznice sierpniowych
wydarzeń warto odejść od gazetowych uproszczeń. Sierpień był
zwycięstwem, ponieważ siłę czerpał z kilku źródeł – wiary, patriotyzmu, wspólnoty i solidarności, przekonania, że godność człowieka pracy jest czymś zasadniczym i wreszcie organizacji związkowej, która umożliwiła dalsze działanie. Radujmy się z odzyskanej
wolności, świętujmy sierpniową rocznicę, ale nie zapomnijmy o
tych fundamentach. Dziś w wielu miejscach o godność pracownika
trzeba walczyć z niemal takim samym poświęceniem jak wtedy.
Nie mam żadnych wątpliwości, że gdybyśmy zachowali się tak
jak wtedy, z równą siłą, determinacją i solidarnością broniąc praw
pracowniczych – nie musielibyśmy przeżywać goryczy kolejnych
porażek. Jak choćby w przypadku walki o wiek emerytalny.
I na koniec kamyczek do ogródka obrońców Lenina. Otóż
niedawno przeczytałem wypowiedź rosyjskiego historyka, który
przyznał, że dopóty Lenin będzie spoczywał przy kremlowskich
murach, dopóki demokracji w Rosji nie będzie. Coś w tym jest,
choć zapewne usunięcie mauzoleum nie sprawi, że demokracja
okryje Rosję swoim płaszczem. Niemniej warto polecić te słowa
do sztambucha wszystkim tym prominentom, którzy zapragnęli przywrócić Lenina na stoczniowej bramie. Niech stocznia
pozostanie żywym pomnikiem zakładu pracy, którego pracownicy wystąpili w obronie swoich przyjaciół i prawa do godnego
życia. A brak „Lenina” niech będzie namacalnym dowodem, że
mieli rację.
Jacek Rybicki
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Pamięci Księdza Prałata
HENRYKA JANKOWSKIEGO
W sierpniu 2012 roku przy bazylice św. Brygidy w
Gdańsku stanął pomnik Księdza Prałata Henryka
Jankowskiego. Inicjatorami upamiętnienia postaci
kapelana „Solidarności” byli: Grzegorz Pellowski,
przyjaciel księdza i znany gdański piekarz, oraz Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Pomnik powstał
dzięki wpłatom organizacji NSZZ „Solidarność” z całej Polski, instytucji, a także wielu osób prywatnych.
Zbiórkę publiczną prowadził Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego,
którego przewodniczącym był Krzysztof Dośla,
przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a wiceprzewodniczącym Grzegorz Pellowski. Autorem projektu monumentu jest Giennadij
Jerszow, artysta rzeźbiarz z Gdańska.

Instytucje

Fundacja Fahrenheit Polonia, Paraﬁa św. Stanisława BM,
Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” Grzegorz Pellowski, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni,
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska,

Zbiórki publiczne

Zakon Braci Mniejszych Ojców Kapucynów, kościół św.
Jakuba w Gdańsku, Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, kościół św. Józefa, Zakon oo.
Karmelitów, kościół św. Katarzyny,

Struktury NSZZ „Solidarność”

Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Region Małopolski
NSZZ „Solidarność”, Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, Region
Zielonogórski NSZZ „Solidarność”, Region Mazowsze
NSZZ „Solidarność”, Region Płocki NSZZ „Solidarność”,
Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, Region Słupski
NSZZ „Solidarność”, Region Toruńsko-Włocławski NSZZ
„Solidarność”, Region Elbląski NSZZ „Solidarność”,
Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Region Ziemia
Radomska NSZZ „Solidarność”
Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność”
Regionu Gdańskiego, Sekcja Krajowa Ciepłownictwa
NSZZ „Solidarność”, Sekcja Krajowa Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność”, Sekretariat Służb Publicznych
NSZZ „Solidarność”,, Struktury NSZZ „Solidarność”,
KZ NSZZ „Solidarność” Kopalni Siarki Machów w Tarnobrzegu, KM NSZZ „Solidarność” H.Cegielski Poznań
S.A., Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”, KM NSZZ „Solidarność” ENERGA-Operator S.A. Oddział Gdańsk, KM NSZZ „Solidarność”
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z
o.o., KM NSZZ „Solidarność” WSK - PZL Rzeszów S.A.,
KM NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, KM NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia, KM NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w
Lęborku, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Gdańsku, KM NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, KM NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
Rejon Tczew, KM NSZZ „Solidarność” przy Polpharmie
S.A., KM NSZZ „Solidarność” Radmor S.A., KM NSZZ
„Solidarność” Remontowa Shipbuilding S.A., KM NSZZ
„Solidarność” Stocznia Remontowa „Nauta” S.A., KM
NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej, KZ
NSZZ „Solidarność” Specjalistyczny Szpital im. św. Wojciecha Adalberta, KZ NSZZ „Solidarność” Fabryka Broni
„Łucznik” – Radom sp. z o.o., KZ NSZZ „Solidarność”
Hydrobudowa Gdańsk S.A., KZ NSZZ „Solidarność”
Operatorów Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM sp.
z o.o., KZ NSZZ „Solidarność” przy OPEC sp. z o.o., KZ
NSZZ „Solidarność” przy OSW nr 2 dla Niesłyszących w
Wejherowie, KM NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta Gdyni, KP NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrum
Poczty Polskiej Oddział Regionalny Gdańsk, KZ NSZZ
„Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, KZ NSZZ „Solidarność” we Flextronics International Poland, KZ NSZZ
„Solidarność” w Portowym ZOZ sp. z o.o. w Gdyni, KZ
NSZZ „Solidarność” w Państwowej Operze Bałtyckiej,

KZ NSZZ „Solidarność”
Politechniki Gdańskiej,
MKK NSZZ „Solidarność”
Portu Gdańskiego, KZ
NSZZ „Solidarność” MPK
w Radomiu sp. z o.o.,
KM NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej,
KM NSZZ „Solidarność” w Skanska
S.A., KZ NSZZ „Solidarność” w ECO
Malbork, KZ NSZZ
„Solidarność”
w SM Polmlek-Maćkowy Gdańsk,
KZ NSZZ „Solidarność”
Pﬂeiderer Grajewo S.A.,
KZ NSZZ „Solidarność”
przy Fabryce Mebli
Okrętowych „FAMOS”
sp. zo.o., KM NSZZ
„Solidarność” w Grupie
Lotos S.A., KZ NSZZ
„Solidarność” Zakład
Naprawy Taboru Kolejowego i Miejskiego w Gdańsku

Osoby prywatne

Alicja i Krzysztof Adamczyk, Paweł Adamowicz,
Ryszard Adamowicz, Bolesław Andrzejewski, Krzysztof
Banaszak, Ewa i Ryszard Bączkowscy, Alicja i Piotr
Bednarczyk, Maria Błaszkowiak-Giesek, Renata Boczar,
Bożena Brauer, Julita Chełmińska, Zbigniew Ciskowski,
Jerzy Curzydło, Lesław Cyrzik, Jan Dadlewski, Jerzy
Demkowicz, Elżbieta Maria Długosz, Irena Monika
Dratkowska, Zbigniew Dratkowski, Józef Drogoń,
Zbigniew Dziecielski, Mirosław Dziurawiec, Konrad
Farmas, Ryszard Feret, Tadeusz Fiszbach, Jan Gąsior,
Piotr Andrzej Geniusz, Marek Wojciech Gissel, Barbara i
Zbigniew Głowienko, Iwona Grajoszek, Piotr Grajoszek, Zbigniew Grajoszek, Krzysztof Grodziewicz, Leon
Grodzki, Maria Joanna Grzesiak, Rafał Jabłonka, Urszula
Jabłonka, Zbigniew Kamiński, Ireneusz Karaskiewicz,
Helena i Kazimierz Kazienko, Maciej Kazienko, Jan
Kilian, Elżbieta Iwona Kiljan-Rytel, Lidia Anna Kłoczko,
Jan Kobylański, Alojzy Kołodziejczyk, Ewa i Michał Konstanty, Jan Kosiedowski, Zbigniew Kowalczyk, Stanisław
Kowalik, Ludwik Kowalski, proboszcz Paraﬁi św. Brygidy
w Gdańsku, Wojciech Andrzej Kowalski, Jadwiga
Kreft-Joszczak, Mirosław Król, Piotr Książek, Wojciech
Książek, Danuta Kujawska, Wojciech Kulczewski, Lidia
Kutrzeba, Leszek Lackorzyński, Zygmunt Lipke, Iwona
Lipkowska, Edward Lipkowski, Paweł Liszewski, Zoﬁa
Łaniecka, Tadeusz Magdziarz, Janina Mańko, Maria
Mańkowska, Adelina Dorota Martini, Anna Matuszak,
Ewa Męczyńska, Lucyna i Eugeniusz Michałowscy,
Dariusz Mierzwa, Bogusław Montusiewicz, Jan
Mosiński, Henryk Mulawa, Ryszard Mulawa, Eugeniusz
Murawski, Ewa Muza, Renata Nagórska, Zbigniew
Marian Niemczycki, Janina Niwińska, Maria Nowak,
Bogdan Olszewski, Krystyna Orłowska, Jadwiga Pacek,
Leon Pastewski, Jakub Pellowski, Łukasz Pellowski,
Marian Piechowiak, Jerzy Piechowski, Jan Płotkowiak,
Jan Poczuńczuk, Józefa Popielarz, Mariusz Popielarz,
Jadwiga Potrikus, Elżbieta Przybylska, Waldemar
Rajca, Kazimierz Ratajczak, Jerzy Rybak, Elżbieta i
Henryk Rytel, Krzysztof Sagan, Jacek Sieński, Barbara
Skrobańska, Jerzy Skwara, Błażej Wojciech Słowikowski,
Mariusz Sobczyk, Danuta Socha, Higin Soldyński, Jan
Soroka, Adam Stankiewicz, Mieczysław Stankiewicz,
Bożena Stasińska, Janusz Sulikowski, Barbara i Antoni
Szczyt, Kinga Szlachetka, Mieczysław Śliwa, Mieczysław
Śliwka, Janusz Józef Śniadek, Franciszek Jerzy Świgost,
Józef Świtała, T.H. Liedke, Józef Tomczak, Jerzy Towcik,
Jadwiga Trzeciak, Jakob Gerhardt Weinhaus, Bożena
Wenz, Zoﬁa Witosławska, Jerzy Wolszon, Dariusz Wroński, Zaborowski Andrzej, Ewa i Adam Zalewscy, Adam
Zalewski, Jacek Żalikowski, Barbara Zawadzka, Maria
i Mirosław Zdanowicz, Andrzej Zieliński, Melania Zych
Preibisz, Bogusława Źrebiec, Sławomir Żuber
Lista darczyńców: stan na 22 sierpnia 2012 r.
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„Solidarność” i edukacja
Wręczenie stypendiów X
edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” było najważniejszym
punktem uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 27 sierpnia z okazji 32
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

S

olidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych” i
„Kształcenie się czyni wolnym” – to hasła przyświecające
fundatorom funduszu i darczyńcom kolejnych edycji. Łącznie od
2003 r. przyznano 409 stypendiów
(stypendystów jest mniej, ponieważ część młodych osób otrzymała stypendia kilka razy). W tym
roku wsparcie ﬁnansowe z Funduszu Stypendialnego im. „Solidarności” otrzymało 38 uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wyróżniających się

różnorodnymi pasjami, od muzyki poważnej po sport. Jeden ze
stypendystów, harcerz, i działa
w szkolnym kółku teatralnym, i
trenuje hokej.
Przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” Krzysztof Dośla przypomniał najważniejsze wydarzenia
ze strajku w sierpniu 1980 r., w
tym dramatyczny moment 16
sierpnia, gdy trzy kobiety – Ewa
Osowska, śp. Alina Pienkowska i śp. Anna Walentynowicz
– „uratowały strajk”, zatrzymując chcących zakończyć protest
stoczniowców.
Krzysztof Dośla podkreślił
również rolę mszy świętych odprawianych w Stoczni Gdańskiej
przez ks. prałata Henryka Jankowskiego, w tym tę pierwszą z
17 sierpnia 1980 r. – Dziś takie
nabożeństwa wydają się oczywistością, ale wówczas było to coś
wyjątkowego. Po raz pierwszy w

Jacek Smagowicz, zasłużony
działacz Związku z Krakowa.
Postać ks. prałata Jankowskiego wspomniał obecny proboszcz
bazyliki św. Brygidy ks. Ludwik
Kowalski: – Ksiądz prałat bardzo
lubił spotkania z młodzieżą, podnosiły go one na duchu.
Przewodniczący „S” Piotr
Duda podkreślił, że dziś – tak jak
32 lata temu – trzeba walczyć o
godność całego narodu, ale także
pracowników, poszczególnych
osób. Nawiązał w ten sposób do
niedawnego podniesienia wieku
emerytalnego do 67 lat.
Natomiast były szef Związku,
obecnie poseł Janusz Śniadek
powiedział, że paradoksalnie
im więcej lat mija od wydarzeń
Sierpnia 1980 r., tym nabierają one
większego znaczenia. – Kolejne
rocznice Sierpnia ’80 to wyrzut
sumienia, przede wszystkich dla
rządzących, ale w pewien sposób
dla nas wszystkich. Coraz bardziej

BOMI SA

Likwidacja ﬁrmy
czy pracowników?
Kilkuset pracowników sieci handlowej Bomi w Trójmieście
jest zagrożonych utratą pracy. Wypowiedzenia otrzymało
już 80 osób z marketów ﬁrmy w Gdańsku i Wejherowie. To
efekt wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu,
złożonego przez ﬁrmę do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w połowie lipca.

FOT. ADAM CHMIELECKI

FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Iwona Orszulak, przewodnicząca „Solidarności” w Bomi.

FOT. PAWEŁ GLANERT
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Stypendyści 2012 r.

bardzo dobrymi wynikami w nauce, aktywnym uczestnictwem w
życiu szkoły, zaangażowaniem w
wolontariat, rozwijających swoje
pasje i zainteresowania. Dodatkowym warunkiem otrzymania stypendium jest rekomendacja jednej
z organizacji Związku.
Spotkanie w wypełnionej po
brzegi sali Akwen rozpoczął koncert uzdolnionych muzycznie stypendystów. Karol Giełdon z Uniwersyteckiego Katolickiego LO
w Tczewie wykonał utwory Jana
Pietrzaka i Wojciecha Młynarskiego, natomiast Eliza Banasik
(śpiew, gitara) oraz Weronika Patolong (skrzypce) zaprezentowały
bliskie sercu członków „S” ballady Jacka Kaczmarskiego.
Jak podkreślił Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji
Oświaty i Wychowania Regionu
Gdańskiego NSZZ „S” i spiritus
movens funduszu, postawa wyróżnionych uczniów udowadnia,
że edukacja naprawdę jest wielką szansą cywilizacyjną Polski.
Rzeczywiście, zdolności i
aktywność tegorocznych stypendystów robią wrażenie. Naukę godzą z szerokimi i bardzo

historii Polski Ludowej w zakładzie pracy pojawiły się symbole
religijne i została odprawiona
msza święta – zaznaczył szef
ZRG, przypominając również
podobne msze święte odprawiane
w gdyńskiej Stoczni im. Komuny
Paryskiej przez ks. prałata Hilarego Jastaka.
Krzysztof Dośla zaapelował
do stypendystów słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, aby
rozwijając swoje zainteresowania
i realizując pasje nie zapominali o
historii i tożsamości: „Naród, który nie pamięta swojej przeszłości,
nie jest godzien teraźniejszości i
nie ma prawa do przyszłości” oraz
„Być zwyciężonym i nie ulec to
zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć
na laurach to porażka”.
Gośćmi ZRG byli: przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda,
proboszcz bazyliki św. Brygidy ks. Ludwik Kowalski,
posłowie Maciej Łopiński i
Janusz Śniadek, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego Adam Krawiec
oraz przyjaciel gdańskiej „S”

oddalamy się od marzeń i pragnień
strajkujących 32 lata temu, od rzeczywistości, o którą oni walczyli
– mówił Janusz Śniadek.
Po uroczystym wręczeniu stypendiów oraz dyplomów i odznak
dla darczyńców Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”
(wśród których są zarówno przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje
zakładowe i oddziałowe Związku,
jak i osoby prywatne) stypendyści udali się na plac Solidarności,
gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.
– Jesteście przyszłością Polski. A „Solidarność” będzie z
wami – mówił pod pomnikiem
Wojciech Książek.
Młodzi stypendyści spotkali
się również z Karolem Guzikiewiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Stoczni
Gdańskiej. – Solidarnym i aktywnym można być w każdym
wieku. Ja swoją działalność w
„Solidarności” rozpocząłem,
gdy byłem w waszym wieku,
miałem 17 lat – powiedział
Guzikiewicz.
Adam Chmielecki

la klientów oznacza to puste półki w punktach handlowych
sieci. Dla pracowników – niepewność i zwolnienia. 13
sierpnia przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w Bomi spotkali się z prezesem spółki Witoldem
Jesionowskim, który poinformował, że większość sklepów prawdopodobnie będzie dalej istnieć, jednak w modelu franczyzowym.
Spółka prowadzi obecnie rozmowy z dwoma-trzema potencjalnymi
franczyzobiorcami. Jednak jeśli nawet ﬁrmy dojdą do porozumienia,
w punktach handlowych pod marką Bomi nastąpi redukcja zatrudnienia, a pracownicy formalnie przejdą do innego pracodawcy.
Jak mówi Iwona Orszulak, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” w Bomi, z dotychczas wręczonych wypowiedzeń można wnioskować, że pracę straci prawie połowa dotychczasowych pracowników sieci, nawet ci zatrudnieni w punktach, które mają pozostać.
– W naszym sklepie wypowiedzenia otrzymało 12 z około 20
pracowników. Obecnie jestem na urlopie, ale zostałam telefonicznie poinformowana, że również jestem w tym gronie – potwierdza
Iwona Biszkont ze sklepu Bomi w gdańskiej dzielnicy Chełm,
członek „S” w ﬁrmie i jednocześnie społeczny inspektor pracy.
– W połowie sierpnia wypowiedzenia otrzymała prawie cała
40-osobowa załoga sklepu w Wejherowie – dodaje Lucyna Browarczyk, która (jeszcze) pracuje w tamtejszym Bomi. Podobna
liczba pracowników straciła zajęcie w sklepie w centrum Krewetka
w Gdańsku. Tam likwidacja sklepu związana jest nie z sytuacją
ﬁnansową ﬁrmy, a decyzją właścicieli obiektu o rezygnacji z wynajmu powierzchni. To łącznie około 80 osób.
Dobrze, że zakładowej „Solidarności” udało się porozumieć
z zarządem ﬁrmy w sprawie odpraw dla zwalnianych pracowników. Za mały sukces Związku, a szczęście przede wszystkim osób,
które dotknie wkrótce dramat bezrobocia, można uznać fakt, że
odprawami zostaną objęte wszystkie zwalniane osoby, także te
pracujące na tzw. umowach śmieciowych.
Komisja Międyzakładowa NSZZ „S” w Bomi nie jest przeciwna restrukturyzacji spółki w jej obecnym stanie ﬁnansowym, jednak – jak mówi Iwona Orszulak – w ocenie komisji zarząd ﬁrmy
nadużywa hasła likwidacji do zwalniania osób znajdujących się
pod ochroną prawną (np. będących w wieku przedemerytalnym)
oraz tych zatrudnionych na umowy na czas nieokreślony. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa kodeks pracy dopuszcza skrócenie okresu wypowiedzenia dla takich pracowników, np. z trzech
miesięcy do jednego. Jednak (wg informacji otrzymywanych przez
zakładową „S”) wypowiedzeń nie otrzymują pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas określony, co może sugerować,
że nie dojdzie do likwidacji konkretnych punktów handlowych.
Cała sytuacja sprawia wrażenie, jakby władze Bomi „czyściły”
ﬁrmę z potencjalnych przeszkód w rozmowie z przyszłymi franczyzobiorcami. Czyli jest jak zwykle – kowal zawinił, Cygana powiesili.
Adam Chmielecki
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Olimpiada w Londynie odfajkowana:
MIZERIA!
Kondycję polskiego sportu pokazują wyniki na olimpiadzie. Same „orliki” (notabene trwają kosztowne przepychanki z autorami projektu boiska, którzy czują się wyrolowani przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki), „haratanie w gałę” w wydaniu premiera i jego świty oraz zadęcie związane z Euro 2012
nie wystarczą. Odnotowaliśmy najsłabszy od 1948 roku występ reprezentacji Polski na igrzyskach.
Na podium stanęli lekkoatleci, sztangiści i żeglarze na desce oraz kajakarki. Reprezentanci piętnastu
związków sportowych wrócili do kraju bez medalu, a aż ośmiu nawet bez miejsca punktowanego.
Dwa złote medale kulomiota Tomasza Majewskiego i sztangisty Adriana Zielińskiego, dwa srebrne,
sześć brązowych medali – to urobek polskiej reprezentacji olimpijskiej.

twa chorążego” rozciągnęła się
na koleżanki i kolegów.

Windsurferzy – medale
na koniec

Skandal

Sopocianin windsurfer
Przemysław Miarczyński w
Londynie zdobył brązowy medal. Do tego sukcesu dopiszmy
wyczyn Zoﬁi Noceti-Klepackiej, która też sięgnęła po brąz
na regatach na desce z żaglem.
Ta klasa rozgrywek zniknie z
programu olimpijskich zmagań, a zastąpi ją najpewniej
kitesurﬁng.

W polskiej ekipie zawodnik
pobił innego zawodnika. Wstyd!
Biegacz Kamil Budziejewski
został usunięty z ekipy polskich
400-metrowców i odesłany do
Polski po tym, jak zaatakował
w łazience najmłodszego w zespole Patryka Dobka.

