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Przeciw GMO
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, 
21 grudnia zaapelował do prezydenta Broni-
sława Komorowskiego o zawetowanie ustawy 
o nasiennictwie w obecnej formie, ponieważ 
może przynieść „katastrofalne i niemożliwe do 
odwrócenia skutki”. W lutym ub. roku prezydent 
przekazał do Sejmu projekt nowej ustawy o 
nasiennictwie. W wyniku parlamentarnych 
poprawek z pierwotnej wersji projektu zniknęła 
znaczna część zapisów dotyczących nasion 
GMO. 8 listopada Sejm przyjął ustawę.

Kompromisowe 
porozumienie w Fiacie Auto 
Poland
20 grudnia NSZZ „Solidarność”, jako ostatni 
związek zawodowy działający w Fiat Auto 
Poland, podpisał porozumienie dotyczące 
warunków zwolnień grupowych w tyskiej fabry-
ce. W dokumencie zarząd spółki zobowiązał się 
do wypłaty odpraw pracownikom, którzy zdecy-
dują się odejść z firmy za porozumieniem stron.
– Zostaliśmy postawieni przez pracodawcę pod 
ścianą. Jeżeli tego porozumienia nie podpisały-
by wszystkie związki, pracodawca mógłby prze-
prowadzić redukcję zatrudnienia bez żadnych 
dodatkowych odpraw – powiedziała Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca „Solidarności” w FAP.

Pro publico bono

wie w Zespole Gospodarki i Rynku Pracy Trój-
stronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 
w sprawie przyszłości Zakładów Chemicznych 
Zachem SA. Przewodniczący zespołu ogłosił, 
iż oprócz likwidacji nic „mądrego” już nie da 
się wymyślić. Jak widać, kolejne rządy realizu-
ją hasła „Najlepsza polityka przemysłowa to 
brak polityki przemysłowej”.

Nowy projekt unijny
17 grudnia ruszył projekt dotyczący umów 
śmieciowych, w którym „Solidarność” razem 
ze związkami zawodowymi ze Szwecji, Włoch 
i Niemiec będzie wypracowywać metody 
ochrony pracowników samozatrudnionych  
i objętych umowami śmieciowymi.

„Śmieciówka” dla Tuska
6 grudnia kolorowy korowód złożony ze 
związkowców z Regionu Środkowowschodnie-
go oraz Mazowsza, ubranych w czapki mikoła-
jowe, przemaszerował ulicami Warszawy spod 
Sejmu do Urzędu Rady Ministrów. Demon-
stranci wiedli ze sobą kosz na płozach, który 
ciągnęły dwa renifery, wypełniony umowami 
śmieciowymi o pracę, zebranymi 19 listopada 
w Lublinie. Nad nimi powiewał baner z 
napisem „Prezent dla premiera”. Związkowcy 
zostawili w kancelarii premiera prezent dla 
Tuska w postaci śmieciowej umowy o dzieło. 

Archiwum „Solidarności” 
będzie w systemie
Na mocy porozumienia podpisanego przez 
prezydium Komisji Krajowej z naczelnym dy-
rektorem Archiwów Państwowych w Warsza-
wie archiwum KK otrzymało standardowe bazy 
danych, używane przez archiwa historyczne do 
katalogowania zbiorów. W związku z tym nie-
bawem informacja o zbiorach archiwum NSZZ 
„Solidarność” będzie dostępna w narodowym 
systemie informacji archiwalnej w Internecie. 

W Koszalinie walczą o IPN
Nie likwidować oddziału IPN w Koszalinie – ape-
luje Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże”. 
Zdaniem związkowców, zmniejszenie zatrudnie-
nia w oddziale oraz zapowiedzi przekazania bu-
dynku IPN na potrzeby sądu świadczą o planach 
likwidacji koszalińskiej delegatury IPN. Podjęcia 
decyzji o likwidacji nie usprawiedliwiają względy 
ekonomiczne, gdyż koszty związane z dojazdami 
pracowników ze Szczecina przewyższyłyby 
wysokość wydatków obecnie ponoszonych na 
działalność koszalińskiej placówki.

Jeszcze bardziej elastyczny 
czas pracy?
W Trójstronnej Komisji trwają dyskusje 
dotyczące zmian niektórych przepisów w 
sprawie czasu pracy, zaproponowanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 29 
listopada, na spotkaniu zespołu ds. prawa 
pracy, swoje stanowiska w tej sprawie przed-
stawiały organizacje pracodawców i związki 
zawodowe. Strona związkowa jest zgodna, 
że zmiany są niekorzystne dla pracowników. 
„Solidarność” czeka na rządowy projekt 
zmian w kodeksie pracy. Ministerstwo Pracy 
przygotowało projekt nowelizacji przepisów 
działu szóstego kodeksu pracy. Chodzi o moż-
liwość wydłużenia okresu rozliczeniowego 
czasu pracy do 12 miesięcy, wprowadzenie 
tzw. ruchomego czas pracy, nową definicję
pracy w godzinach nadliczbowych, nowe za-
sady ustalania dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych.

Podczas obrad Komisji Krajowej 19 grudnia 
pracownik Komisji Krajowej Zbyszek Łasek został 
wyróżniony Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Nauki i 
Oświaty NSZZ „Solidarność”. W uzasadnieniu na-
pisano, że odznaka została przyznana za „wielką 
pracę na rzecz Związku, za poświęcenie i przed-
kładanie spraw pro publico bono ponad sprawy 
prywatne”. Zbyszek od lat jest zaangażowany w 
działalność harcerską. Oprócz tego jest pomysło-
dawcą i organizatorem konkursów plastycznych 
„Solidarności” dla dzieci, dotyczących Jana Pawła 
II, stanu wojennego oraz Sierpnia ’80.

Pierwszy związek zawodowy
Pracownicy Stadler Polska w Siedlcach od 
grudnia ub.r. mają swoją reprezentację 
związkową. „Solidarność”  jest pierwszym 
związkiem zawodowym w firmie. Wśród zało-
gi są głównie ludzie młodzi, przed 30 rokiem 
życia, tacy też reprezentują Związek. Siedlecki 
zakład należy do Grupy Stadler Rail, w skład 
której wchodzi kilka zakładów ze Szwajcarii, 
Niemiec, Węgier, Stanów Zjednoczonych i po-
jedyncze w Czechach, we Włoszech, w Austrii 
a nawet w Algierii. W sumie ta szwajcarska 
grupa zatrudnia 4,5 tysiąca pracowników, 
najwięcej w swojej macierzystej lokalizacji.

Grabarze polskiego 
przemysłu
Tak jednym zdaniem można określić spotka-
nie, jakie odbyło się 14 grudnia w Warsza-

Mobbing i rozwój

rzadką chorobę genetyczną i wymagają cało-
dobowej opieki – żona porusza się jedynie na 
kolanach, syn jest osobą leżącą. Mężczyzna 
starał się o przyznanie wcześniejszej emery-
tury, aby móc opiekować się rodziną – jednak 
jego starania okazały się bezskuteczne.