© DOBOSZ JAN

Dramat kajakarki
i zwycięstwo duetu

Samotność atletów
– Złoty medal olimpijski z
Londynu jest podobno największy w historii. Dla mnie mógłby
być nawet tak mały, że trzeba
byłoby go oglądać pod mikroskopem – o swoim drugim w
karierze złotym medalu olimpijskim mówił Tomasz Majewski, zwycięzca pchnięcia kulą,
sympatyczny olbrzym (204 cm
wzrostu i ok. 145 kg wagi).
Z kolei mistrz olimpijski
Adrian Zieliński ma motto:
„Warto hartować ciało i umysł”.
– Im cięższe warunki, tym lepsze
później wyniki. Gdybym od początku miał wygodnie, być może
nie byłbym dzisiaj w tym miejscu
– mówi Zieliński. Po wywalczeniu przez ciężarowca z KS Mrocza złotego medalu w mediach
pojawiły się informacje o jego
konﬂikcie z kierownictwem
Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów. Zieliński pojechał do
Gruzji, by trenować z Arsenem
Kasabijewem, nie pytając bonzów sportu. Przeciwko Zielińskiemu przed wylotem na igrzyska zostało wszczęte w PZPC
postępowanie dyscyplinarne.

Ciężar ciężarów
Dwa medale – złoto Adriana
Zielińskiego i brąz Bartłomieja Bonka oraz pięć miejsc w
czołowej ósemce to jest znaczny dorobek. Bonk (Budowlani
Opole) po zdobyciu brązowego
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medalu przyznał, że musiał sporo wycierpieć, by stanąć na podium. Kontuzje i ból sprawiły,
że zastanawiał się, czy wyjazd
na igrzyska ma w ogóle sens.

Moc Sylwii i Anity
Srebro, a następnie czwarte
miejsce w drugiej strzeleckiej
kategorii Sylwii Bogackiej,
to więcej niż liczyliśmy przed
igrzyskami. Do drugiego krążka
zabrakło niewiele. Nie zawiodła
kibiców Anita Włodarczyk,
która w rzucie młotem zdobyła
srebrny medal, przegrywając z
Rosjanką Tatianą Łysenko.

Na macie OK
Damian Janikowski został
pierwszym od 16 lat zapaśnikiem w stylu klasycznym,
który wywalczył olimpijski
medal. Trójka z czwórki polskich zapaśników zakończyła swój występ w Londynie
w czołowej ósemce. – Przed
startem nie myślałem o medalu, bo przez to można się spalić
– powiedział po powrocie do
Wrocławia zapaśnik Janikowski, brązowy medalista w stylu
klasycznym w kat. 84 kg.

Działacze byli,
zobaczyli i…
Polski Związek Lekkiej
Atletyki wysłał do Londynu
60 sportowców. Zdobyli dwa
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medale – Majewski złoty i
Anita Włodarczyk srebrny. 38
lekkoatletów nie awansowało
do ﬁnału. Jedynie chodziarz
Łukasz Nowak wyłamał się i
poprawił swój życiowy rekord.
Z kolei gwiazda tenisa Agnieszka Radwańska mimo że niosła
polski sztandar na uroczystości
otwarcia igrzysk – odpadła w
pierwszym pojedynku. „Klą-

Marta Walczykiewicz była
faworytką do medalu w kajakarskim sprincie. W ﬁnale K1 na 200
metrów zajęła piąte miejsce. Na
mecie z rozpaczy ukryła twarz w
dłoniach. Z kolei Beata Mikołajczyk i Karolina Naja wywalczyły brązowy medal w kajakarskim
sprincie na dystansie 500 m. Nasze dziewczęta okazały się lepsze
od Chinek o 0,136 sekundy.

Siatkarze do lamusa
Naszym siatkarzom, drużynie Andrei Anastasiego,
mimo pazura pokazanego w
meczu z Włochami, zabrakło
charakteru. Nasi gracze nie
nauczyli się cierpieć. Mówią,
że ciężko trenują, ale gdyby
dostali taką szkołę jak my u
Wagnera, to by chyba umarli –
opowiadał w rozmowie z „SE”
Zbigniew Zarzycki, zawodnik
drużyny Huberta Wagnera.

Pływacy zatonęli
Bez medalu wrócili z Londynu pływacy. Na ostatnim miejscu decydujący wyścig ukończył
typowany do medalu Konrad
Czerniak. Mistrzyni olimpijska z Aten Otylia Jędrzejczak
miała w koronnej konkurencji
najsłabszy czas półﬁnału.

Fiasko
Po raz pierwszy od 1976
roku na olimpijskim podium
nie stanęli polscy szermierze.
Odnotujmy marne dwa zwycięstwa w dziewięciu walkach
indywidualnych i dopiero piąte miejsce drużyny ﬂorecistek.
Zawiodła Sylwia Gruchała.
Tyczkarka Monika Pyrek nie
przebrnęła eliminacji, a Anna
Rogowska nie zaliczyła żadnej
wysokości w olimpijskim ﬁnale skoku o tyczce.
Artur S. Górski

TVP NIEOLIMPIJSKA
Kibice oglądający relacje
z igrzysk olimpijskich w
Londynie za pośrednictwem TVP nie szczędzą
słów krytyki. Specjalistyczny serwis internetowy
Wirtualne Media podsumował błędy TVP podczas
olimpiady 2012 roku.

T

elewizja Polska uznała najwyraźniej, że kibiców nie
będą interesowały zmagania
Polaków, bo zamiast eliminacji
strzelectwa z udziałem późniejszej srebrnej medalistki Sylwii
Bogackiej transmitowano...
mecz siatkówki plażowej Chiny – Rosja. Z kolei transmisja
meczu tenisistki stołowej Natalii
Partyki na antenie TVP 2 została przerwana, aby zgodnie z
ramówką... pokazać po raz nie
wiadomo który odcinek serii
„07 zgłoś się”. Widzowie rozczarowani sposobem dobierania
transmitowanych przez telewizję

dyscyplin ironizowali, że szumnie
zapowiadane 700 godzin transmisji to w rzeczywistości 100 godzin
transmisji na żywo, 500 godzin retransmisji i 100 godzin ze studia
olimpijskiego. Czarę goryczy
przelał natłok reklam. W czasie
meczu tenisistki Agnieszki Radwańskiej bloki reklamowe były
emitowane nawet w krótkich
przerwach między poszczególnymi gemami.
Politowanie i śmiech przemieszany z irytacją wywołała prezenterka Odeta Moro-Figurska
w studiu olimpijskim. Widzowie
zarzucali dziennikarce, że popełnia rażące błędy i nie zna się na
tematyce, o której mówi. Na Fa-

cebooku powstała zaś specjalna
grupa domagająca się odsunięcia
Moro-Figurskiej od programu. W
końcu TVP się ulitowała i żona
skandalisty Michała wyszła ze
studia. Warto przypomnieć, że gdy
polscy siatkarze wygrali pierwszy
mecz z Włochami, dziennikarka
powiedziała, iż Polacy odesłali
Włochów do domu (runda eliminacyjna właśnie się rozpoczęła).
Jej zapowiedź: „za chwilę zagrają
szermierki” była o tyle rozkoszna,
że w TVP – opłacanej m.in. z abonamentu – powinni mimo wszystko pracować ludzie co nieco znający się na materii, o której mówią.
(asg)

Zasłyszane w telewizji
Lubański: Zobaczyliśmy zespół w wykonaniu fantastycznym
Dziewiątka czy dziesiątka to jest temat zastępczy
Gmoch: Siedemdziesiąt metrów sprintu ten chłopak robi
Szaranowicz: Niech nam nic nie zniewoli tego widowiska
Nasze kajakarki płyną na złości
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Marzy mi się drugi
POLSKA – ROSJA
rywalizacja nie tylko sportowa polski WUNDERTEAM

Wielka ﬂaga
„Solidarności” na
trybunach podczas
meczu w Barcelonie
w 1982 roku

W

idzowie meczu piłki
nożnej Polska – ZSRS
w Barcelonie – w drugiej rundzie mistrzostw świata 1982
roku – przez prawie godzinę,
a telewidzowie w Polsce przez
kwadrans (później kamery i
cenzura omijały to miejsce na
trybunach) mieli oczy zwrócone w kierunku biało-czerwonego transparentu za jedną
z bramek. Wielki na 15 metrów
długości i 3 metry szerokości
transparent obwieszczał światu – „Solidarność”. Baner był
najprawdopodobniej dziełem
Józefa Przybylskiego z sekcji informacyjnej „Solidarności” w Barcelonie i emigranta
Pascala Grześkowiaka. Mecz
zakończył się zwycięskim
dla nas remisem 0:0, a świat

obiegł sygnał: „Solidarność”
żyje. Reprezentacja Związku
Sowieckiego nacierała, ale
była bezradna. Zagrania Włodzimierza Smolarka, w narożniku dryblującego Rosjan,
bawiły i napawały nas dumą
– ucieramy Ruskim nosa.

6:4 w hokeja
W Katowicach w meczu otwarcia 42. mistrzostw
świata w hokeju na lodzie 8
kwietnia 1976 r. nasi hokeiści pokonali ekipę Związku
Sowieckiego 6:4. W Polsce
zapanowała euforia.

Finał w Montrealu.
Polska – ZSRS 3:2
31 lipca 1976 r. do oczu cisnęły się łzy, a gardło dławiło
wzruszenie. Po dramatycznym
ﬁnale piłki siatkowej zapisaliśmy zwycięstwo Polski nad
ZSRS. Cała Polska oglądała
w nocy zacięty mecz o olimpijskie złoto. Rosjanie byli
faworytami. Polakom, pod
wodzą Huberta Wagnera,
nieprawdopodobna odporność
psychiczna dała zwycięstwo.

Październik ’57: Polska
– ZSRS 2:1
20 października 1957 r. na
trybunach Stadionu Śląskiego w

Chorzowie zasiadło 100 tysięcy
rodaków. Stadion był jak wrzący
emocjami gigantyczny kocioł.
Przed bramą pojawiło się prawie ćwierć miliona tych, którzy
na trybuny nie weszli! Nasza
drużyna wzięła piłkarski odwet
za krzywdy ze strony Wielkiego Brata. Gerard Cieślik dwa
razy pokonał bramkarza wszech
czasów Lwa Jaszyna.

Gest Władysława
Kozakiewicza na
igrzyskach w Moskwie
Po pierwszej fali strajków, 30 lipca 1980 r., dwa
tygodnie przed robotniczym
buntem na Wybrzeżu, Władysław Kozakiewicz zdobył
złoty medal i pobił rekord świata w skoku o tyczce na olimpiadzie w Moskwie. Kiedy skakali
Polacy (Kozakiewicz i Tadeusz
Ślusarski) obsługa otwierała wrota stadionu, aby nasi
zawodnicy dostali silniejszy
wiatr, a publiczność gwizdała
i buczała. Mistrz zrewanżował
się gestem, który już pozostał „gestem Kozakiewicza”.
„Wała” Kozakiewicz pokazał
dwukrotnie – po skoku dającym
mu złoty medal i po pobiciu rekordu świata – wysokości 5,78
m. Kozakiewicz tłumaczył, że
cierpiał na… niekontrolowane
skurcze przedramienia.
(asg)

Sportowcy z „SOLIDARNOŚCIĄ”
S

port to nośnik emocji i
idei. Wokół „Solidarności” są więc także sportowcy.
Bokser ze Śląska Damian
Jonak zwykle przed walką
wchodzi na ring z wielkim
logo „Solidarności” na ręczniku lub tunice. Walczy też z
logo Związku wymalowanym
na plecach. Ma w swej kolekcji mistrzowskie pasy WBA
International i WBC Baltic
w wadze średniej. Podczas
jego walk często wśród publiczności powiewają ﬂagi
„Solidarności” i husarskie
skrzydła ze związkowym
znakiem. Żużlowy mistrz
Polski z teamu Unia Leszno
Adam Skórnicki przez cały
sezon nosi na prawym ramieniu kombinezonu naszywkę z
logo „Solidarności”. Natalia
Partyka, Marcin Gortat,
Sylwia Gruchała i Mateusz
Kusznierewicz to gwiazdy
sportu, które w 2009 r. zostały ambasadorami kampanii
Narodowego Centrum Kul-

Damian Jonak, mistrz bokserski w wadze średniej.

tury „Solidarity Changes the
Word” („Solidarność zmienia
świat”), prowadzonej przed
30-leciem „S”.
Co roku Region Gdański
„S” organizuje sierpniowy Maraton Solidarności.W tym roku
padł rekord frekwencji.
Z kolei Region Ziemia
Łódzka NSZZ „Solidarność”
organizuje Międzynarodowy

Rozmowa z KAZIMIERZEM ZIMNYM,
długodystansowcem, olimpijczykiem z Melbourne
(1956) i brązowym medalistą olimpiady w Rzymie
(1960), organizatorem Maratonu Solidarności

Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków (odbyły się 23 edycje), a Region
Gorzów Wielkopolski wspiera
tamtejszy klub ekstraklasy w
męskiej piłce ręcznej AZS
AWF Gorzów. Region Słupski zorganizował już po raz
22 Międzynarodowy Festiwal
Brydża Sportowego.
(asg)

Dr Kazimierz Zimny.

FOT. ADAM CHMIELECKI

8 sierpnia na arenie londyńskiej olimpiady polska
reprezentacja siatkarzy
uległa Rosji 0:3. Porażka
zakończyła nasze marzenia o medalu olimpijskim.
Zmagania sportowe z Wielkim Bratem w czasach PRL
zawsze niosły dodatkowy
aspekt polityczny.

– Rozpoczynał Pan starty w trudnych latach 50. od wioślarstwa…
– Początek kariery to była Wisła Tczew i udział w regatach. Jednak
odkryłem w sobie biegacza. „Wyłowił” mnie Józef Żylewicz i to pod
jego okiem trenowałem. Zaczęły się starty w biegach narodowych. W
1954 roku zdobyłem mistrzostwo Polski juniorów w biegu na 1500 metrów. Wybiegałem kolejny sukces w 1955 r. – w biegu na 5 kilometrów.
W nagrodę otrzymałem buty sportowe i koszulkę. Od wejścia do kadry
narodowej przysługiwało mi „kieszonkowe” – całe 450 złotych.
– W sporcie olbrzymią rolę grają pieniądze. Szkoda, że w przypadku reprezentantów Polski nie idzie to w parze z poziomem.
– Dla przeciętnego Kowalskiego sportowiec, można rzec, to
człowiek zamożny, ale przecież nie każdy. Wielu musi się zmagać
samotnie, by zdobyć sprzęt, puka do drzwi sponsorów. Sport jest
chory, tak jak i państwo jest chore.
– Pańska kariera zaczęła się na dobre w 1956 roku, w czasie polskiego Października. Czy polityka wchodziła wówczas do sportu?
– Polityka nas nie bawiła. Nie to, że nas nie interesowała. Dla
nas polityka biegła gdzieś obok. Skoncentrowani byliśmy na sporcie, który rządził się swoim rytmem.
– Ten ryrm sprawił, że jesienią 1956 roku wynik na olimpiadę Pan zrobił?
– W listopadzie na mityngu w Brukseli pobiegłem na 5 kilometrów uzyskując czwarty czas na świecie. Wybiegałem wynik
13 minut 58 sekund. Podczas zawodów zdublowałem całą stawkę
zawodników. Dołączono mnie do ekipy na olimpiadę. W ostatniej
chwili uszyto garnitur, skompletowano wyposażenie.
– W 1960 roku – medal olimpijski.
– Na olimpiadzie w Rzymie byłem w gronie faworytów. Byłem tempowcem. Ułożyłem więc taktykę biegu, by dyktować tempo, wymęczyć
przeciwnika. Liczyłem, że ostatnie trzy okrążenia pobiegnę zrywami co
sto metrów. Nie przewidziałem, że Murray Halberg zerwie się już na
cztery okrążenia przed metą. Była straszna gonitwa. Odskoczył mi na
30 metrów i już nie dałem rady go dogonić. Na ostatniej prostej byłem
czwarty. O pierś przegrałem srebro z Hansem Grodotzkim.
– W kraju fetowano powrót waszego wunderteamu?
– O tak. Za brązowy medal otrzymałem też kopertę, a w niej trzy
tysiące złotych, czyli nieco ponad średnią krajową. To była świetna
ekipa. Biegałem obok Zdzisława Krzyszkowiaka, Jurka Chromika, Staszka Ożoga i Mariana Jochmana. Może kiedyś jeszcze dopracujemy się takiego zestawu biegaczy, takiego wunderteamu. Trenowaliśmy pod opieką Jana Mulaka. Mieliśmy wspaniałych kibiców.
– Teraz organizuje Pan biegi maratońskie.
– Z wiekiem już nie było szans na starty z sukcesami. Skończyłem studia na AWF w Poznaniu. Zająłem się pracą trenerską.
Od 1980 roku organizuję sport w „Solidarności”. W 1995 roku
zapoczątkowaliśmy maraton z Gdyni do Gdańska. Meta jest wyjątkowa, bo w scenerii Głównego Miasta.
Rozmawiał Artur S. Górski
KAZIMIERZ ZIMNY – czołowy długodystansowiec w latach
sześćdziesiątych; Igrzyska olimpijskie: brązowy medal
Rzym1960, mistrzostwa Europy: srebrny medal Belgrad
1962, srebrny medal Sztokholm 1958; 4-krotny rekordzista
kraju (3000, 5000, 10 000 m) 7-krotny mistrz Polski: 5000
m (1960, 1965, 1966), 1500 m (1956), biegi przeł. (1965-1967); 37-krotny reprezentant Polski
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Wierny idei „SOLIDARNOŚCI”
T

o jedna z wielu wypowiedzi nt. „Solidarności” tragicznie zmarłego w 2010
r. prezydenta, która celnie oddaje jego stosunek do Związku.
Lech Kaczyński związany był
z „Solidarnością” od samego
początku, już od 1978 r. działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, które są
elementem genezy NSZZ.
Kaczyński, tak jak inni
działacze WZZ, znalazł się w
sierpniu 1980 r. w strajkującej Stoczni Gdańskiej. Po latach wspominał: „To były dla
mnie, zresztą dla wszystkich,
dni szarpaniny (…) Pamiętam
atmosferę. Eksperci rozumieli,
że wolne związki to coś bardzo trudnego do przełknięcia
dla władz. Nie chciało im się
wierzyć, że do czegoś takiego
w ogóle dojdzie. We mnie też
walczył entuzjazm z ‘mędrca
szkiełkiem i okiem’. Musiałem
pokazać, że nie pękam”.
Z kolei już jako prezydent
Lech Kaczyński mówił o codziennej strajkowej rzeczywistości, która również jest przecież
częścią historii „wielkiego strajku”: „Nie wziąłem nawet ręcznika. Raz udało mi się zorganizować zmianę ubrania. Ale spałem
w dobrych warunkach, w szpitalu
stoczniowym, na podłodze. Tam
się można było przynajmniej
umyć. Jadło się niewiele”.
Zakończenie strajku i podpisanie Porozumień Sierpniowych Kaczyński odebrał „z
ogromnym poczuciem triumfu”. Rozpoczął się czas tworzenia struktur Związku. Przyszły prezydent często pracował
w pierwszej siedzibie „S” w
Gdańsku Wrzeszczu. Mówił:
„To jeden z najbardziej niesamowitych okresów w moim
życiu, początek września 1980
r. Tworzymy wszystko od podstaw. Do domu wracam regularnie o drugiej, trzeciej w nocy”.

W „Solidarności”
W latach 80. Lech Kaczyński przeszedł właściwie wszystkie szczeble solidarnościowej
drabiny, zarówno tej jawnie
działającej, jak i podziemnej
– od sierpniowego doradcy
MKS przez kierowanie Biurem
Interwencji, Zespołem Analiz
Bieżących MKZ Gdańsk, po
mandat delegata na I Walne
Zebranie Delegatów Regionu
Gdańskiego w lipcu 1981 r.
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(gdzie został wybrany członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego) i I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.
Po wprowadzeniu stanu
wojennego przyszły prezydent
został internowany w ośrodku
odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony jesienią 1982
r. włączył się w działalność
podziemną, m.in. w ramach
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i jej gdańskiego
odpowiednika Regionalnej
Komisji Koordynacyjnej. W
drugiej połowie lat 80. Lech
Kaczyński był członkiem prezydium najważniejszej struktury podziemnej „Solidarności”
– Krajowej Komisji Wykonawczej. Uczestniczył w strajkach
w Stoczni Gdańskiej w maju i
sierpniu 1988 r., które – przypomnijmy – nie miały już tak
powszechnego charakteru jak
te osiem lat wcześniej. W maju
1988 r. był doradcą stoczniowego komitetu strajkowego.
Jako jedna z najważniejszych
postaci ruchu społecznego „Solidarności” w tamtym okresie
uczestniczył również w obradach Okrągłego Stołu.

Od Związku do uczelni
Lata 1990-1991 to czas faktycznego kierowania Związkiem
przez Lecha Kaczyńskiego, w
sytuacji gdy formalny przewodniczący, czyli Lech Wałęsa, skupiał się najpierw na swojej kampanii wyborczej, a potem został
głową państwa. Kaczyński był
najpierw członkiem prezydium
Komisji Krajowej (powstałej
z KKW), później pierwszym
wiceprzewodniczącym. Na III
Krajowym Zjeździe Delegatów
NSZZ „S” w lutym 1991 r. przegrał wybory na szefa Związku z
Marianem Krzaklewskim.
Jednak w przypadku Lecha
Kaczyńskiego to nie formalne
związki z „Solidarnością” są
najważniejsze. Sam nie powiększał swojej roli, np. w strajku w
sierpniu 1980 r. To, co warte podkreślenia, to spójna prospołeczna
i solidarnościowa postawa Kaczyńskiego przez całe życie.

Prezydent
Polski solidarnej
W marcu 1991 r. Kaczyński odszedł z kierownictwa
„S”, powołany na stanowisko
ministra stanu w Kancelarii
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– To ruch „Solidarności” sprawił, że runęły mury dzielące Europę. Polacy przywrócili znaczenie podstawowym
wartościom, które dają ludziom wiarę i siłę. Pokazali, że
w ludzkim życiu i międzynarodowej polityce trwałe może
być tylko to, co jest zbudowane na prawdzie, wolności
i solidarności – mówił w czerwcu 2009 r. śp. prezydent
LECH KACZYŃSKI w orędziu do Polaków.

Prezydent Lech Kaczyński, Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej, sierpień 2009 r.

Prezydenta RP. Pozostał jednak szeregowym członkiem
Związku. Po kilku latach przygody z polityką (poseł na Sejm,
prezes NIK) wrócił do pracy
wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim. Tu też widzimy
„ducha solidarności” – w pracy
naukowej specjalizował się w
prawie pracy, w szczególności
w zbiorowych układach pracy.
Jesienią 2005 r. Lech Kaczyński został wybrany na prezydenta RP, m.in. pod hasłem
budowy „Polski solidarnej”.
Rzeczywiście, jako głowa państwa nawiązywał do dziedzictwa „Solidarności” w każdym
wymiarze prezydentury, od polityki historycznej po wspieranie
prospołecznych rozwiązań w polityce społeczno-gospodarczej.
To ten prezydent uhonorował
wielu zapomnianych bohaterów
„S”: od orderu Orła Białego dla
Anny Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdy po inne odznaczenia
dla tysięcy działaczy niższego
szczebla, to on rozpoczął przyznawanie Krzyża Wolności i Solidarności, niejako sankcjonując
„Solidarność” jako kolejne ogniwo w historycznym łańcuchu
walk o niepodległość Polski.
Wreszcie, na tyle, na ile
pozwalają kompetencje głowy
państwa, prezydent Kaczyński
wspierał rozwiązania prospołeczne, a blokował te w duchu liberalnym. Poprzez weta
do ustaw oraz kierowanie ich
do ponownego rozpatrzenia
przez Sejm dążył do zachowania obecności państwa w tych

dziedzinach, w których jego
zdaniem nadmierne poddanie
zasadom rynkowym i komercyjnym doprowadziłoby do
zbyt dużego rozwarstwienia
społecznego i utrudnionego
dostępu części obywateli do
podstawowych usług – chodzi m.in. o wynagrodzenia w
spółach państwowych, prywatyzację, emerytury, dostęp do
służby zdrowia i edukacji.

Solidarny w życiu
Obraz człowieka „Solidarności”, z godnością i podmiotowością traktującego współpracowników i podwładnych,
wyłania się ze wspomnień
członków Związku, zebranych
po tragicznej śmierci prezydenta pod Smoleńskiem.
„Pracowałam z Lechem Kaczyńskim drzwi w drzwi. (…)
Jako podległy mu pracownik
nie doświadczyłam nigdy choćby cienia złego traktowania,
wywyższania się. Cechowała
go serdeczność, uprzejmość,
grzeczność i niezwykła wrażliwość. (…) To bardzo trudna
praca, jednak w tym przypadku
była samą przyjemnością ze
względu na precyzję sformułowań, klarowność i przejrzystość
wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego” – wspominała Joanna Posmyk z Biura Zagranicznego
Komisji Krajowej NSZZ „S”.
Podobnie mówił Zdzisław Złotkowski, zasiadający
wspólnie z Lechem Kaczyńskim w Zarządzie Regionu

Gdańskiego I kadencji: „Był
łagodnym człowiekiem, zwracał się do każdego człowieka
z szacunkiem. Był lubianym
przez wszystkim związkowcem i przewodniczącym”.
Z kolei jako wiceprzewodniczący Związku w latach
1990-1991 zatrudnił w odbudowywanych strukturach wielu
młodych ludzi, m.in. z Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
często swoich studentów z Uniwersytetu Gdańskiego. Jedną z
nich była Anna Galus-Czerwonka, która wspominała:
„Był to najlepszy szef, jakiego
miałam. Zaczęłam pracować w
»Solidarności« jeszcze pod koniec studiów. Mimo że byłam
bardzo młoda, czułam, że jestem traktowana przez mojego
szefa bardzo poważnie. Zawsze
też mogliśmy liczyć na lojalność Lecha Kaczyńskiego w
sytuacjach krytycznych, które
zdarzały się, bo byliśmy wszyscy młodymi ludźmi, czasem
niezbyt zręcznie poruszającymi
się w związkowych realiach.
Bronił nas wtedy zawsze, stawał po naszej stronie”.
Ten wymiar osobistej życiowej postawy Lecha Kaczyńskiego jest być może równie
ważny jak jego instytucjonalne związki z „Solidarnością”
i polityką, którą prowadził na
każdym z zajmowanych stanowisk publicznych. Razem pokazują, że Lech Kaczyński był
człowiekiem „Solidarności”,
zawsze wiernym jej idei.
Adam Chmielecki
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KENIJCZYK WYGRAŁ
XVIII ENERGA Maraton Solidarności

„Solidarność”
pokonała LENINA
Wódz bolszewickiej rewolucji Władimir Uljanow – pseudo „Lenin” – przegrał z „Solidarnością” mimo wsparcia
władz miasta Gdańska, zdominowanych przez Platformę
Obywatelską. 28 sierpnia napis „im. Lenina” został usunięty
z bramy stoczni.

Maratończycy na ulicach Gdańska.

Kenijczyk Musila Martin
Musembi zwyciężył w XVIII
ENERGA Maratonie Solidarności, uzyskując czas 2:21,57.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Halina Karnatsevich z
Białorusi z czasem 2:56,54. W
tegorocznym maratonie, który
rozpoczął obchody 32 rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych, wystartowało 658
zawodników z 16 krajów. To
rekord frekwencji.
Najlepszy z Polaków –
Krzysztof Bartkiewicz – zajął 4 miejsce. 16 miejsce zajął
Grzegorz Jezierski (Koziegłowy), który zwyciężył wśród

Musila Martin Musembi
zwyciężył w XVIII ENERGA
Maratonie Solidarności.

biegaczy będących członkami
NSZZ „Solidarność”.

Sygnał do startu maratonu
dali szef Związku Piotr Duda
oraz przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Krzysztof Dośla. Nasi liderzy
wręczali również nagrody dla
najlepszych zawodników.
Trasa 42 195 m biegła spod
pomnika Oﬁar Grudnia ’70 w
Gdyni przez Westerplatte do
mety ulokowanej na Długim
Targu w Gdańsku. Dyrektorem
maratonu od lat jest Kazimierz
Zimny, dwukrotny olimpijczyk, brązowy medalista
igrzysk w Rzymie w 1960 r.
(ach/asg,
fot. Paweł Glanert)

FOT. ADAM CHMIELECKI

RODZINNA lekcja historii

14 sierpnia baner z napisem „Solidarność” przesłonił „im.
Lenina”.

14 sierpnia pracownicy Stoczni Gdańsk zasłonili banerem z
logo „Solidarności” napis „im. Lenina” nad Bramą nr 2 wiodącą
do tego zakładu pracy. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej uczciła w ten sposób 32 rocznicę
rozpoczęcia strajku sierpniowego, który doprowadził do powstania
pierwszej niezależnej organizacji pracowniczej w bloku wschodnim.
Na groteskowy pomysł powrotu pseudonimu komunistycznego
zbrodniarza na stoczniową bramę wpadł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wywołało to protest i oburzenie pracowników
stoczni, szczególnie tych, którzy w 1990 roku zdejmowali „Lenina” znad bramy. Gdy Lenin pojawił się tu ponownie, najpierw
młodzież, a następnie stoczniowcy przykryli go napisem „Solidarność”. Rozpoczęła się „wojna” władz miasta z logo „Solidarności”, za którą płacą podatnicy.

28 sierpnia – usuwanie napisu „im. Lenina”.

Pani Halina Lewandowska z wnukami: Olą, Ulą i Maćkiem.

– W czasach, gdy w szkole
ogranicza się lekcje historii,
to na rodzinę spada obowiązek jej nauki – mówi Halina
Lewandowska z Warszawy,
która przyprowadziła trójkę
swoich wnuków pod pomnik
Poległych Stoczniowców, aby
złożyć kwiaty i opowiedzieć
im o „Solidarności”.
Panią Halinę wraz z trójką
dzieci spotkaliśmy przypadkowo

wśród turystów, którzy odwiedzają plac Solidarności, zwróciło
uwagę ich niezwykłe zachowanie. Złożyli kwiaty pod pomnikiem, wspólnie się modląc.
– W Gdańsku jesteśmy
przejazdem, na parę godzin.
Jednak uważam, że moim obowiązkiem jest przyprowadzenie
tutaj wnuków i opowiedzenie
im o tym, co się wydarzyło
w roku 1970 – mówi Halina

Lewandowska, która w swojej
szkole w 1980 roku zakładała
„Solidarność”. – Niespecjalnie
interesuję się historią, ale to, w
jaki sposób przekazuje nam ją
babcia, na przykład przy okazji
odwiedzin takich miejsc czy w
czasie rodzinnych rozmów,
uważam za rzecz naturalną
– dodaje Ola, jedna z wnuczek
pani Haliny.
(mk)

Niespełna godzinę potrzebowali związkowcy z NSZZ „Solidarność” by pozbyć się pseudonimu wodza bolszewików „Lenina”
znad Bramy nr 2 wiodącej do Stoczni Gdańskiej. Akcja odbyła
się 28 sierpnia. Pod bramą zakładu pojawili się niemal wszyscy
członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dwie tarcze szliﬁerskie i sprawne ręce związkowców nawykłe do pracy
szybko poradziły sobie z przyspawanymi literami „im. Lenina” i
atrapą peerelowskiego Orderu Przodownika Pracy. W tle oprócz
dźwięku tarcz tnących spawy słychać było ballady stanu wojennego i piosenki towarzyszące narodzinom „Solidarności”. Kiedy
spadała ostatnia litera z głośników dobiegały dźwięki „Murów”
Jacka Kaczmarskiego. Okrzyki „Solidarność”, „Solidarność” oraz
oklaski i hymn państwowy zakończyły demontaż zawieszonego
decyzją Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska (PO) napisu.
Kilkunastu funkcjonariuszy policji w mundurach i nieumundurowanych przyglądało się akcji związkowców z oddali.
(asg, mk, fot. Paweł Glanert)
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ZWIĄZEK
KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA REJON TCZEW

Związek, czyli SPÓJNIK

FOT. ADAM CHMIELECKI

„Spójnik” – to tytuł biuletynu informacyjnego wydawanego przez Komisję Międzyzakładową
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew. Nazwa nawiązuje oczywiście do profesji wykonywanej przez członków komisji, ale – jak podkreślają – ma też znaczenie symboliczne. Idealnie puentuje ich zdaniem rolę, jaką powinna spełniać „Solidarność”.

Od lewej: Alicja Olszewska, Barbara Kamińska, Piotr Klimek i Maria Jasionowska.

K

wartalny biuletyn, przekazywany m.in. wszystkim przewodniczącym
kół w oświatowej tczewskiej
„Solidarności”, to również jeden z wielu dowodów na świadomość i profesjonalizm władz
tej organizacji.
– Tylko silna organizacja
ma szansę przyciągnąć nowe
osoby. Do słabych nikt nie
przyjdzie. A do tego potrzebna jest i siła merytoryczna, i
organizacyjna, a także odpowiednia informacja o naszych
działaniach – mówi Alicja
Olszewska, przewodnicząca
KM NSZZ „S” Pracowników
Oświaty i Wychowania Rejon
Tczew. Olszewska, nauczycielka biologii w Gimnazjum
nr 1 w Tczewie i jednocześnie
dotychczas doradca dydaktyczny, do Związku należy od 1990
roku. Przewodniczącą oświatowej „S” w Tczewie jest od
kwietnia 2010 roku, wcześniej
przez 15 lat pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej Barbary Kamińskiej.
Kamińska (zawodowo
pedagog szkolny w Zespole
Szkół Ekonomicznych) dziś jest
członkiem prezydium KM i zastępcą przewodniczącego Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ
„S” Regionu Gdańskiego.
W tczewskiej siedzibie komisji, którą od kilkunastu lat
są dwa pokoje przy ul. Podmurnej 11, zastajemy ponadto
wiceprzewodniczącą Marię
Jasionowską oraz członka
prezydium Piotra Klimka.
Jasieniowska, która na co
dzień uczy języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 10
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w Tczewie, do „Solidarności”
należy od 1996 roku. Klimek
– nauczyciel ﬁzyki i informatyki w tczewskim Gimnazjum
nr 2 – członkiem Związku jest
od 2003 roku.
Skład prezydium KM w
obecnej kadencji uzupełniają
sekretarz Anna Ciskowska i
skarbnik Joanna Gładysz. Od
dwóch lat księgową i dobrym
duchem komisji jest Danuta
Fila. – Wcześniej pracowałam
w prywatnym przedsiębiorstwie, gdzie nie funkcjonowały związki zawodowe. Tu jest
bardziej sympatyczna atmosfera pracy, a ponadto wiem, że
robię coś dobrego dla innych
pracowników – podsumowuje
pani Danuta.

Dynamika rozwoju KM
jest imponująca. Najlepiej wie
o tym Barbara Kamińska, która w 1989 roku była w gronie
osób reaktywujących oświatową „Solidarność” na Kociewiu,
a od 15 stycznia 1990 roku
wchodziła w skład Komitetu
Założycielskiego NSZZ „S”
Oświaty i Wychowania. – W
1994 r., gdy zostałam przewodniczącą, nasza organizacja liczyła około 100 osób.
Dziś jest ich około pół tysiąca
– mówi Kamińska.
Alicja Olszewska dodaje, że tylko w ubiegłym roku
powstały nowe koła w Szkole
Podstawowej w Lubiszewie i
w SP nr 5 w Tczewie, a komisji
przybyło ok. 50 członków.

Nie tylko dla belfrów

Szkolenia i informacja

Obecnie do oświatowej „Solidarności” w powiecie tczewskim należy 495 członków, w
tym 62 emerytów w osobnym
kole. Poza tym koła istnieją w
każdej placówce oświatowej,
w której zrzeszonych jest co
najmniej trzech członków „S”,
czyli w około 90 proc. szkół w
powiecie.
Alicja Olszewska prosi,
aby podkreślić, że do Związku
należą nie tylko nauczyciele i
pedagodzy, ale także pracownicy administracyjni i obsługi
zatrudnieni w szkołach. Przekrój społeczny organizacji jest
zatem egalitarny – od woźnego
i kucharki do dyrektora. Dzięki temu tczewska komisja ma
legitymację i kompetencje, by
wypowiadać się w sprawach
oświaty, nie tylko lokalnych.

Siłę i atrakcyjność, o której
była mowa, tczewska komisja buduje przede wszystkim
poprzez szkolenia, zarówno
te organizowane przez Dział
Szkoleń ZRG, jak i we własnym zakresie. Ich tematyka
jest różnorodna.
– Musimy znać się na prawie pracy, prawie związkowym,
oświatowym, a także na zasadach funkcjonowania instytucji
zarządzających oświatą, a więc
przede wszystkim samorządów
– wylicza Alicja Olszewska.
W szkoleniach mogą brać
udział wszyscy chętni, ale kierowane są głównie do ponad
30 przewodniczących kół, bo
to oni mają być i są ﬁlarami
działalności komisji. – Kierownictwo organizuje pracę,
ale to członkowie Związku
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w poszczególnych placówkach są najbliżej ludzi, znają
ich konkretne problemy. To
oni są prawdziwą twarzą „S”
– przekonuje Olszewska i ta
ﬁlozoﬁa chyba zdaje egzamin,
przynajmniej w Tczewie. Jak
podkreślają inni prezydianci, Maria Jasionowska i Piotr
Klimek, sami przystąpili do
Związku m.in. dlatego, że zaimponowała im praca i postawa przewodniczących kół „S”
w ich szkołach.
Drugą podstawą działalności KM jest odpowiedni przepływ informacji. O biuletynie
„Spójnik” już wspominaliśmy.
Cykliczne spotkania komisji odbywają się w każdą drugą środę
miesiąca. Ponadto wszyscy
członkowie prezydium mają stałe terminy dyżurów w siedzibie,
na co dzień dostępni są mailowo
i telefonicznie. Wiosną ruszyła
wersja testowa strony internetowej. Jak zapewnia Piotr Klimek, już na początku września
działać będzie pełną parą, a już
teraz pod adresem www.solidarnosc.oswiata.tczew.prv.pl można znaleźć aktualne informacje,
historię komisji, a także wzory
najważniejszych dokumentów.
W styczniu tego roku tczewska komisja została wyróżniona
w konkursie Zarządu Regionu
Gdańskiego „Razem bezpieczniej”, zyskując tytuł Najlepszego Prenumeratora „Magazynu
Solidarność”. Każdy z kilkuset
członków komisji od ponad 10
lat otrzymuje swój egzemplarz
miesięcznika bezpośrednio do
domu. Jak argumentuje Barbara
Kamińska, w domu często jest
więcej czasu na czytanie, a poza
tym przyspiesza to dystrybucję.

Pomoc szkołom
i nauczycielom
Jak członkowie „S” z Tczewa widzą ze swojej perspektywy sytuację oświaty i nauki w
Polsce? Ich zdaniem, wbrew
incydentalnym głośnym przypadkom medialnym, zawód
nauczyciela wciąż cieszy się
dużym autorytetem zarówno
wśród społeczeństwa, jak i
wśród uczniów. Problemem
jest polityka władz centralnych,
dla których szkolnictwo nie
jest chyba priorytetem. Sprawy
oświaty delegują na barki samorządów, które z reguły nie mają
środków na rozwój tej dziedziny życia.
– Planowane zwiększenie
pensum, czyli liczby godzin
lekcyjnych realizowanych przez
nauczycieli, odbije się na jakości nauczania i siłą rzeczy musi

prowadzić do zmniejszenia zatrudnienia w szkołach – mówi
Barbara Kamińska. Olszewska
dodaje, że negatywne zmiany
demograﬁczne i mniejszą liczbę
dzieci można by wykorzystać
w celu podniesienia poziomu
nauki poprzez zmniejszenie
liczby uczniów w klasach.
Tymczasem niektóre samorządy, by poczynić oszczędności, zwiększają liczbę uczniów w
oddziałach. W tej sytuacji oświatowa „S” pomaga nauczycielom
utrzymać się w zawodzie, np.
aranżując pracę jednej osobie w
dwóch szkołach, tak aby łącznie
dało to wymagane pensum godzinowe. Ponadto związkowcy
pilnują wypłacania nauczycielom
przewidzianych prawem wynagrodzeń (dotyczy to zwłaszcza
początkujących nauczycieli stażystów), interweniują w samorządach w sprawie dodatkowych
zajęć (np. terapeutycznych), organizują porady prawne.

Razem można więcej
Oświatowa „S” w Tczewie
nie zamyka się w swoich powiatowych czterech ścianach. Alicja
Olszewska jest członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego, Barbara
Kamińska wiceprzewodniczącą
Rady Miasta w Tczewie. Komisja
aktywnie współpracuje z ZRG,
komisjami pracowników oświaty
i wychowania w innych miastach
(Gdańsk, Gdynia, Malbork) oraz
z Oddziałem NSZZ „S” w Tczewie, który urzęduje po sąsiedzku
w tym samym budynku.
– W sytuacjach awaryjnych
zawsze można liczyć na tczewski oddział z jego kierownikiem
Markiem Nagórskim. Często
korzystamy z oddziałowej sali
konferencyjnej, odbywają się
tam szkolenia i większe spotkania
– potwierdza Olszewska. – Z innymi komisjami wymieniamy
się doświadczeniami, pytamy
nawzajem, jak rozwiązują podobny problem, sugerujemy metody
działania – dodaje.
W październiku 2005 r. poświęcono sztandar organizacji.
Komisja organizuje m.in.
wyjazdy integracyjne, np. udział
tczewskiej grupy w corocznej
pielgrzymce nauczycieli na Jasną Górę, wspólne wyjścia do
teatru oraz zabawy karnawałowe
dla dzieci. Tych ostatnich wśród
członków komisji nie brakuje,
gdyż wielu z nich to młodzi
nauczyciele stażyści bądź kontraktowi. To kolejny „spójnik”
wzmacniający oświatową „Solidarność” w Tczewie.
Adam Chmielecki

KS. PRAŁAT HENRYK JANKOWSKI

W Świętej Brygidzie Polska zawsze była wolna!
– Byłeś jak „Solidarność” – dumny i niepokorny, ale kochający Polskę i pochylający się nad człowiekiem – mówił
ówczesny przewodniczący „Solidarności” Janusz Śniadek,
żegnając zmarłego ks. prałata Henryka Jankowskiego w
kościele św. Brygidy w lipcu 2010 r.

W

czasach totalitarnego
systemu paraﬁa św.
Brygidy była sanktuarium wolności. Jej proboszcz
ksiądz prałat Henryk Jankowski nie zawiódł, gdy „Solidarność” była w potrzebie.
– W czasach bezprawia,
podczas nocy stanu wojennego, uczyniłeś z tej świątyni
sanktuarium wolności. Tutaj,
w Świętej Brygidzie, Polska
zawsze była wolna! – mówił
Janusz Śniadek.