Restrukturyzacja nie może 
zaczynać się od zwolnień

Mobbing w miejscu pracy, sytuacja w 
oświacie, podwyżki opłat za odpady komu-
nalne oraz podsumowanie XXVI Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – to 
główne tematy grudniowego posiedzenia 
Zarządu Regionu. W ostatnich latach w 
Regionie Gdańskim zostały przeprowadzone 
na zlecenie kilku organizacji związkowych 
badania ankietowe na temat mobbingu w 
miejscu pracy. Wyniki tych badań przed-
stawiła na posiedzeniu ZRG dr Krystyna 
Kmiecik-Baran. Jej zdaniem, niezbędna jest 
zmiana kultury zarządzania firmą. – Trzeba
postawić na profilaktykę, pracownik powinien
być świadomy, co to jest mobbing – mówił 
Jacek Rybicki. Z badań wynika, że jedną z 
najbardziej doświadczonych mobbingiem 
grup zawodowych jest oświata.
Podsumowanie rocznej działalności w 
zakresie rozwoju Związku oraz plany na nowy 
rok przedstawił zastępca przewodniczącego 
ZRG Roman Kuzimski. Na zakończenie 
dyskusji na temat sposobów pozyskiwania 
nowych członków Związku przyjęto uchwałę 
dotyczącą Regulaminu Funkcjonowania 
Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku 
„Razem Bezpieczniej”. 

List do premiera
Pracownicy i związkowcy ze Stoczni Marynarki 
Wojennej wystosowali 30 listopada list do 
premiera Donalda Tuska, w którym negatywnie 
oceniają plany Agencji Rozwoju Przemysłu doty-
czące wydzierżawienia, a następnie wykupienia 
terenów produkcyjnych SMW przez Stocznię 
Remontową „Nauta”.
– Oznaczałoby to nie rozwój, ale faktyczną fizycz-
ną likwidację Stoczni Marynarki Wojennej – ko-
mentuje Mirosław Kamieński, przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”. Zwraca jednocześnie 
uwagę, że choć Stocznia Marynarki Wojennej 
znajduje się w ciężkiej sytuacji, to jednak w roku 
2012 po raz pierwszy od kilku lat wypracowała 
z bieżącej działalności zysk w wysokości kilku 
milionów złotych. Pomysłu wydzierżawienia 
terenów SMW nie popierają również syndyk 
i przewodniczący Rady Wierzycieli SMW. 
Przedsiębiorstwo ma szansę na wyjście z trudnej 
sytuacji. W perspektywie kilku miesięcy można 
liczyć na zmianę formy upadłości z likwidacyjnej 
na układową i kontynuację produkcji.

Portowcy w „Sprawie dla 
reportera”
Sprawa pana Zbigniewa z Gdyni, który 
opiekuje się niepełnosprawną żoną i niepeł-
nosprawnym synem, była jednym z tematów 
telewizyjnej „Sprawy dla reportera”.
Z prośbą o pomoc do redaktor Elżbiety 
Jaworowicz zwrócił się przewodniczący 
„Solidarności” w gdyńskim porcie Kazimierz 
Waldowski, który też wystąpił w programie.
Żona pana Zbigniewa oraz ich syn cierpią na 

7 grudnia w historycznej Sali BHP obradowa-
ło Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej. Na obrady przybyli 
m.in. metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź, prezes ISD Polska, większościowego 
właściciela stoczni, Konstanty Litwinow, 
prezes zarządu stoczni Andrzej Stokłosa, 
wiceprzewodniczący KK „S” Bogdan Biś i 
przewodniczący Regionu Gdańskiego „S” 
Krzysztof Dośla.
WZD zdominowane zostało przez tematykę 
zamierzonej restrukturyzacji Stoczni Gdańsk, 
która w najbliższych latach przestawiać się 
będzie na produkcję bardziej opłacalnych 
konstrukcji offshore i wież wiertniczych, ogra-
niczając budowę niewyposażonych kadłubów 
okrętowych. Według nieoficjalnych danych za-
rząd stoczni zamierza w związku z restruktury-
zacją, w celu osiągnięcia lepszych wskaźników 
finansowych, zwolnić wiele osób niezwiązanych
bezpośrednio z  produkcją. Po burzliwej dyskusji 
zebrani sformułowali stanowisko protestujące 
przeciwko rozpoczynaniu koniecznej restruk-
turyzacji stoczni od zwolnień tak licznej grupy 
pracowników, wskazując na możliwości innych, 
mniej drastycznych rozwiązań.

Powiatowa Rada 
Zatrudnienia w Chojnicach 
już w nowym składzie

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Za-
trudnienia w Chojnicach w kadencji 2012-2016, 
a jednocześnie ostatnie spotkanie poprzedniej 
rady (kadencja 2008-2012) odbyło się 18 
grudnia. W nowym składzie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Chojnicach znaleźli się również 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”: kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach Bogdan Tyloch 
(ponownie wybrany na przewodniczącego PRZ) 
oraz Stanisław Kowalik, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Wytwórni Konstrukcji 
Stalowych „Mostostal” w Chojnicach.
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PYTANIE MIESIĄCA

Czy po 32 latach od Porozumień 
Sierpniowych, w których 
strajkujący uzyskali gwarancję 
wolności słowa, mamy w Polsce 
swobodę informacyjną 
i pluralizm medialny?

ANDRZEJ KOŚCIK, Organizacja 
Międzyzakładowa Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „S”, ITF
– Źródłem informacji o sytuacji politycznej 
i gospodarczej jest szeroki wachlarz me-
diów – od Internetu, przez stacje telewizyj-
ne i prasę. Dostrzegam w mediach głów-

nego nurtu zachwianie proporcji. Głos opozycji, podobnie 
jak głos i racje związkowców, jest słabiej słyszalny od głosu 
opcji dominującej, sprzyjającej władzy. W takiej sytuacji to 
Internet umożliwia dostęp do szerokiej palety poglądów, 
uzupełniając oficjalny lub główny nurt informacji. Wiado-
mości, Wydarzenia czy Fakty są redagowane według jedne-
go modelu. Dotyczy to nie tylko sfery polityki i gospodarki, 
ale także kultury, a szerzej – światopoglądu. O swobodę 
wypowiedzi upominaliśmy się od lat. Nie może być sytuacji 
nierównowagi w prezentacji racji stron, a już na pewno nie 
dyktatu. Z dyktatem światopoglądowym mamy do czynie-
nia w głównych środkach przekazu.