1410-1980
Ksiądz prałat Henryk Jankowski proboszczem paraﬁi pw.
Świętej Brygidy został w 1970
r. Dzięki jego staraniom kościół
został odbudowany z wojennych
zniszczeń, a jego progi w roku
1973 przekroczył Prymas Tysiąclecia. Jest w tym też pewna
symbolika. Pod koniec lat 90. ks.
prałat wspominał w rozmowie,
jak to spod cegieł wyłoniła się

Centrum
W latach 80. paraﬁa św.
Brygidy była nieoﬁcjalnym
miejscem spotkań asów politycznych. Na gdańskiej plebanii
gościli m.in.: Ronald Reagan,
Margaret Thatcher, senator
Edward Kennedy, Helmut
Kohl i Zbigniew Brzeziński.
Na schodach domu paraﬁalnego
pierwsze konferencje prasowe
dla zagranicznych dziennikarzy
urządzał Lech Wałęsa. W czasie
strajków w 1988 r. spotykali się
tu przywódcy walczącej o prawa
pracownicze „Solidarności”.
Ksiądz Jankowski cieszył
się dużym zaufaniem. To on

II” o działaniach „ﬁguranta”
Jankowskiego informacje do SB
przekazywało 37 tajnych współpracowników, w tym kilku duchownych. Kulminacja ataku
przyszła jednak pod koniec lat
90. ze strony tzw. „salonu” i
„Gazety Wyborczej”. Pojawiły
się szkalujące go publikacje,
zawierające oskarżenia, przed
którymi trudno się było bronić.
Te bolesne oskarżenia nie znalazły potwierdzenia. Prałat sam
wielokrotnie powtarzał, że nie
odmawiał nikomu rozmowy, a
kontakty miał szerokie. Teczki
księdza Jankowskiego to cztery
bardzo grube tomy akt gromadzonych przez służby PRL.

berlińskiego Caritasu, prałat
sprzedał. Kiedy pytaliśmy go w
rozmowie o zdolności w pozyskiwaniu środków ﬁnansowych
na rzecz paraﬁi i nietuzinkowe
talenty menedżerskie podkreślał, że urodził się na Pomorzu
w kupieckiej, polskiej rodzinie.
Nie wszystkiego jednak schorowany prałat mógł dopilnować. Stąd i kres (w 2009 roku)
działalności Fundacji im. Prałata Henryka Jankowskiego.

Niezależny

Pierwszy sztandar Związku został wykonany na zlecenie ks. Jankowskiego, zanim
jeszcze „Solidarność” zaczęła
posługiwać się swoim charakterystycznym logo zapisanym
solidarycą. Widnieje na nim
napis „Międzyzakładowy Komitet Strajkowy”.
Działalność kapłanów w
czasie strajków 1980 roku była
dla ludzi niebywałym wsparciem. Ksiądz Henryk Jankowski
i ksiądz Hilary Jastak spowiadający (w Gdyni była spowiedź
powszechna) i udzielający komunii ubranym w drelichy robotnikom – to symbole proletariackiego buntu prowadzonego
także w imię takich wartości,
jak godność i szacunek dla rodzimej tradycji.
Prałat Jankowski przekroczył
bramę Stoczni Gdańskiej już 17
sierpnia 1980 roku. Światowe
media obiegły zdjęcia z nabożeństwa odprawianego dla klasy
robotniczej w państwie programowo wyznającym ateizm.
– Jeśli Bóg z nami, któż
przeciwko nam?– zdawał się
przypominać strajkującym słowa św. Pawła z Tarsu kapłan od
św. Brygidy.
– Był to dzień szczególny i
punkt zwrotny strajku w stoczni. Jeszcze nie było wiadomo,
w którą stronę wydarzenia się
potoczą. Nie było jeszcze rozmów z delegacją rządową. Była
atmosfera solidarności i sytuacja wyczuwalnego napięcia,
wyczekiwania i niepewności.
Przed stoczniowcami i pracownikami innych zakładów pracy
była dwutygodniowa droga do
zawarcia porozumień – uważa
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
i zarazem przewodniczący
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. Henryka
Jankowskiego.

FOT. LESZEK BIERNACKI

Zawsze
z „Solidarnością”

Sierpień 1980 r., Stocznia Gdańska.

wówczas belka stropu z datą…
1410. Ta świątynia musiała być
odbudowana.

Społecznik
Dzięki kontaktom ks. Henryka Jankowskiego z Polonią
do Gdańska traﬁały transporty
leków o wartości milionów
dolarów, które przekazywano
do pomorskich szpitali. Prałat
wspomagał także ﬁnansowo
wiele osób. Schronienie oﬁarował m.in. Adamowi Michnikowi, Bronisławowi Geremkowi
i Jackowi Kuroniowi. W latach
stanu wojennego przyparaﬁalna
Komisja Charytatywna docierała do aresztowanych, udzielała
porad prawnych, pomagała w
opłaceniu grzywien, kolportowana była prasa podziemna.
Objęto pomocą setki rodzin
tych, którzy odważyli się nazywać zniewolenie złem i poszukiwać dróg wolności. Ksiądz
Jankowski organizował kolonie dla dzieci. Wspierał Dom
Małego Dziecka im. Janusza
Korczaka w Gdańsku. Dzięki
pośrednictwu i zabiegom prałata wiele dzieci z domów dziecka
znalazło nowe rodziny.

właśnie składał w 1990 roku
na zjeździe NSZZ „Solidarność” sprawozdanie ﬁnansowe
za lata stanu wojennego.

Niepokorny
Samodzielnie myślący kapłan, dla którego nie istniał
zatykający innym usta termin
„poprawność polityczna”, stał
się z czasem człowiekiem niewygodnym także po zmianach
ustrojowych. Swoje zdanie
artykułował głośno i w sposób
bezkompromisowy. Szedł pod
prąd. Ksiądz prałat nie grzał się
w blichtrze władzy. Lech Wałęsa nie zabrał go ze sobą do
Pałacu Prezydenckiego. – Tylko śnięte ryby płyną z prądem
– mawiał ksiądz prałat.

Na celowniku
Prałat był obiektem rozpracowywanym przez Samodzielną Grupę „D” (dezinformacja)
Departamentu IV MSW. Jego
osoba stanowiła nawet jeden z
tematów plenum KC PZPR. W
czasie pielgrzymki Jana Pawła
II do Polski m.in. na Wybrzeże
w 1987 roku w akcji „Zorza

Blichtr?
W 1992 roku wojewoda gdański Maciej Płażyński przekazał archidiecezji
gdańskiej w użytkowanie zdewastowany dwór przy ulicy
Polanki po koszarach Marynarki Wojennej. Z inicjatywy
księdza Jankowskiego obiekt
objął Zakon Najświętszego
Zbawiciela św. Brygidy z misją zbudowania klasztoru i centrum ekumenicznego. Otwarto
je w 1997 roku.
Prałat spotykał się z zarzutem nieprzychylnych mu osób,
że zbyt ostentacyjnie się nosi,
że ma zamiłowanie do orderów. Cóż, odchodząc z paraﬁi
św. Brygidy sprzedał swoje
(a miał aż dwa) garnitury, a
pieniądze przeznaczył na cel
charytatywny. Po pożegnalnej
mszy świętej wyjechał z plebanii zabierając… jedną teczkę z
rzeczami osobistymi. Kilka dni
później uczestniczył ze stoczniowcami w manifestacji w
obronie Stoczni Gdańskiej.
Samochód prałata – mercedes
– był przekazany mu w użytkowanie przez jednego z dilerów
motoryzacyjnych. Swojego
M220 D, dar od przyjaciół z
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Ksiądz Jankowski był jak
na kapłana być może nazbyt
niezależny. Należał m.in. do
przeciwników wejścia Polski
do Unii Europejskiej, obawiając
się utraty niezależności, zalewu
libertynizmu i biurokracji europejskiej. Gwałtownie protestował przeciwko próbom tworzenia „nowego Europejczyka”,
bez świadomości religijnej,
narodowej, wykorzenionego,
bez historii i tradycji – tym łatwiej poddającego się manipulacji. Gwałtownie protestował
przeciwko usunięciu krzyży ze
żwirowiska na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau.
– Silna Polska, naród.
Wychowanie zrobiło swoje.
Dmowskiego bardzo cenię.
Jego pomnik w Warszawie
święciłem. Jest w moim sercu.
Na ścianie w salonie trzymam
Józefa Piłsudskiego. Za charakter. I za to, że wszystko za
mordę potraﬁł trzymać – mówił przed kilku laty w jednym
z wywiadów. Prałat z paraﬁi
św. Brygidy został w 2004 r.
odsunięty od głoszenia kazań i
sprawowania funkcji proboszcza przez ówczesnego metropolitę gdańskiego. Abp Sławoj
Leszek Głódź zezwolił na powrót prałata na plebanię przy
bazylice św. Brygidy.
Ksiądz prałat Henryk Jankowski pozostał do końca
przyjacielem „Solidarności”.
Jeszcze na miesiąc przed
śmiercią spotkał się w czerwcu 2010 r. ze związkowcami na
Walnym Zebraniu Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regionu
Gdańskiego. Pod koniec życia
prałat był mocno schorowany i
cierpiał – amputowano mu palce lewej nogi. Zmarł 12 lipca
2010 r. w pokoju na plebanii
św. Brygidy w otoczeniu kapłanów ze swej dawnej paraﬁi i
kilku przyjaciół. – Ksiądz Henryk Jankowski był i jest ikoną
„Solidarności”. Rycerzem był
i rycerzem zostanie. Żegnaj,
rycerzu Rzeczpospolitej – mówił abp Sławoj Leszek Głódź
w czasie pogrzebu 16 lipca
2010 roku.
Artur S. Górski
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Robotnicy ODBIJAJĄ POLSKĘ z rąk
W wyniku wydarzeń bez precedensu w Europie Środkowo-Wschodniej od 1956 roku – fali strajków, która od lipca do
końca sierpnia 1980 roku przetoczyła się przez kraj – powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, niezależny od komunistycznej partii związek, skupiający blisko 10 milionów Polaków, budujących alternatywny
wobec totalitarnego systemu porządek.

Preludium
do „Solidarności”

FOT. LESZEK BIERNACKI

Pod koniec lat siedemdziesiątych kryzys PRL wkroczył
w decydującą fazę. Codziennością stały się kolejki w sklepach. Po proteście robotniczym
1976 roku przyszedł kolejny
dowód na niewydolność systemu – „zima stulecia” 1978/79
r., gdy intensywne opady śniegu sparaliżowały kraj.
Coraz intensywniej działała
opozycja. Co prawda działało
w niej nie więcej niż dwa i
pół tysiąca osób w skali kraju,
ale był to zaczyn fermentu. W
opozycji znaleźli się ludzie z
duszpasterstw akademickich,
niezależnego harcerstwa, niedobitki dawnych organizacji
podziemnych, ale też zdeklarowani marksiści, wyrzuceni z
PZPR, jak Leszek Kołakowski
czy Bronisław Geremek.
Potężną pozycję miał Kościół katolicki, wzmocniony

pontyﬁkatem Jana Pawła II.
Polacy znów stawali się narodem
ludzi dumnych i wolnych, otrząsając się ze złudnej gierkowskiej
małej stabilizacji. Impulsem dla
integracji tych środowisk była
akcja protestów przeciw zmianom w Konstytucji PRL, czyli
wprowadzeniu zapisu o PZPR
jako „kierowniczej siły w budowie socjalizmu” oraz deklaracja
wierności wobec ZSRS, czyli
wpis o „umacnianiu przyjaźni i
współpracy” ze Związkiem Sowieckim. Pod jednym z listów,
podpisanych przez 92 studentów
z Gdańska, Warszawy i Lublina,
znalazły się podpisy m.in.: Arkadiusza Rybickiego, Bogdana
Borusewicza, Aleksandra Halla, Piotra Dyka. Zbiegło się to z
tzw. polityką odprężenia detente
po podpisaniu aktu końcowego
KBWE w Helsinkach. Niektórzy
obserwatorzy odebrali to jako
akt kapitulacji przed sowietyzacją Europy Środkowej, jednak
dokument okazał się wsparciem
formalnym dla grup kontestujących sowiecki porządek.
Od 1976 r. powstawały:
Komitet Obrony Robotników,
Ruch Obrony Praw Człowieka
i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności, Towarzystwo Kursów Naukowych, w
roku 1978 Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1978) tworzone przez Joannę i Andrzeja
Gwiazdów, Andrzeja Bulca,
Krzysztofa Wyszkowskiego,
Annę Walentynowicz, Alinę
Pienkowską, Jana Karandzieja, Komitety Samoobrony
Chłopskiej Ziemi Grójeckiej,
Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej. Odrodził się drugi obieg wydawniczy. Na Wybrzeżu ukazywał

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

M

ożna ten fenomen
porównać jedynie do
Polskiego Państwa
Podziemnego. Ta rewolucja
– do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku
– odbyła się bez oﬁar. Nawet
jeśli ktoś podejrzewa, że to, co
rozpoczęło się latem 1980 roku,
było inspirowane przez tajne
służby totalitarnego państwa,
to musi przyznać, że sytuacja
dzięki społecznej determinacji deﬁnitywnie wymknęła się
władcom PRL z rąk. Dopiero
po kilkunastu miesiącach komunistyczna władza podjęła
się zniszczenia ruchu, który
narodził się w wyniku strajków
i Porozumień Sierpniowych.

Anna Walentynowicz.
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się „Robotnik Wybrzeża” i
„Bratniak”. Docierał tu, choć
z trudem „Robotnik”.
W 1978 roku na tronie
Piotrowym zasiadł słowiański
Papież Jan Paweł II z wizją
chrześcijańskiej Europy. W
1980 r. do owalnego gabinetu
w Białym Domu wprowadził
się emerytowany aktor ﬁlmowy, dawny związkowiec, Ronald Reagan.
Pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1979 roku pokazała, że 35 lat
komunistycznej indoktrynacji
obróciło się wniwecz w zwarciu z wartościami narodowymi
i wiarą katolicką. Bunt był już
kwestią miesięcy. Nigdy po 1980
roku nie było takiej mocy, która
stała się udziałem ludzi, którzy
poczuli się wreszcie u siebie.
– Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi – wołanie Jana Pawła II w
proroczych słowach wypowiedzianych z głębi Tysiąclecia
wkrótce wydało owoce.

Bunt
Wraz z narastającym kryzysem gospodarczym i rosną-

cym zadłużeniem zagranicznym (ok. 24 mld dolarów)
sytuacja gospodarcza Polski
się pogarszała. Władze PRL
1 lipca 1980 r. zdecydowały o
podniesieniu cen mięsa i jego
przetworów. To była iskra,
która doprowadziła do buntu.
8 lipca w Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku
powstał Komitet Strajkowy.
Strajkujący opracowali listę
postulatów. Strajk rozszerzył
się na Lubelszczyznę, a władzy udało się po kilku dniach
wygasić protesty.
Kolejna fala strajków – na
Wybrzeżu – przygotowana przez
WZZ już była nie do powstrzymania. Mimo zakończenia
strajku 16 sierpnia w stoczni
po spełnieniu żądań płacowych
– protest trwał. Bezpośrednim
powodem strajku w Stoczni
Gdańskiej było zwolnienie z
pracy powszechnie szanowanej
wśród załogi działaczki WZZ
Anny Walentynowicz, której
życie jest wręcz symboliczne dla
robociarskiego pokolenia PRL.
– Całe moje dotychczasowe
życie – wizerunek człowieka
uczciwej pracy i czystego serca
– podsumowano krótko: „Arty-

kuł 52, dyscyplinarne zwolnienie”. Kropka – wspominała po
latach Anna Walentynowicz,
zwolniona z pracy 9 sierpnia
1980 r. Esbecy, uspokojeni brakiem natychmiastowej reakcji
WZZ, wyjechali na urlopy. 14
sierpnia 1980 r. przekonali się,
jak bardzo się pomylili, a Anna
Walentynowicz wiedziała już
– nie jest sama! Zaczynała się
„Solidarność”.
Załogę Stoczni Gdańskiej
do strajku zdołało poderwać
14 sierpnia 1980 r. trzech
młodych robotników – Jerzy
Borowczak, Bogdan Felski
i Jerzy Prądzyński – wspieranych przez drukujących i
rozrzucających ulotki kolegów. Do akcji przygotował ich
Bogdan Borusewicz, związany
do 1976 r. z KOR, a w 1968
r. uwięziony za rozklejanie
ulotek. Po kilku godzinach w
Stoczni Gdańskiej noszącej
imię Lenina (pseudonim rewolucyjny Uljanowa) pojawił
się Lech Wałęsa, zwolniony
z pracy w 1976 r. za krytykę
dyrekcji zakładu i ówczesnych
związków zawodowych, czyli
– jak to ujmowali pomagierzy
władzy – za „warcholstwo”.

32 LATA „SOLIDARNOŚCI”

układu wasalnego wobec Kremla
czej w państwie programowo
wyznającym ateizm. – Jeśli
Bóg z nami, któż przeciwko
nam? – zdawał się przypominać strajkującym słowa św.
Pawła z Tarsu kapłan od św.
Brygidy. W porannej mszy
świętej uczestniczyło kilkanaście tysięcy ludzi. Na placu
przed główną bramą stanął
drewniany krzyż upamiętniający oﬁary Grudnia ’70. Także
w gdyńskiej stoczni odprawiona została msza przez księdza
Hilarego Jastaka. Dzień później wieczorem miała miejsce
wspólna modlitwa za strajkujących i ich rodziny, którą poprowadziły Magdalena Modzelewska i Bożena Rybicka
z Ruchu Młodej Polski.
W tym czasie Prymas Tysiąclecia ks. Stefan Kardynał
Wyszyński opowiedział się za
prawem rodaków do wypowiadania swych potrzeb. Czynił to
jednak z troską o los ojczyzny.
Prymas zabrał głos 17 sierpnia
1980 r. – w homilii wygłoszonej
w Wambierzycach wskazał na
prawo robotników do posiadania
swej reprezentacji zawodowej.
W trosce o dobro narodu wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. W kazaniu na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 r. wymienił
cztery fundamenty odrodzenia
narodowego: prymat Boga, prymat rodziny, prawo człowieka
do wolności i obrona suwerenności. Prymas pośredniczył w
rozmowach między władzami

PRL a „Solidarnością”. Przyjął
członka Biura Politycznego KC
PZPR Stanisława Kanię, który
odpowiadał za nadzór polityczny nad SB, a 25 sierpnia 1980
r. w Klarysewie złożył wizytę I
sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi, przestrzegając
przed siłowym rozwiązaniem
sporu. W tym czasie specjalna
jednostka uderzeniowa MSW
szykowała się już do rozbicia
MKS.

FOT. LESZEK BIERNACKI

Robotnicy żądali podwyżki
płac o 2 tys. zł, przywrócenia
Walentynowicz i Wałęsy do
pracy, zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym,
dodatku drożyźnianego i rodzinnego odpowiadających
wysokości zasiłków funkcjonariuszy MO i SB oraz zażądali
budowy pomnika stoczniowców, którzy zostali zabici w
Grudniu 1970 r. Zablokowana
została łączność telefoniczna
Trójmiasta z resztą kraju.
Strajk szybko rozszerzył się
na inne zakłady. 15 sierpnia do
strajku przyłączyła się Stocznia
im. Komuny Paryskiej w Gdyni, na czele stanął Andrzej
Kołodziej. Gdynia z dyrekcją
nie rozmawiała. Komitet Strajkowy, na czele którego stał
Wałęsa, ogłosił jednak zakończenie strajku 16 sierpnia, po
deklaracji dyrektora stoczni, że
spełni postulaty. Pod wpływem
nacisku m.in. Anny Walentynowicz (przy bramie Stoczni
ogłosiła proklamowanie strajku solidarnościowego), Maryli
Płońskiej, Ewy Osowskiej,
Henryki Krzywonos i Aliny
Pienkowskiej (w Sali BHP
krzyczała w stronę Wałęsy:
„zdradziliście nas!”) wychodzący już ze stoczni robotnicy
zawrócili – rozpoczął się strajk
solidarnościowy. Andrzej i
Joanna Gwiazdowie, Bogdan
Lis oraz Maryla Płońska zakładowym żukiem objechali
kilka zakładów, wzywając do
kontynuowania walki.
Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy został powołany
17 sierpnia. Sformułowano
listę 21 postulatów, a wśród
nich kluczowy – powołanie
„niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków
zawodowych”. Władzę w mieście przejął MKS. W Szczecinie Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy powołano 19 sierpnia 1980 r. Na czele komitetu
stanął Marian Jurczyk. Zgłoszono 36 postulatów. Oprócz
wolnych związków zawodowych żądano ograniczenia
cenzury, zwolnienia więźniów
politycznych, transmisji niedzielnej mszy św. w radiu.
Szło już nie o podwyżki, nie
o kiełbasę.

Rozmowy
18 sierpnia postulaty sformułowane przez Andrzeja i
Joannę Gwiazdów oraz Bogdana Lisa, a zredagowane przez
Bogdana Borusewicza, podano do wiadomości publicznej.
Postulaty „21xTak” zostały
spisane na sklejce ołówkiem i
czerwoną olejną farbą w pierwszych dniach strajku w Stoczni
Gdańskiej w sierpniu 1980 r.
przez działaczy Ruchu Młodej
Polski: Macieja Grzywaczewskiego i Arkadiusza „Arama”
Rybickiego.
21 sierpnia do Gdańska
przyjechała delegacja rządowa,
z Mieczysławem Jagielskim
na czele. Jego przemówienie,
mające na celu złamanie solidarności strajkujących z MKS,
emitowało lokalne radio. 23
sierpnia delegacja rządowa
rozpoczęła rozmowy z MKS-em. Transmisja z rozmów szła
na zakład.

17 sierpnia ks. prałat
Henryk Jankowski przekroczył bramę Stoczni Gdańskiej,
by odprawić mszę świętą dla
strajkujących robotników.
Światowe wolne media obiegły zdjęcia z nabożeństwa odprawianego dla klasy robotni-
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Kościół

Robotnicy.