ADRIANNA KARPIŃSKA 
studentka psychologii, NZS UG
– Dzisiaj raczej nie polityka i gospodarka są 
w centrum zainteresowania, ale koncen-
tracja na własnych sprawach, na karierze. 
Najbardziej dostępny, może to też kwestia 
pokoleniowa, jest Internet. Odwiedzam 

portale i fora internetowe. Często też porównuję sposób re-
lacjonowania wydarzeń i redagowania informacji. Telewizję 
oglądam rzadko, podobnie jest z czytaniem gazet. Głównie 
ze względu na brak czasu. Miałam do niedawna swoje ulu-
bione tygodniki, jak np. „Uważam Rze”, ale i to się zmieniło. 
Zbieram informacje i komentarze od osób, do których mam 
zaufanie. To są moi rodzice i dziadkowie. 

EDWARD FORTUNA, Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ „S” 
w Zarządzie Morskiego Portu 
Gdańsk
– Najwięcej informacji czerpię z Internetu. 
Czytałem do niedawna „Rzeczpospolitą” 
i „Uważam Rze”, ale zaprzestałem po ru-

chach kadrowych i odejściu dziennikarzy z tych redakcji. 
Wiadomości podawane przez główne stacje telewizyjne 
przyjmuję z chłodną rezerwą. Nasila się bowiem w nich ten-
dencja do jednostronnej narracji. Są telewizje niezależne, 
ale ich zasięg nie jest duży. Trudno się przebić do mediów 
ze sprawami pracowniczymi, z argumentami prezentowa-
nymi przez Związek. „S” ma rzeczowe argumenty, a mimo 
to dominuje narracja o związkowych zadymach czy przy-
słowiowym paleniu opon. My zaś walczymy z władzą na 
gruncie prawa i argumentów merytorycznych, jak choćby w 
przypadku podniesienia wieku emerytalnego. 

WIKTOR WISZNIEWSKI
KZ NSZZ „S” w Pomorskim 
Przedsiębiorstwie Mechaniczno-
Torowym
– Wróciliśmy do sytuacji z lat 70. i 80. 
Dominuje jeden ton w mediach, pełen 
półprawd i nierzetelności. Tworzymy więc 

drugi obieg. Mam na myśli prasę związkową, biuletyny, 
Internet oraz media katolickie. Nasze związkowe gazetki 
mają niewielką siłę oddziaływania w porównaniu z wielkimi 
graczami. Zastanawiam się, czy od 1980 roku tak wiele się 
zmieniło i wnioskuję, że nie. Jest jedna, choć nie tak nachal-
na jak w PRL, narracja, prezentowana głównie w telewizji i 
prasie. 

O kondycję mediów pytał Artur S. Górski  

Informacją, która zdominowała w me-
diach drugi dzień nowego roku, była ini-
cjatywa młodzieżówki SLD w Sosnowcu o 
ustanowienie przez Sejm roku 2013 rokiem 
Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza KC 
PZPR. Jeśli przypomnimy, że głosami PO i 
Ruchu Palikota, przy nieobecności posłów 
SLD i PSL, sejmowa Komisja Kultury odrzu-
ciła wniosek o uznanie przez Sejm obecne-
go roku rokiem Powstania Styczniowego, to 
włos się na głowie jeży i ręce opadają. Co 
się porobiło z obecną klasą polityczną? Czy 
mamy do czynienia z ignorancją historyczną, 
czy z cynicznym podejściem do polityki? W 
każdym razie wynika z tego, że obowiązkiem 
solidarnościowych środowisk jest ciągłe 
dbanie o pamięć historyczną o prawdziwym 
obliczu czasów PRL-u (Korzenie niesprawie-
dliwości, Grudzień ’70 – Pamiętamy! str.6, 

Stypendia „Solidarności” w rocznicę Grud-
nia, Stoczniowcy i młodzież, Rodem z pod-
ziemnej „Solidarności” str. 10).

W styczniowym numerze „Magazynu So-
lidarność” prezentujemy kolejną organizację 
zakładową naszego Związku, tym razem w 
Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA. 
(Solidarność jest dobrem, o które warto zabie-
gać, str. 10). Podsumowujemy projekt finanso-
wany z funduszy Unii Europejskiej, w którym 
przeszkolonych zostało 450 osób (Recepta na 
kryzys, str. 18). Przedstawiamy także pierwszą 
część debaty zorganizowanej w ramach projek-
tu „ Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego 
Biznesu”, której uczestnicy szukali odpowiedzi 
na pytanie, czy społeczna odpowiedzialność 
biznesu to tylko moda czy konieczność? (Jeśli 
biznes, to odpowiedzialny, str. 8). 

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:
W zamyśle śp. prezydenta ideały i historia „Solidarności” powinny stać się spo-
iwem łączącym polskie społeczeństwo. Ten tytuł to świadectwo prawdy – powie-
działa wzruszona Marta Kaczyńska.

Ludzie „Solidarności”: śp. Lech Kaczyński
i abp Sławoj Leszek Głódź, str. 4
16 i 17 grudnia to dni szczególne dla wielu Polaków. Wspominamy wówczas 
wydarzenia 1970 roku, których bilans jest tragiczny. 

Grudzień ’70 – Pamiętamy!, str. 6

Grudzień to tradycyjnie czas świątecznych spotkań również dla związkowców. 
Wiele organizacji „Solidarności” spotyka się na opłatku dla swoich członków i 
oprócz życzeń i wspólnego śpiewania kolęd podsumowuje mijający rok. 

Związkowe opłatki, str. 9

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma przed dwunastu laty przeszły prywatyzację. 
Początki transformacji były trudne. Toczyły się twarde negocjacje. Był to czas na 
zbudowanie nowej pozycji związku. Czy się udało? 

Solidarność jest dobrem, o które warto zabiegać, str. 10

– Bardzo się cieszę, że mogę być tu dzisiaj z wami – tak rozpoczął swoje wystą-
pienie podczas panelu poświęconego polityce społecznej w czasie 26 Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” profesor Ryszard Bugaj. 

Upomnieć się o interesy zwykłych ludzi, str. 11

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. od 1 listopada 
2012 r. nastąpiły zmiany w podstawowym systemie wsparcia dzieci z rodzin 
ubogich, jakim są świadczenia rodzinne.  

Czy to sukces polityki rodzinnej?, str. 13

O zmianach w Statucie NSZZ „Solidarność”, przyjętych podczas ostatniego Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, rozmawiamy z przewodniczącym 
Komisji Statutowej zjazdu Jerzym Langerem

Nowe zapisy w Statucie, str. 15

W zakończonym w grudniu ubiegłego roku projekcie „Nowe kwalifikacje receptą 
na kryzys BIS!”, trwającym od kwietnia 2011 roku, przeszkolono 450 osób z 
różnych obszarów zawodowych. 

Recepta na kryzys, str. 18

OGLĄDAJ
Materiały TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK 
można oglądać na naszym kanale 
w serwisie YouTube 
lub znaleźć na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl. 
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SP     JRZENIE „»Solidarność« z wielkim niepokojem ocenia stan polskiej 
demokracji ponad 20 lat po odzyskaniu niepodległości i 
wolności. Szczególnie w ostatnich latach obserwujemy dra-
matyczne pogorszenie wolności obywatelskich w zakresie 
wolności słowa” – głosi Stanowisko Komisji Krajowej ws. 
wolności słowa, mediów i badań naukowych, przyjęte pod-
czas posiedzenia „krajówki” 18 grudnia w Gdańsku.

Szozda, przewodniczący Se-
kretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność”, przedstawił stan 
negocjacji z zarządem Fiat Auto 
Poland. Przypomnijmy, że wło-
ski koncern podjął decyzję o 
przeniesieniu produkcji modelu 
Panda na Półwysep Apeniński.

– Rządu nie interesują nasze 
monity, prośby. W Polsce, mówi-
liśmy o tym w czasie KZD, brak 
jest polityki przemysłowej pań-
stwa. Dzisiaj mówimy o Fiacie, 
Zachemie. Ale to jeszcze nie jest 
koniec – dodał przewodniczący 
Komisji Krajowej Piotr Duda.

„Domagamy się od pol-
skiego rządu przedstawienia 
konkretnych propozycji chro-
niących miejsca pracy w prze-
myśle motoryzacyjnym. Ponad-
to Komisja Krajowa oczekuje 
od przedsiębiorców nie tylko 
transferu zysków z działalno-
ści gospodarczej, lecz również 
pełnej partycypacji kosztów 
społecznych i finansowych
wobec zwalnianych pracowni-
ków” – przyjęła jednogłośnie 
Komisja Krajowa, nawiązując 

Lech Kaczyński w 2005 r. 
wygrał wybory prezy-
denckie pod hasłem Pol-

ski Solidarnej. Ale to nie był 
tylko slogan. W zamyśle śp. 
prezydenta ideały i historia 
„Solidarności” powinny stać 
się spoiwem łączącym pol-
skie społeczeństwo. Ten tytuł 
to świadectwo prawdy – po-
wiedziała wzruszona Marta 
Kaczyńska, odbierając tytuł 
Zasłużony dla NSZZ „Solidar-
ność”, przyznany pośmiertnie 
śp. Lechowi Kaczyńskiemu 
podczas ostatniego Krajowego 
Zjazdu Delegatów w Kielcach. 
Uroczystość odbyła się pod-
czas spotkania opłatkowego 
Komisji Krajowej i Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w Sali BHP 
19 grudnia. Przewodniczący 
Związku Piotr Duda nazwał 
zmarłego prezydenta „jedy-
nym człowiekiem, na którego 
»Solidarność« zawsze mogła 
liczyć”.

Drugą osobą wyróżnioną 
tytułem Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność” został abp Sła-
woj Leszek Głódź. Odbierając 
nagrodę, metropolita gdański 

KOMISJA KRAJOWA

Obrona miejsc pracy i demokracji

Stanowisko, przyjęte po 
burzliwej dyskusji i bę-
dące kontynuacją debaty 

zainicjowanej podczas niedaw-
nego KZD, wymienia wiele 
nieprawidłowości w funkcjono-
waniu demokracji w Polsce, to: 
dyskryminacja osób wierzących 
(przykład TV Trwam), etykie-
towanie obrony tradycyjnych 
wartości hasłem „mowy nie-
nawiści”, ataki medialne na 
Związek (skutkujące – w myśl 
zasady, że przykład idzie z góry 
– łamaniem praw związkowych 
i pracowniczych w zakładach 
pracy), zaostrzenie ustawy o 
zgromadzeniach publicznych, 
lekceważenie i ośmieszanie 
wyników niezależnych badań 
niezgodnych z dominującymi 
trendami politycznymi. Stano-
wisko wzywa do dialogu, po-
szanowania prawa do odmien-
nego zdania i przywrócenia 
pluralizmu opinii.

Komisja Krajowa odniosła 
się również do dramatycznej 
sytuacji w przemyśle, szczegól-
nie motoryzacyjnym. Bogdan 

do fatalnej kondycji fabryki 
Fiata w Tychach.

Piotr Duda nawiązał do 
propozycji prof. Ryszarda 
Bugaja zgłoszonej podczas 
Krajowego Zjazdu Delegatów 
w Kielcach, aby przy Związku 
powstał zespół ekspertów, który 
przestudiuje wszystkie ustawy 
dotyczące pracowników oraz 
prawa pracy.

– Będziemy zaskarżać te 
ustawy do Trybunału Konsty-
tucyjnego. Już wiemy, że trze-
ba poprawić ustawę o pracy 
tymczasowej. Skoro autorytety 
prawa pracy uważają, że usta-
wa jest wadliwa, my będziemy 
działać – mówił Piotr Duda.

Związkowcy długo dys-
kutowali nad stanowiskiem w 
sprawie proponowanej przez 
rząd nowelizacji kodeksu pracy 
oraz ustawy o związkach zawo-
dowych. Argumentowano, że 
rząd nie przedstawił żadnych 
wyliczeń ekonomicznych, z po-
wodu których zmiany miałyby 
być wprowadzone. Wręcz prze-
ciwnie. Nadmierne stosowanie 
„śmieciówek” oraz zastępowanie 
umów o pracę patologicznym 
samozatrudnieniem będzie mia-
ło „rujnujące skutki dla sytuacji 
demograficznej i zdecydowanie
negatywne skutki dla polskiej 
gospodarki”.

(ach)

Ludzie „Solidarności”: śp. Lech Kaczyński 
i abp Sławoj Leszek Głódź

podzielił się swoimi wspo-
mnieniami z lat 1980-1981, 
np. ze święcenia sztandarów 
NSZZ „S” w Białymstoku i 
wspierania Związku w czasie 
stanu wojennego. – To nie czas 
zwijać sztandary, wręcz prze-
ciwnie – mówił abp Głódź do 
związkowców, członków KK i 
ZR Gdańskiego. 

Największe wrażenie zro-
bił występ młodzieży z XVII 
LO im. Agnieszki Osieckiej 

we Wrocławiu. W iście musi-
calowym wykonaniu, wyko-
rzystując m.in. ballady Jacka 
Kaczmarskiego, młodzi ludzie 
przypomnieli historię Związku, 
w tym ofiary stanu wojennego.
Związkowcy nagrodzili występ 
burzą oklasków. Nic dziwne-
go. Młodzi ludzie pokazali, że 
ideały „Solidarności” są wciąż 
żywe i mogą inspirować do 
wspólnego działania.