W Gdańsku pojawiła się
też grupa niezależnych ekspertów z Warszawy. Dojechali, bo władze liczyły, że ich
obecność złagodzi stanowisko
strajkujących. W tej grupie byli:
Tadeusz Mazowiecki, Bohdan
Cywiński, Bronisław Geremek,
Tadeusz Kowalik, Waldemar
Kuczyński, Jadwiga Staniszkis (opuściła doradców, gdy po
kilku dniach zorientowała się,
że doradcy zmierzają do daleko
idących ustępstw, m.in. respektowania kierowniczej roli PZPR),
Andrzej Wielowieyski oraz
Jerzy Stembrowicz, Andrzej
Stelmachowski i Jan Strzelecki. Radą służył też robotnikom
młody prawnik, specjalista od
prawa pracy dr Lech Kaczyński, adiunkt z UG. Kaczyński pod
koniec lat 70. służył działaczom
WZZ poradami z zakresu prawa,
w tym prawa pracy. Andrzej Kołodziej, lider gdyńskiego strajku i
wiceszef MKS, tak wspominał:
– W gronie członków prezydium
MKS związanych z WZZ Wybrzeża zdecydowaliśmy, że naszymi doradcami do których mamy
zaufanie pozostanie Jadwiga
Staniszkis, Lech Kaczyński i Jan
Olszewski. O rolę Lecha Kaczyńskiego w Sierpniu 1980 roku wybuchł spór po dwudziestu latach.
– Nie wystarcza czasu, by
prostować te kłamstwa, które
wypowiadają ludzie, których
z nami wówczas nie było lub
którzy realizują swoje osobiste
plany i chcą budować swoją pozycję na umniejszaniu innych.
Na wykładach Lecha Kaczyńskiego uczyliśmy się, jak czytać
i jak rozumieć wówczas obowiązujące prawo. W wykładach
uczestniczyło kilka osób. Powyżej sześciu uczestników to byłoby już niebezpieczne. Jak silne
było to oddziaływanie okazało
się w 1980 roku. To pokazało,
jak silne były wpływy Wolnych
Związków Zawodowych. Przecież nieliczne WZZ „Wybrzeża”
poderwały do strajku tysiące robotników – wspominał w rozmowie z nami Andrzej Gwiaz-
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da, którego drogi ze związkiem
rozeszły się na dwie dekady.
I dodał: – „Solidarność” była
związkiem zawodowym. W nazwie miała niezależny, samorządny związek zawodowy. „Solidarność” w latach 1980-1981 wzięła
pod ochronę wszelkie niezależne
instytucje. Broniliśmy tych instytucji i wolności słowa, aż do
groźby strajku generalnego w
przypadku ich szykanowania.

Kraj solidarny
W kraju w tym czasie powstawały kolejne komitety. We Wrocławiu MKS powstał 26 sierpnia,
a trzy dni później fala protestów
rozlała się po Górnym Śląsku. Z
końcem sierpnia dotarła na Podlasie. Porozumienie w Szczecinie
podpisano 30 sierpnia. Tego dnia
w sobotę, 30 sierpnia w Stoczni
Gdańskiej po południu rozpoczęły się decydujące rozmowy z komisją rządową, po czym nastąpiła
wstępna akceptacja części z 21
postulatów. Lech Wałęsa domagał się zakończenia represji SB
względem działaczy opozycji, ale
wicepremier Jagielski zasłaniał
się niewiedzą. 31 sierpnia w sali
BHP Stoczni Gdańskiej zostało
podpisane porozumienie pomiędzy MKS, reprezentującym ponad
700 zakładów, oraz delegacją rządową. Wicepremier Jagielski ostatecznie wyraził zgodę na pisemne
gwarancje zwolnienia więźniów
politycznych. O godzinie 16 podpisano dokument końcowy porozumień. Strajk dobiegł końca.
Było to bezprecedensowe ustępstwo władzy, która zdecydowała
się zawrzeć ugodę z przedstawicielami społeczeństwa. 3 września 1980 r. zakończył się strajk
w Jastrzębiu Zdroju. 17 września
1980 r. MKS/MKZ zdecydowały
się stworzyć jedną organizację
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Wkrótce powstała „Solidarność”
Rolników Indywidualnych, a po
wielu bojach Niezależne Zrzeszenie Studentów.
Artur S. Górski
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Zawieźliśmy do Gdyni REWOLUCJĘ

FOT. PAWEŁ GLANERT

Rozmowa z ANDRZEJEM KOŁODZIEJEM, działaczem WZZ
Wybrzeża, liderem strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni, wiceprzewodniczącym MKS, działaczem „Solidarności
Walczącej”.

Andrzej Kołodziej (po prawej) i Artur S. Górski w Sali BHP.

– Jest Pan niepoprawnym
buntownikiem. Kiedy przyjechał Pan do pracy z Podkarpacia na Wybrzeże, miał Pan
osiemnaście lat. Od razu też
zaczęła się „wywrotowa” działalność. Skąd ten bunt?
– Winę za to ponosi wychowanie w domu rodzinnym
(śmiech). Nasłuch Radia Wolna
Europa, opowieści o 1939 roku,
o antykomunistycznej partyzantce. Jesteśmy z pogranicza. Dla
mnie Stocznia Gdańska po 1970
roku to był symbol oporu…
– To rozmowy, a nie czynny
opór doprowadziły do zmian
w Polsce…
– Rozmowy? Geneza tzw.
Okrągłego Stołu to ugoda części
opozycji z przypartą do muru
władzą. Nie respektowaliśmy
porozumienia zawartego z szefem SB Czesławem Kiszczakiem, który do rozmów dobrał
część wygodnej opozycji pod
wpływem strajku z maja i sierpnia 1988. Cały Okrągły Stół był
teatrzykiem. Mieliśmy informacje, że już w czerwcu 1988
roku ruszyła maszyneria zmian
korzystnych dla ludzi upadającego systemu. Dowiedziałem się
pod koniec 1988 roku, że pomoc
ekonomiczna będzie przekazana
przez Zachód dla ZSRS w zamian za ustępstwa polityczne.
Była to dziwna informacja, ale
pochodziła z otoczenia Jaruzelskiego. Informacja, iż jest plan
zjednoczenia Niemiec spłynęła
do komunistów w Polsce już pod
koniec 1987 roku. Zobowiązałem
się do zachowania dyskrecji, więc
proszę mnie nie pytać, od kogo
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mieliśmy informacje. Chodziło
o umowę o zjednoczeniu Niemiec. Ekipa Gorbaczowa miała
otrzymać 10 miliardów dolarów
pomocy gospodarczej.
– Mieliście takie dane w
1988 roku?
– Tak, częściowe. Dalszy
ciąg dopracowałem w oparciu
o dokumenty już po zmianach.
W styczniu1988 roku zostałem
aresztowany, ale nawet w więzieniu nastąpiła zmiana frontu.
Ostatecznie – nie dla nas. Dwa
miesiące potem Kornela Morawieckiego i mnie wyrzucono z
Polski.
– W ZSRS od dwóch lat
była już pieriestrojka…
– Efekty rozmów między
Reaganem a Gorbaczowem
przeraziły partyjny aparat w
Polsce. W PZPR zaczęto w
wąskim gronie przygotowywać
strategię. Do tego czasu Jaruzelski nie dopuszczał żadnych
rozmów z opozycją.
– Stąd i te 35 procent w wyborach 4 czerwca 1989 roku?
– To arytmetyka. Wynikała
ona z planu przygotowanego
na czerwiec – ale 1988 r. To
był jeden z powodów, że nas
wyeliminowano, nakazując
wyjazd z Polski. Wyrzucono
nas, byśmy nie przeszkadzali.
– Częściowo wolne wybory
to był warunek przemian?
– Szansa, ale utrzymania
wpływów ludzi PRL, ludzi systemu, który zbankrutował. Ludzie władzy w porozumieniu z
częścią opozycji o podobnych,
bo PZPR-owskich, korzeniach
już szykowali się do następnego
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ruchu i do skoku na kasę, gdy w
Europie walił się system.
– Działaliście jako „SW”
także poza granicami Polski...
– Przekonani byliśmy, iż nie
uda się przeprowadzić zmiany
ustroju w jednym z państw bloku wschodniego…
– A więc to była taka rewolucja À rebours. Rewolucjonista totalitarny Lew
Trocki uważał, że nie uda się
zbudować komunistycznego
porządku tylko w jednym
państwie, że potrzebna jest
wszechświatowa rewolucja.
– Metody wyjścia z totalnej
dyktatury musiały oprzeć się też
na powszechnym wystąpieniu.
Stąd i wynikło słynne Posłanie I
Zjazdu NSZZ „Solidarność” do
Ludzi Pracy Europy Wschodniej.
Do Kornela Morawieckiego dotarł rosyjski emisariusz Nikołaj
Iwanow, który przekazał słowo
od robotników moskiewskich do
zjazdu „Solidarności”. Kornel je
przywiózł na zjazd.
– Warto było strajkować w
1980 roku i narażać się na szykany do 1989 roku?
– Tak, nie mam cienia wątpliwości. Nie wszystko potoczyło
się tak, jak chcieliśmy, ale to był
początek końca imperium.
– Wcześniej były WZZ i 14
sierpnia 1980 roku…
– Obowiązywały zasady
partyzanckiej konspiracji.Ulotki o strajku były drukowane
w absolutnej konspiracji przez
Andrzeja Butkiewicza, później
szefa Wolnej Drukarni Stoczni
Gdynia. Ustaliliśmy, że mam ten
strajk zrobić w Gdyni 15 sierp-

nia. Bogdan Borusewicz to koordynował. Ulotki zawiozłem do
Gdyni, więc zawiozłem do Gdyni
rewolucję, bo w Stoczni Komuny
Paryskiej była rewolucja. Pierwszym postulatem była legalizacja
WZZ i uwolnienie więźniów politycznych oraz zniesienie cenzury. Nie było rozmów z dyrekcją.
Internowaliśmy dyrekcję, a nawet
ludzi służb. Opanowaliśmy radiowęzeł. Przejęliśmy poligraﬁę.
Wiedzieliśmy, że musimy być razem i mieć gwarancje na czas po
strajku, czyli działające oﬁcjalnie
WZZ.
– Ta wasza rewolucja była
ograniczana. Jakie były kulisy
negocjacji?
– Po tygodniu przybyli eksperci z Warszawy. Nie znaliśmy
ich. Znał te osoby Bogdan Borusewicz, bo był z KSS KOR. Przywieźli ze sobą list popierający od
intelektualistów warszawskich.
Ich poparcie dla nas było cenne.
Otrzymaliśmy sugestię ze strony
Jadwigi Staniszkis, że doradcy
mogą chcieć przejąć kontrolę nad
strajkiem, bo pierwszy postulat,
czyli WZZ, niezależne związki
zawodowe, ich zdaniem był nie
do strawienia dla władzy. Moje
nastawienie do nich było od rozmowy ze Staniszkis na dystans.
– W 1980 i 1981 roku
mieliśmy do czynienie z niedokończoną rewolucją. Czy
dzisiaj niektóre z 21 postulatów są aktualne?
– Powiem więcej: niemal
wszystkie postulaty są aktualne.
– Wspomniał Pan o odporności na manipulacje latem
1980 roku. Czyżby służby specjalne PRL zaspały?
– Rewolucja WZZ-ów zaskoczyła służby PRL. Esbeków
odwoływano w sierpniu z urlopów. SB się wydawało, że po
zwolnieniu z więzienia Darka
Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego oraz ciszy przez
tydzień po zwolnieniu z pracy
Ani Walentynowicz sytuacja jest
uspokojona. Mieli informację, że
Gwiazdowie są w Bieszczadach,
że Bogdan Borusewicz wyjechał
do Warszawy, a Kołodziej wrócił
w rodzinne strony.
– Jednak żartów nie było ze
służbami podczas strajku…
– Na 1 września szykowany
był atak na MKS. Niezależnie od
rozmów z MKS był plan blokady
stoczni. Do Gdańska został skierowany Wydział Zabezpieczenia
Komendy Stołecznej MO. Był w
dyspozycji generała milicji Stachury. To były plutony specjalne
MO, którymi dowodził major
Edward Misztal. To one były
bezpośrednio zaangażowane w
1981 roku w pacyﬁkacje kopalni
Manifest Lipcowy i Wujek.
– Porozumienie zostało
podpisane i zaczęła się droga
do wolności…

ANDRZEJ KOŁODZIEJ
– w latach 1977-1980
pracownik Stoczni
Gdańskiej, od 15 sierpnia
1980 Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni.
W latach 1978-1980
uczestnik ROPCiO i działacz Wolnych Związków
Zawodowych Wybrzeża,
drukarz „Robotnika Wybrzeża”, kolporter prasy i
wydawnictw niezależnych.
W styczniu 1980 zwolniony
z pracy w SG. 15 sierpnia
1980, w pierwszy dzień
pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej, był współorganizatorem strajku;
sygnatariusz Porozumień
Sierpniowych, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej;
w latach 1980-1981
wiceprzewodniczący MKZ w
Gdańsku. Rozpracowywany
przez Wydz. IIIA KW MO
w Gdańsku. Od stycznia
1981 organizator przerzutu
wydawnictw niezależnych
do Czechosłowacji; w październiku 1981 aresztowany
przez czechosłowackie
służby wewnętrzne. W 1984
współzałożyciel, m.in. z Kornelem Morawieckim, Ewą
Kubasiewicz i Romanem
Zwiercanem, „Solidarności
Walczącej”. W styczniu
1988 aresztowany i nakłoniony do wyjazdu z Polski
na leczenie do Włoch.
(Encyklopedia
Solidarności)

– Sytuacja była dynamiczna.
Wiedzieliśmy przede wszystkim, że nie można dopuścić do
dramatu, jaki stał się udziałem
protestujących w 1970 roku. To
się nam udało dzięki przyjętej
przez WZZ strategii. Po trzech
tygodniach, dzięki samoorganizacji Polaków, powstała wielka
organizacja – „Solidarność”.
– Okazaliście się sprawną
„kadrówką”?
– Owszem. SB szacowała po
demonstracji 3 Maja 1980 roku
nasze szeregi w WZZ na sto
osób, a całej trójmiejskiej opozycji na jakieś czterysta.
Aktywnie w akcjach ulotkowych uczestniczyło około
trzydziestu – czterdziestu osób.
Cóż, od 1988 roku niestety nastąpił proces uwłaszczania się
towarzyszy z PZPR. W konsekwencji ochrony interesów ludzi PRL i serii afer nie mamy
gospodarki narodowej. Władza
uważa, że społeczeństwo ma
jej nie przeszkadzać. Mimo
wszystko – warto było.
Rozmawiał
Artur S. Górski

OŚWIATA / ZBROJENIÓWKA

Zmiany wprowadzane tylnymi drzwiami
Koniec roku szkolnego i okres wakacji dla środowiska
oświatowego były czasem niepokoju i ważnych wydarzeń. 1 września wchodzi w życie reforma szkolnictwa;
w zakresie programu nauczania i organizacji nauczania.
Proponowane są także zmiany w ustawie oświatowej i w
Karcie nauczyciela. Większość tych innowacji budzi sprzeciw nauczycieli, rodziców, uczniów.

Reforma wbrew
protestom
Przeciwko degradacji edukacji historycznej, polonistycznej i marginalizowaniu
przedmiotów ścisłych, zmianom organizacyjnym oraz
pochopnemu likwidowaniu
szkół i przedszkoli protestowali między innymi: nauczyciele, dyrektorzy szkół,
rodzice i uczniowie. W wielu
miejscowościach – począwszy
od Krakowa – organizowano głodówki, „Solidarność”
oświatowa w kwietniu składała
petycje w urzędach wojewódzkich, a w maju złożono petycję
do premiera Donalda Tuska z
żądaniem uchylenia rozporządzeń: w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego
i w sprawie ramowych planów
nauczania. Powstała Koalicja na rzecz Polskiej Szkoły
– jednocząca środowiska solidarnościowe, młodzieżowe
i niepodległościowe. Domagano się rozmów. Niestety,

strona rządowa milczała, ale
„Solidarność” nie poprzestawała w zwracaniu uwagi na
to, że – jak pisał przewodniczący gdańskiej „Solidarności”
oświatowej Wojciech Książek
– „oświata jest dobrem całego
narodu (…). Ostrzegamy, że
skutki braku decyzji wychodzących naprzeciw postulatom
obecnych protestów obciążają
rządzących. Że ta droga prowadzi polską edukację donikąd”.

Brak zgody na
proponowane zmiany
w ustawie oświatowej
W kwietniu samorządowcy
przedstawili Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu propozycje zmian w oświacie, np.
w ustawie o systemie oświaty
samorządowcy proponują możliwość przekazywania szkół i
placówek oświatowych innym
osobom prawnym lub ﬁzycznym bez względu na liczbę
uczniów. Większości proponowanych zmian nie akceptują

związki zawodowe. – Podtrzymujemy naszą negatywną opinię o propozycji samorządów.
Przestrzegamy przed wprowadzaniem tylnymi drzwiami
zmian w sprawach tak fundamentalnych jak edukacja
– mówił Ryszard Proksa,
przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.

W obronie Karty
nauczyciela
„Solidarność” oświatowa
nie akceptuje proponowanych
przez samorządowców zmian
w Karcie nauczyciela, m.in.
objęcia ustawą tylko nauczycieli pracujących z uczniami
przy tablicy, wyższego pensum dydaktycznego, skrócenia urlopu wypoczynkowego,
ograniczenia systemu awansu zawodowego do stopnia
nauczyciela mianowanego,
zlikwidowania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, żądając merytorycznych rozmów.
Wprawdzie 26 czerwca – pod
egidą sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego – odbyło
się spotkanie związkowców,
przedstawicieli samorządów i
parlamentarzystów w sprawie
zmian w Karcie nauczyciela,
ale z rządu RP nikt nie przy-

był. Z kolei 24 lipca w Sejmie
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej, podczas którego
MEN przedstawiło materiał o
Karcie nauczyciela, ale – jak
mówi zastępca przewodniczącego SKOiW NSZZ „S” Teresa Misiuk – materiał nie ukazał
funkcjonowania karty i został
skrytykowany przez przedstawicieli parlamentarzystów z
partii opozycyjnych oraz organizacji związkowych.
Pierwsze spotkanie robocze
w MEN z przedstawicielami
samorządów, stroną rządową i
związkowcami na temat karty
odbyło się dopiero 7 sierpnia.
Po spotkaniu przewodniczący „Solidarności” oświatowej
Ryszard Proksa powiedział, że
„nie wniosło ono generalnych
rozwiązań, ponieważ ministerstwo (…) nie przygotowało
materiałów na spotkanie, nie
przedstawiło własnego stanowiska (…), a po spotkaniu nie
ma żadnych protokołów, nawet
protokołu ustaleń”. W czasie
tego zebrania rozmawiano tylko
o urlopie dla poratowania zdrowia. Stwierdzono, że sposób
przyznawania urlopu ma być
podobny do funkcjonującego
obecnie. Zmianę polegającą na

tym, że urlop ma być przyznawany przez lekarza medycyny
pracy, a nie pierwszego kontaktu
– związkowcy akceptują, natomiast propozycję MEN opracowania nowego katalogu chorób
zawodowych nauczycieli, na
podstawie którego miałby być
przyznawany urlop zdrowotny,
Ryszard Proksa skrytykował.
Zdaniem przewodniczącego,
najwięcej kontrowersji wywoływało ustalenie minimalnego
okresu pracy, warunkującego
udzielenie urlopu zdrowotnego,
ponieważ obecna ustawa mówi
o 7-letnim stażu pracy, a samorządowcy chcą zdecydowanie
przedłużyć ten okres. – My
uważamy, że od określenia
długości tego okresu jest Instytut Medycyny Pracy, który już
kiedyś ustalił 7 lat. Należałoby
przeprowadzić konkretne badania i dopiero na tej podstawie
podjąć decyzję – powiedział
Ryszard Proksa.
Podczas spotkania w MEN
zdeﬁniowano wiele tematów
koniecznych do przedyskutowania, wśród nich wymieniono: jakość kształcenia i nadzór
pedagogiczny, awans zawodowy nauczycieli, system wynagradzania oraz ustalono, że
następne spotkanie odbędzie
się pod koniec sierpnia.
Barbara Ellwart

– Radmor prezentuje się bardzo dobrze, nie tylko na tle
sektora zbrojeniowego, ale całego przemysłu. Sądzę, że
to wynik m.in. współdziałania kadry zarządzającej ﬁrmą z
kierownictwem organizacji związkowej – ocenia przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ
„Solidarność” Stanisław Głowacki.