Adam Chmielecki

Marta Kaczyńska odbiera wyróżnienie.
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Dla kolejnych ministrów fi-
nansów rodziny są kosztem 
w budżecie, a nie inwe-

stycją w przyszłość i gwarancją 
rozwoju. A przecież koszty trzeba 
ciąć! Stąd między innymi od lat 
zamrożone zasiłki rodzinne, któ-
rych ostatnie odmrożenie zaowo-
cowało „gigantycznym” wzrostem 
miesięcznego zasiłku o… 9 zł. Z 
jednej strony mamy więc politykę 
oszczędzania na polskiej rodzinie, 
z drugiej załamywanie rąk, gdy kolejne statystyki pokazują, 
że pogłębia się w Polsce demograficzna zapaść, że liderujemy
Europie pod względem dzieci biednych, że ponad 90 procent 
rodzin wielodzietnych żyje poniżej progu minimum socjalnego 
(!), a więc praktycznie ma środki wystarczające na przeżycie, a 
nie na jakikolwiek rozwój. I nie zmienią tego mniej czy bardziej 
kosmetyczne zabiegi w postaci becikowego czy nawet wydłu-
żonych urlopów macierzyńskich. W gruncie rzeczy jedynym 
w ostatnich latach poważnym zabiegiem w tym zakresie był 
wprowadzony trochę na fali kampanii przedwyborczej w 2007 
roku odpis od podatku na dziecko pozostające na utrzymaniu 
rodziców. Problem w tym, że tego typu odpisy dla biednych 
wielodzietnych rodzin są bezskuteczne – one nie mają po prostu 
od czego odpisywać!
Na ostatnio zorganizowanej debacie na ten temat w Sali BHP 
(19 grudnia) w gruncie rzeczy wszyscy byli zgodni – nie było i 
nie ma wobec polskich rodzin polityki systemowej, która jedno-
znacznie zachęcałaby do tego, aby rodziny miały dzieci. Wbrew 
pozorom dziś jesteśmy jednym z młodszych społeczeństw 
Europy. Ale sytuacja z roku na rok się pogarsza. A tymczasem 
inwestycja w rodzinę to najskuteczniejsza metoda ratowania 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – na pewno o wiele lepsza 
niż mechaniczne wydłużanie wieku emerytalnego. Co więc 
można zrobić? NSZZ „Solidarność” od dawna postulował, aby 
opracować Narodową Strategię Demograficzną, uwzględniającą
rozwiązania wielostronne i systemowe – od umocnienia rodziny, 
poprzez rozbudowaną ofertę opieki nad dziećmi, odpowiedni 
system edukacji, rynek pracy, aż po rozwiązania wspierające 
rodziny wielodzietne. Takie strategie wdrożone i realizowane w 
wielu krajach UE w latach dziewięćdziesiątych już dziś przyno-
szą owoce. W Polsce narzekamy i…  zajmujemy mało zaszczyt-
ne, bodaj 209 miejsce, na 227 państw świata pod względem tzw. 
dzietności. Podczas wspomnianej debaty w Sali BHP, która sku-
piła bardzo różne osoby (J. Banach, J. Rulewski, M. Jurek, A. 
Szymański – współorganizator) padały różne pomysły. To m.in. 
działający w niektórych krajach system wsparcia finansowego
dla rodzin wielodzietnych rekompensujący statystyczne koszty 
utrzymania dziecka czy też – postulowany swego czasu przez 
AWS i zawetowany przez prezydenta Kwaśniewskiego – system 
umożliwiający wspólne rozliczenie podatkowe w rodzinie (z 
uwzględnieniem dzieci pozostających na utrzymaniu). Dodaj-
my, że ten system również nie do końca preferuje wielodzietne 
rodziny o stosunkowo niskich dochodach. Podkreślano też, że 
najgorszy dla rodzin jest wzrost podatku VAT na artykuły pod-
stawowej potrzeby – wielodzietna rodzina musi płacić go więcej 
– płaci więc swoisty haracz za to, że ma dzieci.
W każdym razie jedno jest niewątpliwe – dziś potrzebna jest 
wielka koalicja na rzecz polskich rodzin. Być może inicjatorem 
takiej koalicji powinien być właśnie nasz Związek, dla którego 
problem ten jest przecież od początku jednym z najistotniej-
szych.

Jacek Rybicki

Rodzina:  
koszt  
czy inwestycja?
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Dlaczego należę?
25 stycznia 2013 roku w kinie Neptun odbędzie się już 
drugie spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, na którym 
zostanie między innymi wylosowana nagroda dla uczestni-
czących w nim osób. Aby wziąć udział w losowaniu należy 
wypełnić ten kupon i wrzucić do urny podczas styczniowe-
go spotkania.

Imię i nazwisko 

……………………………………………………...…

Odpowiedz na pytanie – Dlaczego należę do „Solidarności”?

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

……………………………………………………...…

Odpowiedzi zostaną opublikowane w „Magazynie Solidar-
ność” i na stronie www.solidarnosc.gda.pl

Napisz, przyjdź, wygraj!


Dobre pomysły i trady-
cje trzeba kontynuować. 
Zgodnie z tą zasadą 25 
stycznia o godz. 16 w 
gdańskim kinie Neptun 
(ul. Długa 57) odbędzie 
się II spotkanie organiza-
cji związkowych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, podczas którego 
zostaną wyróżnione naj-
bardziej aktywne komisje 
zakładowe. Nie zabraknie 
znaczących gości, będzie 
m.in. prof. Ryszard Bugaj.

Celem spotkania będzie 
podsumowanie roku 
2012 oraz zapowiedź 

związkowej działalności w 
najbliższych 12 miesiącach. 
Przypomnijmy, że pierwsze 
spotkanie związkowców z 
Regionu Gdańskiego odbyło 
się, również w kinie Neptun, 
20 stycznia 2012 r. Wyróżnie-
niami i nagrodami głównymi 
w ramach konkursu „Razem 
bezpieczniej” uhonorowa-
no wówczas kilka organiza-
cji związkowych, m.in. KM 
NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” w kategorii „Or-
ganizacja zrzeszająca najwięcej 
członków Związku” (procentowo 
w stosunku do liczby zatrudnio-
nych), organizacji związkowej 
w Kaufland Polska Markety 
Region Gdańsk w kategorii 
nowo powstałych organizacji 

zakładowych. Przyznano tak-
że dwie nagrody specjalne: 
dla KM NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej za aktywny udział 
w akcjach związkowych oraz 
KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Rejon 
Tczew za najlepszą prenumera-
tę „Magazynu Solidarność”.

Uczestnicy ubiegłorocz-
nego spotkania obejrzeli film 
„Niepokonani”, natomiast w 
tym roku być może zostanie 
zaprezentowany  spektakl 

poświęcony „Solidarności” 
w wykonaniu wrocławskich 
młodych artystów. 

Kto zostanie wyróżniony 
tym razem? Jak radzą sobie 
ubiegłoroczni laureaci? W ja-
kim tempie i kierunku rozwija 
się nasz Związek? Czego mo-
żemy spodziewać się w 2013 
r.? Przynajmniej część odpo-
wiedzi poznamy 25 stycznia w 
kinie Neptun.

(ach)

RAZEM BEZPIECZNIEJ: spotkanie 
gdańskiej „Solidarności”

Zaproszenia dla delegatów na WZD NSZZ „S”, prze-
wodniczących komisji zakładowych związku, repre-
zentantów większych organizacji zakładowych można 
odbierać w sekretariacie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” lub rezerwować telefonicznie (tel. 58 308-
-43-52). Termin odbioru upływa 15 stycznia. 