W

siedzibie KM NSZZ
„S” w Radmorze SA
odbyło się dwudniowe posiedzenie władz zbrojeniowej „S”, czyli Prezydium
Rady Sekcji, w którym wzięli
udział przedstawiciele Związku m.in. z takich zakładów,
jak Bumar Amunicja, Bumar
Elektronika (Warszawa) Bumar Żołnierz, Bumar-Łabędy
z Gliwic, Huta Stalowa Wola,
„Łucznik” Fabryka Broni (Radom), Stocznia Remontowa
„Nauta” i Radmor.
Gościem specjalnym
pierwszego dnia obrad był
przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” Krzysztof Dośla, który
przedstawił Prezydium Rady
Sekcji sytuację społeczno-gospodarczą w regionie, w tym
w przedsiębiorstwach sektora
zbrojeniowego. Przypomnijmy,
że w województwie pomorskim są to przede wszystkim
Radmor SA i znajdująca się w

stanie upadłości Stocznia Marynarki Wojennej, ale okresowo zlecenia dla Ministerstwa
Obrony Narodowej i innych
ﬁrm zbrojeniowych realizują
również Stocznia Remontowa
„Nauta”, Unimor i Unimor-Radiocom.
Sytuacja tych ﬁrm jest różna, podobnie jak całego sektora zbrojeniowego, w którym w
porównaniu ze stanem sprzed
20 lat (wówczas powstała
zbrojeniowa „Solidarność”)
pracuje obecnie jedynie 10
proc. osób z dawnego stanu
posiadania! Zdecydowanie
najlepiej radzi sobie właśnie
goszczący Prezydium Rady
SKPZ Radmor, co podkreślali
po spotkaniu z prezesem ﬁrmy Andrzejem Synowieckim
Stanisław Głowacki i przewodniczący zakładowej „S”
Edward Zbucki.
– Radmor może dzielić
się dobrym doświadczeniem,
a przykład tej ﬁrmy może

służyć za model współpracy
i zarządzania oraz zaangażowania w te procesy organizacji
związkowej – mówił reporterowi „Magazynu Solidarność”
Stanisław Głowacki.
Z szefem zbrojeniowej
„S” zgodził się Edward Zbucki, który przypomniał, że do
Związku w ﬁrmie należy ok. 54
proc. załogi (ponad 220 z ok.
450 pracowników). – Jako organizator spotkania dziękuję za
obecność przewodniczącemu
ZRG NSZZ „S” Krzysztofowi
Dośli, który w pewnym sensie pełni przecież na Pomorzu
rolę gospodarza, przynajmniej
w Związku. Przemysł zbrojeniowy nie jest najważniejszą
gałęzią gospodarki w naszym
regionie, dlatego cieszy, że
władze ZRG przykładają wagę
do wszystkich przedsiębiorstw
i branż. A nasze spotkanie jest
trochę wyjątkowe, ponieważ z
racji ulokowania większości
ﬁrm zbrojeniowych na południu Polski, to tam odbywają
się posiedzenia Prezydium i
Rady Sekcji. Tym razem naszej komisji udało się zaprosić
kolegów z kraju do Gdyni,
z czego bardzo się cieszymy
– dodał Zbucki.

FOT. ADAM CHMIELECKI

Radmor wzorem dla zbrojeniówki

Spotkanie władz Związku w
tym sektorze przemysłu dotyczyło sytuacji w branży. Zbrojeniowa „S” przyjęła stanowiska
dot. m.in. nowelizacji ustawy
offsetowej, konsolidacji grupy
Bumar, realizacji Strategii Konsolidacji i Wspierania Rozwoju
w branży oraz programu rozwoju zakładów przemysłu zbrojeniowego na lata 2013–2018.
Członków Związku niepokoi,
że choć do rozpoczęcia nowego
okresu ﬁnansowania w „zbrojeniówce” pozostało 5 miesięcy,
ze strony Ministerstwa Obrony
Narodowej panuje cisza.
Omówiono także sytuację w
innych pomorskich przedsiębiorstwach związanych z MON.
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– Martwi, że w dużo gorszej
sytuacji niż Radmor znajduje
się Stocznia Marynarki Wojennej, która licząc w swojej
strategii przede wszystkim na
jeden produkt, korwetę Gawron, stała się trochę oﬁarą polityki. Szkoda, ze dotknęło to
właśnie to przedsiębiorstwo.
Ostateczna upadłość SMW byłaby katastrofą dla gospodarki
i dla Marynarki Wojennej RP.
Mam nadzieję, że do tego nie
dojdzie, choć problemy stoczni
będą pewnie jeszcze widoczne
przez długi czas – komentował natomiast sytuację w
wojskowej stoczni Stanisław
Głowacki.
Adam Chmielecki
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY
pod redakcją Małgorzaty Kuźmy
W przedsiębiorstwach
w lipcu było zatrudnionych 5,5 mln
osób, czyli tyle samo
co przed rokiem i w
czerwcu 2012 roku.
(GUS)

Sześciolatki
jednak do zerówki

W lipcu średnio 44 bezrobotnych przypadało na jedną ofertę
pracy. Najwięcej osób bez pracy w stosunku do miejsc zatrudnienia oferowanych przez urzędy pracy było w Warmińsko-Mazurskiem – 105, najmniej na Śląsku – 24. W Pomorskiem na jedną
ofertę pracy przypadało 42 bezrobotnych.


Z GALERII

Wzrosty (rok do roku) zanotowanow sektorach przemysłu
lepiej radzących sobie w sezonie
letnim –17,7 proc. w produkcji
napojów, 10 proc. artykułów
spożywczych, 11,5 proc. urządzeń elektrycznych.

Bez stresu
Technik dokumentacji medycznej to według Serwis
Careecast najmniej stresujący
zawód świata w 2012 roku.
W pierwszej dziesiątce znaleźli
się również: jubiler, fryzjer stylista, krawiec, technik laboratorium medycznego, audiolog
monter urządzeń precyzyjnych, dietetyk, tapicer mebli,
technik elektryk. Kryteriami
wyboru była m.in. konkurencyjność, wymagania ﬁzyczne,
warunki środowiskowe, presja
czasu i konieczność pracy po
godzinach.
Za najbardziej stresującą
profesję uznano żołnierza szeregowego, a w następnej kolejności strażaka.


więcej na www.solidarnosc.gda.pl

RYS. PIOTROWORUS

33,4 proc. ﬁrm w Polsce
zatrudnia pracowników na
czarno – wynika z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan. Jeśli taką liczbę podaje
organizacja pracodawców, to
można sądzić, że rozmiary tej
patologicznej sytuacji są jeszcze większe. Państwo jest bezsilne, a tracą na tym wszyscy,
przede wszystkim pracownicy,
budżet państwa, system ubezpieczeń społecznych, ale także
uczciwi przedsiębiorcy.
Okazuje się, że w Polsce co
trzecia ﬁrma zatrudnia swoich
pracowników w szarej streﬁe.
Według badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan
zeszłym roku takich ﬁrm było
28,9 proc., w tym roku jest ich
już 33,4 proc. Podobny obraz
wyłania się z kontroli przeprowadzonych przez Państwową

Inspekcję Pracy. W pierwszej
połowie poprzedniego roku
inspektorzy wykryli 5,7 tys.
przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników, w
analogicznym okresie w tym

roku takich przypadków było
już 7 tys.
Firmy, które działają zgodnie z prawem, nie są w stanie
konkurować z nieuczciwymi
przedsiębiorcami.


NADGODZINY
BEZ NADPIENIĘDZY
Tylko 14 proc. pracowników
dostaje dodatkowe pieniądze
za pracę w nadgodzinach,
około 20 proc. rozlicza je biorąc czas wolny, pozostali pracują po godzinach za darmo
– podaje serwis internetowy
Praca.pl. Charytatywna praca
w nadgodzinach powoduje,
że pracodawcy nie zatrudniają
nowych pracowników – po co
płacić nowemu pracowniko-

wi, jak już zatrudniony pracuje
dodatkowo i to za darmo?
Praca po godzinach bez
wynagrodzenia
szczególnie
rozpowszechniona jest w
dużych korporacjach, gdzie
panuje tak zwana kultura nadgodzin i wypada, by pracownik przebywał dłużej niż jego
ustalony czas pracy.


W MOJEJ OSTATNIEJ PRACY NADGODZINY:

57%

20%

14%

Cytat miesiąca

nie miałem/am
nadgodzin

URZĄD

DOBOSZ JANA

Spadek (rok do roku) zanotowano w 11 innych działach
przemysłu – np. 7,9 proc.
w sektorze farmaceutycznym, 5,2 proc. w przemyśle
meblowym i 4,7 proc. w
górnictwie węgla.

Co trzecia ﬁrma zatrudnia na czarno

Tylko kilkanaście procent sześciolatków rozpoczęło we wrześniu naukę w pierwszej klasie, większość rodziców wysłało swoje
pociechy do zerówki. Polacy nie wierzą, że szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków.
W 2011 roku do szkoły poszło 20 proc. sześciolatków, w tym
roku według planów MEN miało pójść 40 proc., a jak wynika z
danych przesłanych przez kuratoria jest ich zaledwie kilkanaście
procent. Najmniej maluchów rozpoczęło wcześniej swoją drogę
szkolną w województwie opolskim (10 proc.), w lubelskim i na
Podlasiu (po 14 proc.). Nawet w Warszawie jest to tylko około 30
proc. (rok temu 50 proc.). W województwie pomorskim statystyki są lepsze niż w poprzednich latach, ale też nie przekraczają 30
proc. Polscy rodzice nie ufają reformie ﬁrmowanej przez obecną
koalicję rządzącą i wolą nie eksperymentować na własnych dzieciach, tym bardziej że z diagnoz poradni psychologicznych wynika, że tylko kilka procent sześciolatków jest gotowych rozpocząć
naukę w szkole.


bez pracy

O 8,8 proc. w
lipcu spadła rok
do roku produkcja budowlano-montażowa
(GUS).

były rozliczane i płacone
wg kodeksu pracy

Stopa bezrobocia w lipcu br.
wyniosła 12,3
proc. wobec
12,4 w czerwcu. (MPiPS)

można było je odebrać
w formie wolnego

Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw
w lipcu 2012 r. bez wypłat nagród
z zysku i było niższe w porównaniu
z czerwcem o 1,5 proc.

nie były wynagradzane

3700,01 zł

9%

”

– Każdy musi gdzieś pracować.
Polityków są całe tysiące, ich dzieci również.
Dzieci polityków nie mogą emigrować.
senator PO Łukasz Abgarowicz
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SPOŁECZEŃSTWO
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 7)

– Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego (Mt 19:23-30). Gdy
uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: – Któż więc
może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: – U ludzi to
niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.

O

bserwując narastające
protesty drobnych i tych
większych przedsiębiorców, którzy nie otrzymali należnej
zapłaty za prace przy inwestycjach
prowadzonych przed Euro 2012,
trudno nie przypomnieć sobie
zdania wypowiedzianego przez
Jezusa w rozmowie z bogatym
młodzieńcem, który pytał, co ma
czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Na odpowiedź Chrystusa, aby
sprzedał wszystko co ma, rozdał
ubogim i poszedł za nim, młodzieniec odszedł zasmucony, gdyż miał
wiele posiadłości.

Kapitalizm
jak z Dickensa
No tak, co ma jednak zrobić
przedsiębiorca, który swoje zrobił,
a zapłaty nie otrzymał, bo pieniądze traﬁły do silniejszego, np. do
banku na poczet spłaty kredytów
zaciągniętych przez lidera konsorcjum – dłużnika? Skąd wziąć kasę
na wypłaty?
Dzisiaj kapitalizm przypomina ten rodem z powieści Karola
Dickensa i „Ziemi Obiecanej”
Władysława Reymonta. Czystych
zasad brak, nie działa niewidzialna,
a mityczna ręka rynku, pojawił się
układ, korupcja i obietnica budowania najtaniej, co w konsekwencji swej nierealności powoduje, że
mamy najdroższe autostrady w
Europie.
Twórcy gospodarnej Europy,
średniowieczni zakonnicy, w niebiosach plują sobie w brody, a ci z
zakonów rycerskich – chętnie dobyliby mieczy. Bez średniowiecznych zakonów, bez templariuszy
(wynaleźli np. konta i czeki), nie
byłoby dzisiejszych banków; bez
chórów kościelnych i paraﬁalnych
stowarzyszeń z trudem pączkowałaby samorządność, a bez rzymskiej
zasady poszanowania własności
światem rządziliby barbarzyńcy.
Ta barbarzyńska zasada odezwała
się też po upadku PRL w zdaniu,
że „pierwszy milion trzeba ukraść”.
Afery FOZZ, spirytusowa czy

oscylator stały się na nieszczęście
grzechem pierworodnym polskiego
kapitalizmu.

Gruby portfel ﬁlantropa
Korupcja, meandry kreatywnej
księgowości, łamanie umów, kradzież wartości intelektualnych – to
nadal rejestr grzechów głównych
rodzimego kapitalizmu, z rzadka
tylko retuszowanych działalnością
ﬁlantropijną i udziałem w akcjach
charytatywnych. Filantrop dzisiejszy to jedynie obrazek z ﬁlmu
„Kiler-ów 2-óch”, gdy kreowany
przez Cezarego Pazurę „Kiler”
zostaje z przypadku ﬁlantropem,
ratującym budżet, szpitale, kinematograﬁę i edukację. Daleko mu
do ﬁlantropii np. Zamoyskich, a od
Johna Davisona Rockefellera i
Amschela Mayera Rothschilda
polskich ﬁlantropów dzielą lata
świetlne. Zresztą dwaj ostatni bogacze przy okazji doskonale inwestowali w ramach swoich fundacji
w „kapitał ludzki”. Jednak ich
koncerny i trusty nie wzbraniały
się przed używaniem siły wobec
np. strajkujących, jak w czasie masakry w Ludlow Tent Colony, a ich
potomkowie uczestniczą – jak się
sądzi – w tworzeniu tzw. Nowego
Porządku Świata.

Człowiek jest panem
samego siebie
Antidotum na dyktat i wynaturzenie bogactwa jest uznanie
siły dobra. Papież Jan Paweł II
w encyklice „Centesimus annus”
z 1991 r. zauważył, że własność
prywatna i przedsiębiorczość są
elementem deﬁnicji człowieka, a
poczucie własności aﬁrmuje i czyni z człowieka nie petenta, a pana
samego siebie.
– Człowiek pozbawiony
wszystkiego, co mógłby nazwać
swoim oraz możliwości zarabiania
na życie dzięki własnej przedsiębiorczości, staje się zależny od
machiny społecznej i od tych, którzy sprawują nad nią kontrolę, a to

Przedsiębiorca beatyﬁkowany
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyﬁkował społecznika
z okresu międzywojennego, hiszpańskiego przedsiębiorcę,
Wincentego Vilara. Vilar pochodził z Manises w Walencji,
gdzie razem z braćmi prowadził fabrykę porcelany.
W 1937 roku Vilar zginął z rąk bojówkarzy komunistycznych, którzy chcieli wymusić na nim przejście na ich
stronę. – Najbardziej chlubię się właśnie tym, że mogę być
teraz kim jestem i postępować tak jak zawsze postępowałem, toteż nie zaprę się prawdy – powiedział przed śmiercią przedsiębiorca, ﬁlantrop i społecznik Wincenty Vilar.

znacznie utrudnia mu zrozumienie
swej godności jako osoby i zamyka drogę do tworzenia autentycznej
ludzkiej wspólnoty – napisał Jan
Paweł II.
Jak zatem nie stać się niewolnikiem systemu i nie popaść w
uzależnienie od korporacji i dyktatu ﬁnansjery? To arcytrudne,
gdy nie sprzyja powolna dyktatowi zewnętrznemu, łasa na proﬁty,
kasta urzędniczo-administracyjna,
eliminująca krnąbrnych. Recepta
jest prosta – stowarzyszenia, czy
to w formie związków, spółdzielni, czy społecznych instytucji. I to
nie stowarzyszenia rozumiane jako
zmowa.
Prywatyzacja u początku drogi
III RP była zjawiskiem dziwacznym, które nadal oczekuje na

Choć bogactwo
często prowadzi
do hedonizmu,
konsumpcjonizmu i neoindywidualizmu jako
stylu życia, to
nauczanie społeczne Kościoła
nie jest przeciwne
bogaceniu się.
solidne, niezależne opracowanie.
Polacy, tak jak inne nacje od Afryki Północnej po Estonię, stali się
bowiem przedmiotem gigantycznego planu gry i przeprowadzonej
w zadziwiająco podobnym stylu
transformacji. Ludziom danego
ładu nie stała się „krzywda”, to oni
znaleźli się na szczycie nowej ekonomicznej drabiny. Reszta została
skazana na role klienta. I to klienta
odartego z własnych, walutowych
oszczędności (pamiętamy sztywny
kurs dolara na poziomie 9 tys. zł,
gdy galopowała inﬂacja i znikały
wkłady na książeczkach mieszkaniowych). Czy jednak opłaca się
nam dzisiaj złupić bogacza? Jeśli
odpowiemy sobie: tak – grozi nam
równość w nędzy. Polak bogaczy
nie lubi. Gdy sąsiadowi powodzi
się lepiej, wzdycha: Dlaczego on
ma lepiej niż ja, dlaczego nie ma
tak źle jak ja?
W „Słowniku katolickiej nauki
społecznej”, zredagowanym przez
ks. prof. Władysława Piwowarskiego, pod hasłem „Bogactwo”
czytamy: „Zasób środków materialnych, który pozwala na skrajnie
luksusowy poziom życia w danym
społeczeństwie. Źródła bogactwa

RYS. PIOTR OWORUS

Czy biznesmen MOŻE BYĆ ZBAWIONY?

mogą być rozmaite: pracowitość,
przedsiębiorczość, oszczędzanie,
wyzysk, dziedziczenie. Niezależnie od źródeł bogactwo jest
wyrazem uprzywilejowania i w
jakimś stopniu przeciwstawienia
się zasadzie równości społecznej.
Choć bogactwo często prowadzi
do hedonizmu, konsumpcjonizmu
i neoindywidualizmu jako stylu życia, to nauczanie społeczne
Kościoła nie jest przeciwne bogaceniu się. Podkreśla się w nim nie
tyle moment posiadania, ile raczej
używania dóbr materialnych, a w
konsekwencji obowiązki społeczne
ciążące na własności. Bogactwo
nie jest celem samym w sobie,
lecz środkiem do celu. Wymaga
ono uświadomienia w zakresie hierarchii wartości, postaw życiowych
i zachowań opartych na zasadach
etyczno-społecznych, zwłaszcza
zasadzie sprawiedliwości, zasadzie
miłości i zasadzie solidarności. Encykliki społeczne domagają się harmonijnego i solidarnego rozwoju
wszystkich społeczeństw” – uważa
ks. prof. Władysław Piwowarski.
Z deﬁnicją bogactwa harmonizuje
deﬁnicja przemysłu. Według ks.
prof. dr. hab. Janusza Mariańskiego (KUL), pierwotnie termin
„przemysł” był synonimem wysiłku i zręczności drobnego wytwórcy
(rzemieślnika). Od początku XIX
w. termin ten jest stosowany na
określenie nowej organizacji produkcji, pociągającej za sobą różnorodne następstwa społeczne.

U progu cyberczasu
Uprzemysłowienie jest konieczne tak dla wzrostu ekonomicznego, jak i postępu ludzkiego
oraz dojścia do nowych form życia
społecznego, nowych form kultury,
sposobów myślenia, działania, spędzania wolnego czasu itp. Zmiana
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ta oznaczała przede wszystkim odchodzenie od liberalnego ustroju
społeczno-politycznego, który
według swoich ekonomistycznych
założeń popierał i zabezpieczał inicjatywę gospodarczą posiadaczy i
przedsiębiorców, ale nie troszczył
się dostatecznie o zabezpieczenie
praw człowieka pracy. Co dalej?
Oto stoimy u progu kolejnych
wyzwań, z których warto sobie
już dzisiaj zdać sprawę. Czy zasypywać przeszłość, by budować
przyszłość, czy na tradycji budować przyszłość nowoczesnego
państwa? Tą drogą idzie przez
ostatnie pół wieku np. Japonia, łącząc tradycję z nowoczesnością,
oraz Bawaria. Czy jednak Pomorze stanie się drugą Bawarią?
Na razie przed nami długi marsz
obliczany na dwie dekady, by poziom życia chociażby zbliżył się
do tego znanego z rozwiniętych
landów niemieckich czy szwajcarskich kantonów. Tymczasem
żyjemy już w cyberczasach, a innowacyjność stoi w przedpokoju.
– Kolegą w pracy będzie robot.
Nastąpi zanik tradycyjnej pracy,
a inteligentne maszyny wytworzą
też nowy model pracy. Czy nastąpi
zmiana paradygmatu z rywalizacji na partnerstwo? Żyjemy w
cyberczasach. Musimy więc przystosować się do wyłaniającej się
cyberrzeczywistości. Z łatwością
możemy wyobrazić sobie maszyny,
które nas zastąpią. Świat cyfrowy
staje się coraz bardziej nieznany.
Część naszej przyszłości będzie
działa się w przestrzeni cyfrowej
i wirtualnej – przekonywał nas
Szwajcar prof. Mario Raich, naukowiec z ESADE w Barcelonie.
Dlatego też ukazując blaski i
cienie rozwoju przemysłowego
Kościół podkreśla, że dalszy właściwy rozwój społeczeństwa przemysłowego powinien opierać się na
przeświadczeniu o pierwszeństwie
osoby przed rzeczą, etyki przed
techniką, pracy człowieka przed
kapitałem jako zespołem środków.

Artur S. Górski
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SPOŁECZEŃSTWO

Ronald Reagan
i Jan Paweł II
znowu w Gdańsku

TAMTEN
SIERPIEŃ
w Gdyni…

FOT. PAWEŁ GLANERT

Są tu reprinty dokumentów, nieznane, a doniosłe
fakty, szczegółowe kalendarium wydarzeń, listy
strajkujących, sylwetki
osób, wreszcie zdjęcia, które przypominają dawnym
uczestnikom, a młodym
prezentują, jak było…

Monument przedstawia Jana Pawła II i prezydenta
Reagana dyskutujących podczas spaceru.

A

rcybiskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił
15 sierpnia pomnik Jana
Pawła II i Ronalda Reagana w
Gdańsku. Metropolita gdański
przypomniał, że to właśnie
Papież Polak i 40 prezydent
USA jako jedni z pierwszych
wsparli „Solidarność” po
wprowadzeniu stanu wojennego, inicjując ogólnoświatową
akcję zapalania świeczek w
oknach w geście solidarności
ze Związkiem.
W uroczystości wzięli
udział również księża infułaci Stanisław Bogdanowicz
i Stanisław Zięba, inicjatorzy budowy pomnika ze
Stowarzyszenia „Godność”:
Stanisław Fudakowski,
Czesław Nowak, Andrzej
Osipów, członkowie NSZZ
„Solidarność” na czele z
przewodniczącym Zarządu
Regionu Gdańskiego „S”
Krzysztofem Doślą i mieszkańcy Trójmiasta. Obecni
byli również parlamentarzyści: Anna Fotyga, Andrzej
Jaworski, Maciej Łopiński
oraz Grzegorz Bierecki,
prezes Krajowej SKOK, która wsparła ﬁnansowo budowę
pomnika. Rangę uroczystości
podkreślały poczty sztandarowe Związku, m.in. Stoczni Gdańskiej oraz Regionu
Gdańskiego.
Pomnik został odsłonięty 14 lipca w Parku im.
Prezydenta Ronalda Reagana
w Gdańsku (w pobliżu morza
w Jelitkowie) przez przedstawiciela ambasady Stanów
Zjednoczonych w Polsce,
prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza, abp. seniora
Tadeusza Gocłowskiego i
Grzegorza Biereckiego.
Monument przedstawia
Jana Pawła II i prezydenta Re-

agana dyskutujących podczas
spaceru. Bardzo realistyczna
scena oparta jest na słynnym
zdjęciu agencji Associated
Press ze spotkania obu mężów stanu w Tampie na Florydzie w 1987 r. Jak mówią
członkowie Stowarzyszenia
„Godność”, pomnik ma być
formą hołdu dla tych wielkich
postaci, przyjaciół „Solidarności”, w 25 rocznicę spotkania
w Tampie, ale również wspomnieniem wizyty Jana Pawła
II w Trójmieście.
(ach)

Tak album ocenił w słowie
otwierającym tę publikację
prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek. I rzeczywiście wymienił wszystkie atuty książki
napisanej (a właściwie przygotowanej, bo słowo współgra w
niej z obrazem) przez byłych
działaczy „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” w Trójmieście. W publikacji wydanej
z okazji 32 rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych nie
brakuje faktograﬁi, ale moim
zdaniem jej największą wartością jest oddanie w dużej mierze klimatu strajkowych dni
w Stoczni im. Komuny Paryskiej, porcie gdyńskim, Wyższej Szkole Morskiej i innych
gdyńskich zakładach.
Polowe msze św. odprawiane w stoczni przez księży

Hilarego
Jastaka i
Edwarda
Rybę, dokumenty
komitetów
strajkowych opatrzone specjalnymi pieczęciami i stemplami,
przesyłki poczty strajkowej,
prowizoryczne miejsca do
spania dla strajkujących zbudowane z namiotów i styropianowych płyt, uściski z
rodziną przez kraty stoczniowej bramy – zdjęcia z albumu
składają się na wielką fotograﬁę niepewności i obaw, ale
także siły i nadziei gdynian w
sierpniu 1980 r.
Dominujące w książce zdjęcia i dokumenty z gdyńskiej
Stoczni im. Komuny Paryskiej
pokazują solidarność i przezorność strajkujących. Zorganizowali nie tylko wspomnianą
pocztę, ale i system dystrybucji
przekazywanej do stoczni żywności. Paczek nie otrzymywali
bliscy oﬁarodawców – traﬁały
do „wspólnej puli” danego wydziału. Ot, jeszcze jeden mały
przykład solidarnej walki.

Trudno wskazać najciekawszy z prezentowanych w
albumie „Ludzie Sierpnia ’80
w Gdyni” dokumentów. Symboliczne może być pismo wysłane przez ks. prałata Jastaka
do Papieża Jana Pawła II z
okazji uroczystego Te Deum
odprawionego 7 września w
podziękowaniu za Porozumienia Sierpniowe. Sam list do
Ojca Świętego zajmuje jedną
stronę, strony z podpisami
uczestników sierpniowych
strajków – kilkanaście! Nie
brakowało gdynian cieszących
się z pierwszego wyłomu w
komunistycznym murze.
Adam Chmielecki
A. Kołodziej, D. Sadowska,
R. Zwiercan, „Ludzie Sierpnia ’80
w Gdyni”, 178 s.,
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2012
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Kryteria wyboru
nauczyciela
do zwolnienia
Status pracowniczy nauczycieli ze względu na szczególną
rangę społeczną tego zawodu jest uregulowany w ustawie z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. W myśl przepisów
tego aktu prawnego, dyrektor szkoły w przypadku całkowitej albo częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian
organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających
dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
rozwiązuje z nim stosunek pracy z końcem roku szkolnego
po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

W

świetle utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego
ustawowe przyczyny uzasadniające wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy ulegają poszerzeniu o konieczność zbadania zastosowanych przez pracodawcę kryteriów
wyboru konkretnego nauczyciela do zwolnienia z pracy. Kryteria
te wprawdzie nie muszą być wskazane pracownikowi oświaty
jako element przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie nauczycielskiego stosunku pracy, ale równocześnie nie usuwają się one
spod kontroli sądowej. Należy podkreślić, iż przepisy prawa nie
wskazują w tym przypadku precyzyjnego katalogu kryteriów wyboru osoby do zwolnienia. W sukurs przychodzą tutaj orzeczenia
Sądu Najwyższego.
Na szczególną uwagę zasługuje wyrok z dnia 10 stycznia 2002
r., I PKN 771/00, w którym Sąd Najwyższy uznał, iż porównanie
kwaliﬁkacji zawodowych, jako kryterium wyboru nauczyciela do
przeniesienia w stan nieczynny (zwolnienia), wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także
praktyki w nauczaniu przedmiotu. Należy zatem w pierwszej
kolejności brać pod uwagę okres zatrudnienia na stanowisku
nauczyciela przedmiotu, którego liczba godzin nauczania ulega
zmniejszeniu, nie zaś ogólny czas wykonywania zawodu. Stosownie do wyroku SN z dnia 16 maja 2001 r., I PKN 492/00, przy
ocenie nauczyciela należy uwzględnić wszystkie posiadane przez
niego kwaliﬁkacje nauczycielskie, a nie tylko kwaliﬁkacje odnoszące się do przedmiotów, których nauczał przed przeniesieniem
w stan nieczynny.
Znamienne jest uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 września
2000 r., I PKN 29/00, w którym sąd uznał, że długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole, nieobecności nauczyciela w pracy
z powodu choroby mogą uzasadniać jego wybór do przeniesienia
w stan nieczynny. Zdaniem składu orzekającego, interesowi szkoły
jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież nie może być
przeciwstawiany socjalny i ekonomiczny interes nauczyciela, który przez kilka lat nie wykonuje należących do niego zadań.
Wskazane orzeczenia stanowią w przedmiotowej materii zaledwie fragment bardzo bogatego dorobku judykatury. Należy pamiętać, iż poszczególne decyzje personalne mogą być uzasadniane
w różny, trudny do przewidzenia sposób. W ocenie prawidłowego
zastosowania kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia decydujący jest moment dokonania wypowiedzenia stosunku pracy.
Polityka kadrowa dyrektora szkoły może być zakwestionowana
przez sąd pracy w przypadku uznania, iż była ona dyskryminująca
lub nieobiektywna.
Opracowano według stanu prawnego na dzień: 29.07.2012 r.
Tomasz Gryczan
Koleżance Barbarze Czyżykowskiej
Przewodniczącej „Solidarności” oświatowej Ziemi Puckiej,
i Jej Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

oraz otuchy w tych trudnych chwilach
składają Koleżanki i Koledzy z Ziemi Puckiej
i Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU

Mobbing zamiast normalnych relacji
Nic nie zapowiadało, że zmiana na stanowisku dyrektora spowoduje tak duże zmiany w pracy ludzi oraz życiu
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.
W sierpniu ubiegłego roku dyrektorem została osoba, która od razu chciała podporządkować sobie pracowników
w sposób daleki od norm określonych w obowiązującym
prawie, ale niestety dzisiaj dość powszechnie w zakładach
pracy stosowanych.

R

ozpoczęło się zarządzanie pracownikami oparte
bardziej na praktykach
socjotechnicznych, niż wzajemnym poszanowaniu relacji
pracodawca – pracownik. Zaczęła obowiązywać zasada, że
kto się zgadza z dyrektorem
jest dobrym pracownikiem,
a kto ma inne zdanie – jest
pracownikiem złym. I nie ma
tu znaczenia sposób wykonywania obowiązków. Kontakt
dyrektora z pracownikiem
wyczerpuje raczej znamiona
deﬁnicji mobbingu, niż normalnych relacji opartych o
zawartą umowę o pracę.
Cała ta sytuacja spowodowała, że w ciągu kilku tygodni
ponad połowa pracowników
utworzyła zakładową organizację NSZZ „Solidarność”.
– Postanowiliśmy walczyć o
godność i bronić normalnych
warunków pracy – mówi jeden
z członków „Solidarności” w
Domu Pomocy Społecznej w
Szpęgawsku. Na reakcję dyrekcji na utworzenie związku
zawodowego nie trzeba było
długo czekać. Na początku,
w ramach „przywołania do
porządku” przewodniczącego
koła, udzielono mu nagany,

którą Sąd Rejonowy Wydział
Pracy w Malborku uchylił. Później związkowiec otrzymał negatywną ocenę swojej pracy, od
której odwołać można się było
tylko do dyrektora (i co można
było przewidzieć – odwołanie
zostało odrzucone). Ocena była
krótka, nie zawierała żadnych
konkretów, tym bardziej było
to zastanawiające, że poprzedni przełożony oceniał obecnego szefa „Solidarności” bardzo
dobrze. Oczywiście, można się
zastanowić, czy ta jednoznacznie negatywna ocena i presja
wywierana na osobę przewodniczącego nie jest konsekwencją faktu, że to właśnie on był
inicjatorem założenia Związku
w Domu Pomocy Społecznej.
Tym bardziej godne zauważenia jest, że pomimo silnej
presji dotykającej wszystkich
pracowników należących do
Związków tworzą oni zwartą
grupę.
Jedną z głównych zmian
wprowadzonych w organizacji
pracy przez nowego dyrektora
jest m.in. wyznaczanie dyżurów pielęgniarkom i opiekunom na różnych oddziałach.
Zdaniem Związku, obniża to
w znacznym stopniu warunki

pracy opiekunów, a co ważniejsze komfort życia pensjonariuszy ośrodka. Osoby niepełnosprawne lepiej się czują,
gdy opiekują się nimi stale te
same osoby, które znają dobrze swoich podopiecznych.
Tymczasem konsekwencją
pisma Związku do dyrektora
z prośbą o przeanalizowanie
zasadności wprowadzonych
zmian było… skierowanie
przez niego zawiadomienia do
prokuratury, która postępowanie umorzyła, nie dopatrując
się w działaniach związkowców znamion przestępstwa.
Pracownicy domu skarżą się
również, że przełożeni ograniczają dostęp do informacji
związkowych. Pisma niewygodne dla dyrektora są zdejmowane z oﬁcjalnej tablicy
związkowej, jednocześnie
nie wolno w żaden inny sposób przekazywać informacji
związkowych na terenie placówki.
Należałoby zadać pytanie,
czy nadal jest to ten sam Dom
Pomocy Społecznej, który od
lat miał opinię placówki o wysokim standardzie opieki i dużym komforcie pobytu mieszkańców. Renoma ośrodka, w
którym pensjonariusz jest najważniejszy, a pracownik ważny, zostaje obecnie wystawiona
na poważną próbę. Pracownicy
mają nadzieję, że obecna pani
dyrektor zauważy, że miejsce
to tworzą ludzie i to oni są naprawdę ważni.
Paweł Szmagliński

Dłuższe urlopy dla ojców
Od 2013 r. ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu
wychowawczego – podał
Dział Informacji Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”. To efekt negocjacji
Związku z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Komisji Trójstronnej.

T

o dobrze, że Ministerstwo Pracy przychyliło
się do naszych propozycji, szczególnie że w pierwszej
wersji projekt przewidywał
przekazanie do wyłącznego wykorzystania jednemu z rodziców
miesiąca urlopu z puli, która
obecnie przysługuje obojgu. W

Biuro
Pracy

przypadku samotnych rodziców
oznaczałoby to krótszy o miesiąc urlop – komentuje Danuta
Wojdat, pełnomocnik NSZZ
„Solidarność” ds. kobiet.
Związkowcy chcą ponadto
przekonać stronę rządową do
takiej zmiany przepisów, która umożliwiałaby również rodzicom zatrudnionym na czas
określony wykorzystanie urlopu wychowawczego w pełnym
wymiarze. Obecnie pracownik
zatrudniony na umowę na czas
określony może skorzystać z
urlopu wychowawczego i połączonych z nim uprawnień
(staż pracy i składki do funduszu emerytalnego) tylko do
momentu zakończenia umowy
o pracę.

Zmiana przepisów dotyczących urlopów wychowawczych
związana jest z dyrektywą Unii
Europejskiej w sprawie urlopów
rodzicielskich, która zalecała,
aby kraje członkowskie wprowadziły u siebie przepisy zachęcające ojców do angażowania
się w opiekę nad dziećmi. Warto pamiętać, że podczas urlopu
wychowawczego składki na
ubezpieczenie społeczne za rodziców opłaca budżet państwa.
Przypominamy, że jednocześnie trwają prace nad zmianami
ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ich celem jest objęcie
ubezpieczeniem społecznym jak
najwięcej rodziców, którzy zrezygnowali z pracy w związku z
opieką nad dzieckiem.

Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” to placówka otwarta, każdy może skorzystać z jego usług. Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9 do 15. Konsultacje z doradcą zawodowym są
dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
Budynek „Solidarności”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 9,
tel. 58 301 34 67, 58 308 43 47 biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

PRAWO

Kiedy pracownik jest DYSKRYMINOWANY w miejscu pracy
Jedną z podstawowych
zasad prawa pracy jest
równe traktowanie w
zatrudnieniu. Zasada
równego traktowania w
zatrudnieniu, z której wynika zakaz dyskryminacji
pracowników, ma bardzo
szeroki zakres.

Z

abrania ona dyskryminacji zatrudnionych m.in.
ze względu na: płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną, wymiar etatu czy
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony (art.
183a k.p.). Mimo że wskazana
regulacja sama w sobie już
jest obszerna, to dodatkowo
stanowi ona otwarty katalog
okoliczności mogących być
przyczyną dyskryminujących
zachowań pracodawcy. Teoretycznie więc powodem dyskryminacji pracownika mogą
być jeszcze inne przesłanki,
niż wymienione w art. 183a § 1
k.p. Ponadto prawo pracy zakazuje nie tylko dyskryminacji
wprost naruszającej art. 183a §
1 k.p., ale również takiej, która
pośrednio łamie zakaz dyskryminacji. Pośrednio, to znaczy
poprzez takie zachowania i
przyjęte kryteria, które pozornie noszą znamiona obiektywności i neutralności, jednak w
rzeczywistości prowadzą do
nierównego traktowania

Odmienne traktowanie
w granicach prawa
W trakcie zatrudnienia pracownicy wielokrotnie traktowani są w odmienny sposób.
Zakres ich praw i obowiązków
różni się, co niekoniecznie
musi oznaczać dyskryminację
ze strony pracodawcy. Działania pracodawcy, których efektem jest zróżnicowane praw i
obowiązków danego pracownika, nie naruszają bowiem
prawa, jeśli polegają na:
 niezatrudnianiu pracownika
z jednej lub kilku przyczyn
określonych w art. 183a § 1
k.p., jeżeli jest to zasadne ze
względu na charakter pracy,
warunki jej wykonywania
lub wymagania zawodowe
stawiane pracownikom
 wypowiedzeniu pracownikowi warunków pracy
w zakresie wymiaru czasu
pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników
 stosowaniu środków różnicujących sytuację prawną
pracownika ze względu na
ochronę rodzicielstwa, wiek
lub niepełnosprawność

 ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania, jak też
dostępu do szkolenia w celu
podnoszenia kwaliﬁkacji
zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu
pracy (art. 183b § 2 k.p.).
Dyskryminację stanowi
zachowanie, którego celem
lub skutkiem jest naruszenie
godności albo poniżenie lub
upokorzenie pracownika (molestowanie).
Pracodawca powinien mieć
świadomość, że dopuszczając
się praktyk dyskryminacyjnych
lub tolerując je w zakładzie
pracy może być narażony na
zapłatę odszkodowania. Jego
dolna granica została ustalona na poziomie minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie, górny pułap jest natomiast
nielimitowany (art. 183d k.p.).
Co ważne, od 1 stycznia 2011
r. odszkodowania za dyskryminację mogą domagać się także
osoby zatrudnione w ramach
umowy cywilnoprawnej, na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2
tzw. ustawy z 3.12.2010 r. o
wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w
zakresie równego traktowania.

Nierówne traktowanie
w wynagradzaniu
pracownika
Kwestia wynagrodzenia
zdaje się być najczęstszą przyczyną sporów między pracownikiem a pracodawcą w
oparciu o przepisy dotyczące
nierównego traktowania w zatrudnieniu.
Równe traktowanie w wynagradzaniu stanowi jedną z
podstawowych zasad prawa
pracy. Zgodnie z art. 183c k.p.
pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za
jednakową pracę lub za pracę
o jednakowej wartości. Praca
jednakowa to praca na tym samym stanowisku, z takim samym zakresem obowiązków.
Pracami o jednakowej wartości
są prace, których wykonywanie wymaga od zatrudnionych
porównywalnych kwaliﬁkacji
zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi
w odrębnych przepisach lub
praktyką i doświadczeniem
zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i
wysiłku.
Co istotne, wynagrodzenie
w rozumieniu powołanego
przepisu obejmuje wszelkie świadczenia pracodawcy
na rzecz zatrudnionego, bez
względu na ich nazwę i formę,
a więc także wszelkiego rodza-

ju odprawy (np. emerytalne, w
związku ze zwolnieniem), odszkodowania czy też świadczenia z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
Zatrudniony, który uważa, że za taką samą pracę jest
wynagradzany gorzej niż jego
współpracownik, może dochodzić sprawiedliwości przed
sądem. Musi jednak pamiętać,
że dochodząc odszkodowania z tytułu naruszenia przez
pracodawcę zasady równego
traktowania pracowników w
zakresie wynagrodzenia za pracę powinien wykazać, iż wykonywał jednakową pracę lub
pracę o jednakowej wartości co
pracownik otrzymujący wynagrodzenie na korzystniejszym
poziomie (por. wyrok SN z 15
września 2006 r., I PK 97/06).
Pracodawca powinien
natomiast wykazać, że przy
różnicowaniu wynagrodzenia
kierował się obiektywnymi
powodami. Jeżeli zatem przy
ustalaniu wysokości wynagrodzeń pracodawca kieruje się
np. różnymi kwaliﬁkacjami
zawodowymi i stażem pracy,
to musi wskazać, że mają one
znaczenie przy wykonywaniu
obowiązków, które zostały powierzone pracownikom (por.
wyrok SN z 22 lutego 2007 r. I
PK 242/06 OSN 2008, nr 7-8,
poz. 98).
W powołanym powyżej
wyroku z 22 lutego 2007 r. SN
wskazał również, że w przypadku uwzględnienia roszczeń
pracownika, rozstrzygnięcie
sądu pracy zastępujące postanowienia umowy o pracę odpowiednimi postanowieniami
niemającymi charakteru dyskryminującego może dotyczyć
ukształtowania na przyszłość
treści trwającego stosunku
pracy. Jeżeli natomiast sprawa dotyczy naruszenia zasady
równego traktowania w zakresie wynagrodzenia w przeszłości (zwłaszcza po rozwiązaniu
stosunku pracy), to pracownik
może dochodzić odszkodowania w wysokości różnicy między wynagrodzeniem, jakie
powinien otrzymywać bez naruszenia zasady równego traktowania, a wynagrodzeniem,
które rzeczywiście otrzymał.
Jeśli pracownik powołuje się na naruszenie zasady
równego traktowania w zatrudnieniu, to pracodawca
nie może go za to zwolnić z
pracy.
Kodeks pracy zawiera regulację chroniącą pracowników
przed ewentualnymi konsekwencjami, wynikającymi ze
skorzystania z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia
zasady równego traktowania w
zatrudnieniu (art. 18 3e kodeksu
pracy). Przede wszystkim nie

może to stanowić przyczyny
wypowiedzenia pracownikowi
umowy o pracę lub rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia w
trybie art. 52 kodeksu pracy.
Sąd Najwyższy, w swoich
orzeczeniach, podkreśla, że
„skorzystanie z uprawnień”
nie ogranicza się tylko do wytoczenia powództwa, a może
przybierać też inną formę
zapobiegania dyskryminacji.
„Ujawnienie innym zatrudnionym danych objętych tzw.
klauzulą poufności wynagrodzeń, w celu przeciwdziałaniu naruszania zasad równego
traktowania w zatrudnieniu
oraz przejawom dyskryminacji płacowej pracowników nie
stanowi przyczyny uzasadniającej rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia”
(wyrok SN z 26 maja 2011 r.,
II PK 304/10).
Według Sądu Najwyższego,
stwierdzenie „ciężkości” naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 §1
pkt 1 kodeksu pracy) nie może
pozostawać w sprzeczności z
możliwością ujawnienia wysokości wynagrodzenia innych
pracowników w celu dochodzenia roszczeń za naruszenie
zasady równego traktowania w
zatrudnieniu (wyrok SN z 15
lipca 2011 r., I PK 12/11).
Kiedy rozpoczyna się bieg
terminu roszczenia o to od-

szkodowanie w sytuacji, gdy
następstwa działań dyskryminujących szefa (rozstrój
zdrowia) dały o sobie znać
dopiero po ustaniu zatrudnienia?
Z art. 291 § 1 k.p. wynika,
że podstawowym terminem
przedawnienia jest termin
trzyletni, który znajduje zastosowanie wobec wszelkich roszczeń pracownika wynikających
ze stosunku pracy. Przepis ten
mówi również, że bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna się
w chwili, gdy roszczenie stało
się wymagalne.
Na dochodzenie roszczeń
z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, w wyniku której
nastąpił rozstrój zdrowia, pracownik ma zatem trzy lata.
Momentem decydującym dla
rozpoczęcia biegu tego terminu nie jest jednak data rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie
bowiem ze stanowiskiem SN
wyrażonym w wyroku z 3
lutego 2009 r. (I PK 156/08,
Monitor Prawa Pracy 2009, nr
6), termin przedawnienia roszczenia wywodzonego z art. 18
k.p. rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie ujawnienia
się szkody na osobie, do czego
bez wątpienia może dojść już
po ustaniu stosunku pracy.
Stan prawny na 17.08.2012 r.
Maria Szwajkiewicz

Biuro Prawne

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

–

9.30-15

–

9.30-15

–

9.30-15

radca prawny
Tomasz Wiecki

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

–

8.30-11

O. Gdynia
8.30-16
11-17

8.30-15.30 8.30-15.30 8.30-15.30

–

O. Gdynia
8.30-15.30
9-15

doradca prawny
Łukasz Sulej

9-16

9-16

9-16

9-16

–

doradca prawny
Tomasz Gryczan

9-13.30

O.
Gdynia
9-15

–

–

9-16
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XVI Mistrzostwa Ziemi
Słupskiej w SCRABBLE

XXII Międzynarodowy Festiwal
BRYDŻA SPORTOWEGO

Zwycięzcy XVI Mistrzostw Ziemi Słupskiej w Scrabble:
Dominik Urbacki (w środku), Mariusz Skrobosz (z lewej),
Miłosz Wrzałek (z prawej).