Spotkanie w kinie Neptun w styczniu 2012 r.
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Czy będzie strajk na ko-
lei? Na początku stycz-
nia zostaną wznowione 
trwające od kilku tygodni 
negocjacje pracowników 
i związkowców ze spółek 
z grupy PKP (w tym PKP 
Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście) oraz spółki 
Przewozy Regionalne z 
kierownictwem polskich 
kolei. 

Spór  dotyczy planów 
PKP i rządu ogranicze-
nia w 2013 r. świadczeń 

przejazdowych kolejarzy i 
członków ich rodzin oraz 
wprowadzenia dodatkowej 
jednorazowej opłaty (w wyso-
kości ok. 200 zł) za wydanie 
dokumentu poświadczającego 
prawo do ulgi. Pracownicy 
kolei domagają się utrzymania 
świadczeń przejazdowych na 
dotychczasowych zasadach. 
– Walka dotyczy ostatniego 
uprawnienia branżowego na 
kolei. Świadczenia przejaz-

dowe są wykorzystywane w 
ramach wykonywanej pracy, 
w dodatku są kupowane przez 
pracodawcę, a nie na koszt po-
datnika – podkreślają związ-
kowcy.

Od 28 grudnia negocjacje 
między kolejarzami i kolejowy-
mi pracodawcami (reprezento-
wanymi przez prezesa Związku 
Pracodawców Kolejowych) 
prowadzone są przy udziale 
mediatorów – w przypadku 
spółek z Grupy PKP Longi-
na Komołowskiego (byłego 
wicepremiera i ministra pracy 
w rządzie AWS), w przypad-
ku Przewozów Regionalnych 
Krzysztofa Tchórzewskiego 
(posła PiS, byłego wicemini-
stra transportu i gospodarki). 
Dotychczasowe mediacje 
prowadzone 28 i 29 grudnia 
nie przyniosły ostatecznego 
rezultatu.

Tymczasowym efektem 
działań związkowców jest 
przesunięcie terminu wpro-
wadzenia nowych zasad do-

tyczących ulg przejazdowych, 
pierwotnie planowanych na 1 
stycznia 2013 r. Zarząd Prze-
wozów Regionalnych na ko-
niec grudnia podjął decyzję o 
przedłużeniu obowiązywania 
dotychczasowych uprawnień 
kolejarzy do końca stycznia. 
Czy do tego czasu zostanie 
osiągnięte porozumienie? 

W przypadku jego braku 
strona związkowa zastrzega so-
bie prawo podjęcia przewidzia-
nych prawem innych działań. 
W referendum zakończonym 
10 grudnia, przeprowadzonym 
przez Sekcję Krajową Kole-
jarzy NSZZ „Solidarność” i 
inne organizacje związkowe 
działające w spółkach Grupy 
PKP i Przewozach Regional-
nych, zdecydowana większość 
pracowników (95 proc. przy 
60-procentowej frekwencji) 
opowiedziała się za przepro-
wadzeniem strajku na kolei.

Adam Chmielecki

Dokąd jedzie kolej?
Leszek Lisiecki, przewod-

niczący Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, 
został odznaczony Krzyżem 
Wolności i Solidarności. To 
ustanowione w 2010 r. od-
znaczenie przyznawane jest 
osobom zaangażowanym w 
okresie PRL w działalność na 
rzecz przywrócenia niepodle-
głości Polski oraz w obronę 
praw człowieka.

Lisiecki przez większą część 
swojego zawodowego i spo-
łecznego życia związany był 
z Gdańską Stocznią Remonto-
wą. Jako młody pracownik brał 
udział w manifestacji podczas 
protestów w grudniu 1970 r.

W stanie wojennym, po 
aresztowaniu 5 listopada 1982 
r., Lisiecki został internowany w 
obozie odosobnienia w Strzebie-
linku. Przebywał tam do 6 grudnia 
1982 r. Wcześniej, jako pracow-
nik Stoczni Remontowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Gdańsku, był współorganizatorem 
strajków 14-16 grudnia 1981 r.

Krzyż Wolności i Solidarności 
dla Leszka Lisieckiego

W czasie stanu wojennego 
Leszek Lisiecki był przewodni-
czącym Tajnej Komisji Między-
zakładowej w Gdańskiej Stocz-
ni Remontowej oraz członkiem 
redakcji podziemnego pisma 
„Informator”. Aktywnie działał 
w Komisji Charytatywnej przy 
ks. bp. Lechu Kaczmarku i 
ks. prałacie Henryku Jankow-
skim. W tym czasie 17 razy był 
zatrzymywany i przeszukiwany 
przez milicję.

Funkcję przewodniczącego 
Regionalnej Komisji Rewizyj-
nej pełni już drugą kadencję.

(ach)
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POLSKIE GRUDNIE

Gdańsk
Kilkaset osób zebrało się przed północą 12 grudnia pod pomnikiem 

Poległych Stoczniowców, aby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego.
Obecnych było wiele młodych osób, w tym kibice Lechii Gdańsk, 
którzy rozwinęli flagę z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

KORZENIE 
NIESPRAWIEDLIWOŚCI

ROCZNICA STANU WOJENNEGO

Apel o rozliczenie i osądzenie autorów stanu wojennego od-
czytał Stanisław Fudakowski ze Stowarzyszenia Osób Represjo-
nowanych „Godność”.

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla podkreślił związek, jaki istnieje pomiędzy 
brakiem rozliczenia reżimu komunistycznego a poczuciem bezkar-
ności, które często spotykamy we współczesnej Polsce.

– Dlaczego dzisiaj tak łatwo można dokonywać nadużyć, przestęp-
cy są bezkarni, tysiące ludzi jest oszukiwanych, a ci, którzy przeciw 
takiemu stanowi rzeczy protestują, są wyśmiewani i ośmieszani? Ko-
rzeniami niesprawiedliwości jest to, że funkcjonariusze aparatu zła 
nie zostali ukarani. To, że dziś sądy odmawiają wydania wyroków 
w sprawie osób zwolnionych z pracy ze złamaniem obowiązujące-
go prawa, uzasadniając decyzje niską szkodliwością społeczną tych 
czynów, ma swoje korzenie właśnie w nieosądzonych zbrodniach 
– powiedział przewodniczący gdańskiej „Solidarności”.