Triumfator festiwalu Cezary Krzemiński ze Słupska (w środku) z Piotrem Tuszyńskim
(z lewej – 2 miejsce) i Michałem Nowosadzkim (z prawej – zdobywcą 3 miejsca).

W
Podczas zawodów widać było skupienie na twarzach
grających.

W dniach 4-5 sierpnia br. w Słupsku w Akademii Pomorskiej
odbyły się XVI Mistrzostwa Ziemi Słupskiej w Scrabble o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Jak co roku organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego „Solidarność” w Słupsku. W tym roku do grodu nad Słupią przyjechało 46 zawodników
walczących o Grand Prix Polski. Przez dwa turniejowe dni rozegrano 12 rund gier. W tym roku zwycięzcą został Dominik Urbacki z Pruszkowa, który uzyskał 11 dużych punktów. Za pierwsze
miejsce otrzymał puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Słupsku i nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł.
Poniżej prezentujemy pierwszą szóstkę tegorocznego Grand
Prix Polski:
1. Dominik Urbacki – Pruszków, 11 pkt – 750 zł
2. Mariusz Skrobosz – Warszawa, 9 pkt – 600 zł
3. Miłosz Wrzałek – Reda, 8,5 pkt – 500 zł
4. Tomasz Zwoliński – Skierdy, 8 pkt – 400 zł
5. Krzysztof Obremski – Legnica, 8 pkt – 300 zł
6. Michał Alabrudzinski – Włocławek, 8 pkt – 200 zł
Najlepszym słupszczaninem został Dominik Piasecki, który
otrzymał nagrodę w wysokości 150 zł.
Nagrody wręczał szef słupskiej „Solidarności” Stanisław Szukała w towarzystwie przedstawicielki Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Nie było natomiast nikogo z władz miejskich.
Być może upalna pogoda sprawiła, że zamiast wręczać puchary
i nagrody ich przedstawiciele wybrali po prostu plażę. A szkoda,
bo przecież Urząd Miejski w Słupsku obok Pomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego był głównym sponsorem tego udanego
turnieju. Szczególne słowa uznania należą się Wioletcie Antonowicz, Józefowi Grządzielskiemu i Henrykowi Grądzkiemu za
trud włożony w organizację mistrzostw.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy za rok.
Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl
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słupskiej hali sportowo-widowiskowej
Gryﬁa w dniach
10-19 sierpnia br. odbył się
coroczny turniej brydża sportowego pod patronatem NSZZ
„Solidarność”. Jak zawsze organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Międzynarodowy
Festiwal Brydża Sportowego
„Solidarność”. Główną nagrodą
był w tym roku samochód marki Renault Thalia, ufundowany
przez jednego ze sponsorów
– „Consus Group” Biura Maklerskie. Innymi sponsorami imprezy
byli ENERGA i PGE, a ﬁnansowo zawody wsparli: Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, minister edukacji narodowej, Urząd
Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Urząd Miejski w
Słupsku i Starostwo Powiatowe
w Słupsku. W najważniejszej
punktacji długofalowej turnieju ku radości miejscowych zawodników wygrał słupszczanin
Cezary Krzemiński. Zrobił to
niemalże rzutem na taśmę, bo-

Cezary Krzemiński ze swoją nagrodą.

wiem przez bardzo długi czas
trwania zawodów prowadził
ubiegłoroczny triumfator festiwalu Piotr Tuszyński. W
końcowej klasyﬁkacji tym razem musiał się zadowolić jednak drugim miejscem. Trzecie
miejsce zajął Michał Nowosadzki. Receptą na sukces, jak
nam zdradził zwycięzca Cezary
Krzemiński, jest systematyczna
praca i ćwiczenia. Żartował, że
musi podziękować szwagrowi,
który ponad trzydzieści lat temu
nauczył go grać w brydża sportowego.

S

tanisław Janik z Piły, jeden z wielu uczestników
Międzynarodowego Festiwalu Brydża Sportowego, w
rozmowie z nami podkreślił
specyﬁczną atmosferę panującą na słupskim turnieju.
– Czujemy się tu jak jedna
wielka rodzina. Przyjeżdżam
do Słupska już od wielu lat,
większość kolegów i koleżanek znam osobiście, a że gra
tu czołówka krajowa impreza
posiada odpowiednią rangę.
No i przede wszystkim motywują nas wspaniałe nagrody,
których na innych tego rodzaju zawodach nie ma – powiedział pan Stanisław.

Stanisław Janik z Piły.

Na pytanie o warunki, jakie
organizatorzy stworzyli dla
grających brydżystów, Stanisław Janik stwierdza: – Trzeba
naprawdę podziękować organizatorom za ich trud i zaangażowanie, które widać na każdym
kroku. Gramy w dużej hali

Grand Prix Słupska zdobył
również Cezary Krzemiński, a w
mistrzostwach NSZZ „Solidarność” zwyciężył Łukasz Witkowski z regionu Mazowsze.
Festiwal uroczyście zakończył
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda, który w końcowej mowie
gratulował wszystkim uczestnikom i dziękował twórcom festiwalu za wzorową organizację.
Wszystkim zwycięzcom w
poszczególnych kategoriach gratulujemy i zapraszamy do grodu
nad Słupią w przyszłym roku.
sportowo-widowiskowej,
mamy wiele miejsca przy
stolikach, działa cały czas
bufet. Jest to największy
festiwal brydżowy w Polsce, więc organizacja takiej
imprezy wymaga wiele wysiłku. Jestem już na którymś
z rzędu słupskim turnieju i o
organizacji mogę powiedzieć
jedno – jest świetna.
Stanisław Janik w 1980 roku
był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów
na Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu. Jak sam powiedział:
– Poglądów politycznych nie
zmieniłem i serce bije mi nadal
po prawej stronie.

CZYTELNICY I MY

Dział Szkoleń zaprasza

Na końcu

JĘZYKA

Plan szkoleń na okres IX-XI 2012 r.
Temat

wrzesień

Szkolenie „Rozwój związku” – O/Gdynia

październik

listopad

06-07

Spotkanie monitorujące dla grupy szkoleniowej
z rozwoju – Kościerzyna

Jabłuszko pełne snu

13

PPZ1/PP2 – Wieżyca

Lato i jesień to w naszym klimacie czas zbioru zbóż,
warzyw, owoców. Zatrzymajmy się w starym polskim
sadzie pod jabłonią, na której rosną: papierówki lub
kosztele czy renety. Czy czujecie Państwo ten cudowny
zapach; czasami zaostrzający apetyt, a czasami nakłaniający do reﬂeksji?

17-21

Spotkanie monitorujące dla grupy szkoleniowej
z Rozwoju (grupa kwietniowa) – ZRG

20

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych” – ZRG

28

Szkolenie „Mobbing” – ZRG

Chwytamy dojrzałe, soczyste jabłko w dłoń i myślimy
o podobieństwach między rodzicami i dziećmi, bo przecież
„Niedaleko pada jabłko od jabłoni” lub „Jakie jabłko, taka
skórka, jaka matka, taka córka”, albo czujemy, że trzymamy
atrybut władzy królewskiej, bo złote jabłko z krzyżem – symbolizujące sferę kosmiczną, świat i kulę ziemską – używane
jest przy koronacjach obok berła i korony.

04

Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych – ZRG

10-11

Negocjacje/kodeks pracy – Wieżyca

22-26

Szkolenie „Jak korzystać z prawa” – Oświata
(szkolenie weekendowe) – Wieżyca

26-28

Szkolenie dla skarbników – ZRG

06-07

Szkolenie dla przewodniczących/PPZ2
– Wieżyca

12-16

Szkolenie „Rozwój związku” – ZRG

21-22

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.gda.pl

Krzyżówka z Hendrikiem
POZIOMO
3) nauczanie, 9) kuchnia dołączona do pokoju, 10) piłkarska formacja, 11) żartobliwa
gra słów, 12) nakręcił „Ziemię
obiecaną”, 13) Hendrik (1904-1998) tenisista holenderski,
brąz IO Paryż 1924, 14) kredyt, 16) taniec brazylijski, 17)
zespół reprezentacyjny, 20)
główna jednostka siły w układzie CGS, 21) ruda na żelazie,
22) nie dolewaj oliwy do ...,
26) porcja jadła, 27) „kabaretowa” lampa, 28) zapalana w
kandelabrze, 29) z Balatonem,
30) szkoła z rektorem, 31) surowiec wtórny, 32) afrykańskie
antylopy, 33) czasopismo ﬁlo1

2

zoﬁczne wyd. w 1987-90 w
Warszawie poza cenzurą
PIONOWO
1) godność, personalia, 2) imię
Franklina, 3) ryzykowna wyprawa, 4) afront, 5) potrójna
gwiazda w Andromedzie (an.
LAMACH), 6) gigant wśród
tętnic, 7) zdobyta główką lub
z woleja, 8) płynie przez Smoleńsk, 15) cechowanie czegoś
umownym znakiem, 17) pustynny orszak, 18) jednostka
masy równa 1/10 grama, 19)
amarylis, cebulkowa bylina
ozdobna, 23) opowieści drużynowego przy ognisku, 24)
gaz musztardowy, 25) pchła
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Skąd w języku polskim mamy wyraz jabłko?
Słowo jabłko pojawia się w polszczyźnie już w XV w. na
oznaczenie owocu jabłoni, a w dialektach również samego
drzewa. Z czasem nazwą tą określano rozmaite owoce o kulistych kształtach, a także grdykę („jabłko Adama”), rzepkę w
kolanie czy źrenicę oka (np. w kaszubszczyźnie očnė jabko).
Wyraz „jabłko” ma rodowód praindoeuropejski – pochodzi
od *āblǔ, („wilgotny, soczysty”), który na gruncie prasłowiańskim został rozszerzony o przyrostek *-ko-. W ten sposób pojawiła się postać *abluko, a później forma z prejotacją („j” przed
nagłosową samogłoską „a-”) *jabluko. Od tej formy wywodzi
się dzisiejsze jabłko.
Przy okazji
 W renesansowej Europie nazwano jabłkami także inne owoce – wówczas egzotyczne: pomo d’oro, czyli „złote jabłko”,
to po włosku pomidor, francuskie „jabłko ziemne” (pomme
de terre) to nazwa ziemniaków, a w niemieckim „jabłko
chińskie” (Apfelsine) oznacza pomarańczę.
 Według legendy, Isaac Newton odkrył prawo grawitacji,
gdy spadło mu jabłko na głowę.
 W Stanach Zjednoczonych okrągła szarlotka jest potocznym symbolem całej Ameryki, a Big Apple (wielkie jabłko)
potocznie oznacza Nowy Jork.

13

15

16

22

8

10

3

16

7

20

12

18

Rozlosowaliśmy nagrodę
za rozwiązanie „Krzyżówki
z pomocnikiem proboszcza”
z nr. 6/2012. Otrzymuje
ją pani Marianna Laube
z Chojnic. Nagrodę wyślemy
pocztą. Gratulujemy. Hasło
brzmiało: „I uboga matka ma
złote serce”.

6

9

19

lub wesz, 27) czasem idzie w
las
(kas)
UWAGA! Litery z kratek oznaczonych u dołu numerami od
1 do 31 utworzą rozwiązanie
– myśl Platona.

Czego symbolem bywa jabłko?
Symbolika jabłka w Europie jest bardzo bogata. Od kiedy
jabłonki zadomowiły się na naszym kontynencie (przybywając
z Azji), ich owoce stały się m.in. symbolem zdrowia, urodzaju,
życia, płodności, miłości, wiosny, dostatku, długowieczności,
nieśmiertelności.
Od najdawniejszych czasów na różnych kontynentach – nie
tylko w Europie – jabłko wywoływało liczne skojarzenia; również i negatywne, choćby: niezgody, np. w mitologii greckiej
– Parys przekazał złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”
bogini Afrodycie, bo obiecała mu za żonę piękną Helenę, którą on później uprowadził, powodując tym rozpoczęcie wojny
trojańskiej.
Symbolika jabłka występuje również w mitologii rzymskiej, celtyckiej, nordyckiej, indyjskiej.
W tradycji chrześcijańskiej jabłko jest symbolem zła, chociaż w Biblii nie występuje nazwa owocu; wiadomo tylko, że
Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania. Prawdopodobnie
utożsamianie „zła” z „jabłkiem” wynika z tego, że w języku
łacińskim słowa: „zło” i „jabłko” są identyczne.

Jabłko w sztuce
Jabłka i dawniej, i obecnie inspirowały artystów: malarzy,
rzeźbiarzy, pisarzy, poetów. Najczęściej jabłko stanowi bardziej
lub mniej istotny detal w utworze, jak w baśni – braci Grimm – o
Śnieżce, która dostała od macochy zatrute jabłko, ale zdarza się
także, że pojawia się w tytule, np. sztuki teatralnej „Jabłko” Verna Thiessena, współczesnego kanadyjskiego dramaturga (wystawianej również na polskich scenach) lub w tytule popularnej
niegdyś piosenki śpiewanej przez Mieczysława Wojnickiego:
„Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
Barbara Ellwart
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Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl
Uwaga! przed każdym
nr. telefonu dodajemy 58
Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308-43-52, 308-44-41
301-88-54 fax: 308-44-18
prezydium@solidarnosc.gda.pl
Wiceprzewodniczący, pok. 111
308-43-05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl
Skarbnik pok. 118, 308-43-39
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl
Członkowie prezydium, pok. 107, 110
308-43-69, 308-42-60
Dział Organizowania i Rozwoju,
pok. 112, 105, 308-43-01,
0/603-934-165 301-04-44, 308-44-54
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl
Kadry, pok. 127, 308-42-97
Księgowość i kasa, pok. 120, 122
308-43-34, 308-43-35, 346-21-74
Administracja budynku i rezerwacja 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

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Malownicza mierzeja położona blisko Trójmiasta, gdzie panują idealne warunki do uprawiania sportów wodnych? Nie, wbrew pozorom nie chodzi o Hel. To Rewa, nieco zapomniana
kaszubska wioska, która może śmiało konkurować o miano jednej z najpiękniejszych nadbałtyckich miejscowości.

Cypel NIE TYLKO DLA ŚLEDZI
Rewa leży na terenie graniczącej z Trójmiastem gminy
Kosakowo. To zaledwie 17
km od centrum Gdyni i 41 km
od śródmieścia Gdańska. Być
może w tym tkwi niedostateczna popularność tej miejscowości. Wiadomo, najciemniej jest
pod latarnią. Do Rewy najprościej można dojechać zjeżdżając z obwodnicy Trójmiasta
Trasą Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża. Dla turystów z
głębi Polski rozpościerająca się
w tym momencie panorama
gdyńskiego portu będzie dodatkową atrakcją. Dalej przez
Pogórze kierujemy się drogą
nr 101 na Pierwoszyno, Mosty
i Rewę.
Pierwsze wzmianki o tej
miejscowości datują się na XVI
w. Początkowo było to miejsce
szop rybackich, w których kaszubscy rybacy odpoczywali
podczas połowów.
Dziś Rewa ma charakter turystyczny, a głównym atutem
wsi jest Cypel Rewski, czyli
długa na prawie kilometr, a szeroka zaledwie na kilkadziesiąt
(u nasady) lub kilka metrów
(na końcu) piaszczysta mierzeja wbijająca się w wody Zatoki
Puckiej. Jej podwodna część
ciągnie się aż do brzegów innej
mierzei – Helskiej (na wysokości Kuźnic), tworząc mieliznę
zwaną Mewią Rewą lub Ryfem
Mew. Nazwa nie jest przypadkowa – cypel upodobały sobie
właśnie mewy, które często
odpoczywają na tym piaszczystym kawałku lądu.
Na całej długości Mewiej
Rewy (z wyjątkiem sztucznego przekopu umożliwiającego
żeglugę) głębokość Zatoki

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

REKLAMA

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

tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

Biuro Terenowe w Lęborku
ul. Bolesława Krzywoustego 1,
663 775 705, 59 862-16-69
Malbork, plac Słowiański 4

tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl
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Cypel Rewski oddziela Zatokę Gdańską od Puckiej.

Puckiej nie przekracza metra.
Od 10 lat wykorzystują to organizatorzy corocznego tzw.
Marszu Śledzia z Kuźnic do
Rewy. Śmiałkowie w ciągu
kilku godzin pokonują trasę
12 km, w większości idąc po
piachu, przepływając jedynie kilkadziesiąt metrów nad
wspomnianym przekopem.
A idą swego rodzaju morską
granicą, ponieważ to właśnie
Cypel Rewski oddziela Zatokę Gdańską od Puckiej. Nazwa
marszu wzięła się od surowego
śledzia, którego marszowi debiutanci muszą zjeść podczas
imprezy.
U nasady „szperku” – tak
po kaszubsku określa się mierzeję – postawiono metalowy
Krzyż Morski upamiętniający
tych, którzy przegrali walkę z
żywiołem i zginęli na morzu.
Ramiona krzyża mają charakterystyczny kształt – nie mogło
być inaczej – kotwic. Podobno

kiedyś w tym miejscu chowano
topielców…
Morski charakter miejscowości podkreśla również prowadząca do krzyża Aleja Zasłużonych Ludzi Morza, istniejąca
od 2004 r. Swoje gwiazdy, wtopione w chodnikową kostkę,
mają tam m.in. kpt. Karol
Olgierd Borchardt, Józef
Conrad Korzeniowski, Józef
Haller, Eugeniusz Kwiatkowski, adm. Józef Unrug i gen.
Mariusz Zaruski.
W ten sposób będąc w Rewie można łatwo połączyć wypoczynek z morską edukacją,
„łykając” nie tylko szczyptę
bałtyckiej wody, ale i kilka
haustów historii. Do Alei Zasłużonych Ludzi Morza i Krzyża Morskiego nie można nie
traﬁć – to centralny, choć znajdujący się na końcu, punkt wsi.
Jadąc samochodem wystarczy
dać się poprowadzić głównej
ulicy Rewy, idącej wzdłuż wy-

brzeża i zaparkować na jednym
z parkingów ulokowanych na
jej końcu.
W przypadku Rewy porównania z Półwyspem Helskim są
uprawnione nie tylko z uwagi
na podobną budowę wybrzeża
i krajobraz. Wokół cypla panują, niemalże jak w Chałupach,
doskonałe warunki do uprawiania windsurﬁngu i kitesurﬁngu.
Wokół cypla często wieją silne
wiatry, ale płytka woda pozostaje niewzburzona, co tworzy
idealne warunki zarówno dla
zaawansowanych, jak i początkujących miłośników surfowania. Nic dziwnego, że co drugie
obejście w wiosce zamieniło
się w wypożyczalnię sprzętu
wodnego, a w sezonie niebo nad
cyplem kolorowe jest od desek,
żagli i czaszy latawców. Kto
wie, być może spotkamy tam
podczas treningu przyszłego polskiego medalistę olimpijskiego,
przecież od najbliższych igrzysk
w Rio de Janeiro w 2016 r. popularny „kite” będzie dyscypliną
olimpijską.
Kto preferuje bardziej tradycyjny sposób spędzania
czasu na plaży, także nie będzie zawiedziony i znajdzie
spokojną piaszczystą oazę.
Trzeba tylko znać swoje plażowe upodobania i pamiętać,
że woda w Zatoce Puckiej (na
północ) jest cieplejsza, a w Zatoce Gdańskiej (na południe)
chłodniejsza i bardziej słona.
Z kolei wiosną i jesienią
w te okolice, a dokładniej do
rezerwatu przyrody „Beka”,
powinni wybrać się zapaleni
ornitolodzy. Jadąc do Rewy
wystarczy skręcić za Pierwoszynem w kierunku Mechelinek, by w kilka minut znaleźć
się w świecie rzadkich gatunków ptaków.
Warto zatem wpisać Rewę
na listę swoich wędrówek. A
śledzia zawsze możemy zjeść
w jednej z tamtejszych kaszubskich restauracji…
Tekst i zdjęcie
Adam Chmielecki