Gdynia

Jak co roku 13 
grudnia mieszkańcy 
Gdyni zgromadzili 
się na eucharystii w 
kościele oo. Redemp-
torystów przy ulicy 
Portowej. Msza św. 
została poprzedzona 
odsłonięciem i po-
święceniem tablicy 
pamiątkowej ku czci ojca Edwarda Ryby, wielkiego przyjaciela 
„Solidarności”, który zyskał powszechny szacunek gdynian z uwa-
gi na swoją niezłomną postawę w Sierpniu 1980 r. oraz podczas 
stanu wojennego. Sama msza św. sprawowana była przez ośmiu 
kapłanów, którym przewodniczył ks. prałat Henryk Kiedrowski, 
w obecności 18 pocztów sztandarowych „Solidarności” oraz szkół. 
W wygłoszonej homilii ksiądz prałat bardzo mocno akcentował 
wątek niesprawiedliwości, jakiej dopuszczali się rządzący tak w 
przeszłości, jak i obecnie. Po mszy uczniowie II LO i XXIII Gim-
nazjum przedstawili program słowno-muzyczny o treści patrio-
tycznej. Następnie uformował się pochód, który przeszedł ulicami 
miasta pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ulicy Pułaskiego. Mo-
dlitwie przy pomniku przewodniczył ks. prałat Sławomir Decow-
ski, archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy. Po modlitwie głos 
zabrali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz przewodniczący 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Prze-
wodniczący w ostrych słowach zwrócił uwagę na fakt, iż jeżeli 
zbrodniarze nie odpowiadają za swoje czyny, to doprowadza to 
do sytuacji, w której złodzieje i ludzie niszczący zakłady pracy i 
wyzyskujący pracowników mogą liczyć na bezkarność. Na koniec 
uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Aleksander Kozicki, ASG

12 grudnia 2012 r., godz. 23.30 w Gdańsku.
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16 i 17 grudnia to dni szcze-
gólne dla wielu Polaków. 
Wspominamy wówczas wy-
darzenia 1970 roku, których 
bilans jest tragiczny. Zginę-
ły wówczas co najmniej 44 
osoby w Gdyni, Szczecinie, 
Gdańsku i Elblągu. Rany od-
niosło blisko 1200 osób, a 
aresztowanych zostało nie 
mniej niż 3 tysiące. Do tej 
pory winni nie zostali osą-
dzeni.

Potargana więź 

Rocznicowe obchody w Gdań-
sku rozpoczęły się 16 grudnia 
kwadrans po godzinie 10. Przed-
stawiciele „Solidarności” zapalili 
znicze pamięci przy budynku daw-
nego KW PZPR, w miejscu starć 
z Milicją Obywatelską w grudniu 
1970 roku. Kwiaty oraz płoną-
ce race i znicze upamiętniły też 
śmierć Antoniego Browarczyka, 
który został zastrzelony 17 grudnia 
1981 roku. Przyszedł wówczas, by 
oddać cześć ofiarom 1970 roku.
Pikietę zorganizowały NSZZ 
„Solidarność” oraz kibice Lechii 
ze Stowarzyszenia Lwy Północy. 
– Antoni Browarczyk, wspaniały 
młody człowiek, zginął, bo przy-
szedł zaprotestować przeciwko 
bezprawiu. Nasza obecność tutaj 
jest ku przestrodze, by żadna wła-
dza nie używała aparatu represji, 
żeby nigdy więcej nie były składa-
ne ofiaryzmłodegożycia–mówił
przed krzyżem upamiętniającym 
tragedię Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”.

Łez nie kryła Grażyna 
Browarczyk, siostra zamordo-
wanego młodego mężczyzny. 
– Łączę się w bólu ze wszyst-
kimi rodzinami ofiar Grudnia
’70 i stanu wojennego. Wiem, 
co przeżywają – powiedziała.

O godzinie 11 w bazylice św. 
Brygidy została odprawiona uro-
czysta msza św. pod przewodnic-
twem ks. abp. Sławoja Leszka 
Głódzia. W homilii metropolita 
gdański apelował o zachowanie 
pamięci o tych, którzy dla ojczy-
zny poświęcili swe życie. Nawią-
zał on również do kondycji obec-
nych elit politycznych. 

– Czy to nie obraz naszego 
czasu, kondycji moralnej poli-
tycznych elit, których członko-
wie jakże często zapominają, 
że ich początek był w ruchu 
„Solidarność”. Każdy po swo-
jemu się licytuje, nie wycho-
dzą ze studia telewizyjnego 
dniami i nocami. Więź między 
obywatelem a państwem jest 
potargana i trzeba ją scalić. I 
potrzebny jest głos i Kościoła, i 
„Solidarności”, bo inaczej dia-
logu się nie zbuduje – mówił ks. 
abp Głódź.

We mszy świętej, a następnie 
w przemarszu ulicami miasta oraz 
w uroczystościach pod pomni-

kiem Poległych Stoczniowców 
wzięli udział członkowie „Soli-
darności”, przedstawiciele stowa-
rzyszeń kombatanckich, kibice 
Lechii, mieszkańcy Gdańska.

– Zomowcom ktoś wyda-
wał rozkazy. Rozkazodaw-
cy uszli bez kary. Wszystkie 
rządy po 1989 roku popełniły 
grzech zaniechania – mówił 
przed pomnikiem Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ „S”. 
Duda zaapelował o jedność 
i solidarność, by „zwyciężyć 
XIX-wieczny kapitalizm i za-
razę liberalną”. 

Marsz milczenia

Gdyńskie obchody tragedii 
Grudnia ’70 rozpoczęły się jak 
co roku 17 grudnia, o godz. 
6 rano pod pomnikiem Ofiar
Grudnia 1970 w pobliżu przy-
stanku SKM Stocznia Apelem 
Poległych. Wśród kilkuset zgro-
madzonych osób byli przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność”, 
m.in. przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda, prze-
wodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla, portowcy i stoczniowcy, 
członkowie Regionu Gdańskie-
go. Przemówienie w imieniu 
związkowców wygłosił zastępca 
przewodniczącego ZRG Roman 
Kuzimski. – Państwo polskie do 
dziś nie rozliczyło i nie osądziło 
autorów tej zbrodni. Wydawało 
się nam, że po 1989 r. zbudowa-
liśmy społeczeństwo obywatel-
skie, ale to najlepszy dowód na 
to, że tak nie jest – przypomniał 
Kuzimski.

Popołudniowe obchody rozpo-
częła msza święta odprawiona w 
kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przez ks. prałata Sła-

womira Decowskiego, Duszpa-
sterza Ludzi Pracy Archidiecezji 
Gdańskiej.

W nabożeństwie wzięło 
udział blisko tysiąc osób, przede 
wszystkim członkowie NSZZ 
„Solidarność”, rodziny ofiar
Grudnia ’70 i mieszkańcy Gdy-
ni. Po zakończeniu mszy św. kil-
kusetosobowy pochód przeszedł 
ulicami centrum miasta pod po-
mnik Ofiar Grudnia ’70.

Odbył się tam Apel Poległych. 
Wyczytano nazwiska wszystkich 
osób, które zginęły 42 lata temu 
w Gdyni. – Wiele osób zginęło 
w grudniu 1970 r. tylko dlatego, 
że szło do pracy lub szkoły. Ich 
śmierć spowodowała sprzeciw, 
bunt, z którego zrodziła się „Soli-
darność” – mówił prezydent Gdy-
ni Wojciech Szczurek.

Poseł Janusz Śniadek, były 
przewodniczący Społecznego 
Komitetu Budowy Pomników 
Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni,
przypomniał historię powstania 
monumentów, zaznaczając, że 
jest ona „integralnie związana 
z »Solidarnością«”, nawiązując 
do wydarzeń sprzed 42 lat, ale 
również do bieżącej sytuacji w 
Polsce.

Przedstawiciele władz mia-
sta, Instytutu Pamięci Narodo-
wej, NSZZ „Solidarność” oraz 
innych organizacji i stowarzy-
szeń złożyli wiązanki kwiatów. 
Spośród kilkudziesięciu delega-
cji największe wrażenie zrobiła 
jedna z ostatnich i najbardziej 
skromnych. Gdy samotny star-
szy człowiek składał kwiaty pod 
pomnikiem Ofiar Grudnia ’70,
lektor odczytał słowa: „miesz-
kaniec Gdyni”…

Adam Chmielecki 
Artur S. Górski

Grudzień ’70 – Pamiętamy! 

17 grudnia 2012 r., Gdynia.

16 grudnia 2012 r., Gdańsk.
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POLSKIE GRUDNIE

Zaczęło się 30 lat temu. Dokładnie w rocznicę stanu wojen-
nego, a więc 13 grudnia 1982 r. ukazał się pierwszy numer 
„Gazety Tczewskiej”. Mimo że drukowana była na powie-

laczu białkowym, chowanym pod podłogą jednego z tczewskich 
domów, miała dziesięć stron w formacie A4 i nakład 2 tysięcy 
egzemplarzy. Po trzydziestu latach, 13 grudnia 2012 r., obcho-
dziła swój jubileusz, gdyż jest najstarszym w Polsce pismem z 
czasów antykomunistycznej opozycji ukazującym się do dzisiaj 
w profesjonalnej formie.

30 LAT „GAZETY TCZEWSKIEJ” 

Rodem z podziemnej 
„Solidarności”

W jej tworzeniu brała udział 
spora rzesza ludzi, którzy w 
pierwszym okresie istnienia 
gazety ryzykowali nawet życie. 
Pismo bowiem informowało o 
prawdziwej sytuacji w Polsce 
oraz w tczewskim regionie i 
tak pozostało do dzisiaj. Nadal 
jest w rękach polskiej rodziny 
Czyżewskich, którzy nie dali 
się sprzedać obcemu kapitało-
wi. Od początku była związana 
z „Solidarnością”, wspomaga-
jąc jej członków informacjami, 
w zamian otrzymywała pomoc 
przy drukowaniu i kolporto-
waniu. Przykładem tego jest 
chociażby Jacek Prętki. To 

właśnie jemu, tczewskiemu kolejarzowi wychowanemu w duchu 
patriotyzmu, niesłusznie aresztowanemu, szukającemu konsensu-
su, członkowi i działaczowi „S”, przyznano specjalną nagrodę 
„Człowiek 30-lecia”.

W uroczystości wzięło udział wiele zasłużonych dla Tczewa 
i Pomorza osób – lekarze, prawnicy, bankowcy, księża, dzienni-
karze, związkowcy, politycy, czytelnicy oraz zwykli, skromni lu-
dzie ceniący prawdę i uczciwość. Spośród nich czytelnicy wybrali 
„Złotą Trzydziestkę”, którą nagrodzono. 

Nie obyło się również bez życzeń dla gazety, m.in. od Jacka 
Rybickiego z Regionu Gdańskiego, który podkreślił, że owa uro-
czystość jest świętowaniem gazety stojącej po stronie prawdy i 
blisko ludzi. – „Solidarność” i „Gazeta Tczewska” są blisko ludzi 
i tak należy trzymać – dodał Jacej Rybicki.

Nagrodę dla gazety i oddanego jej zespołu pracowników sta-
nowi nietypowe wyróżnienie. Otóż uchwałą Rady Miasta Tczewa 
jedną z ulic nazwano ulicą „Gazety Tczewskiej”.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Oni tworzyli „Gazetę Tczewską”.

Jacek Prętki.

Nietypowa lekcja historii odbyła się 14 grudnia w Zespole Szkół 
im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie (gmina Pruszcz Gdański) 
w 42 rocznicę grudniowej zbrodni. W akademii z okazji święta 
szkoły wzięli udział przedstawiciele władz gminnych, rodziny 
ofiar Grudnia ’70, reprezentanci Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, kadra nauczycielska, a przede wszystkim kilkuset 
uczniów wchodzących w skład łęgowskiego zespołu szkół.

Protesty robotnicze na Wy-
brzeżu w grudniu 1970 r. oraz 
wprowadzenie stanu wojenne-
go przypomniano w przygo-
towanym przez uczniów pro-
gramie słowno-muzycznym. 
Można było usłyszeć m.in. 
„Rotę” oraz „Balladę o Janku 
Wiśniewskim”. „Chcieli nam 
zabrać demokrację, postulo-
wali stanu rację” – śpiewali 
uczniowie łęgowskich szkół.

O wyjątkowym zobowiąza-
niu, jakim dla Zespołu Szkół 
w Łęgowie jest patronat Bo-
haterów Grudnia ’70, powie-
dzieli nam dyrektor placówki 
Elżbieta Działoszewska oraz 
przewodniczący KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty i 
Wychowania miasta i gminy 

Pruszcz Gdański Paweł Flej-
szar, na co dzień uczący w łę-
gowskiej szkole historii.

– Dzięki zaangażowaniu 
uczniów oraz nauczycieli co 
roku przygotowujemy uroczy-
stości z okazji rocznicy wyda-
rzeń z grudnia 1970 r. Cenimy 
sobie także współpracę z Re-
gionem Gdańskim „Solidar-
ności” – stwierdziła Elżbieta 
Działoszewska.

–  Organizujemy dla dzie-
ci i młodzieży wyjazdy do 
Gdańska w miejsca związane 
z „Solidarnością”, m.in. pod 
pomnik Poległych Stoczniow-
ców. Ostatnio zwiedziliśmy 
wystawę „Drogi do Wolności”. 
Co roku z okazji święta szkoły 
prezentujemy filmy historyczne  
– powiedział Paweł Flejszar.

W uroczystościach rocz-
nicowych w Zespole Szkół w 
Łęgowie co roku bierze udział 
Stefania Drywa-Klóskowska, 
wdowa po zamordowanym w 
grudniu 1970 r. portowcu Bru-
nonie Drywie, którego historia 
została opowiedziana w filmie 
„Czarny czwartek”.

– Do dzisiaj nie mogę się 
pogodzić ze śmiercią męża. 
Gdy wspominam tamte wyda-
rzenia, potem długo nie mogę 
spać w nocy – powiedziała nam 
Stefania Drywa. – Trzeba przy-
pominać młodzieży o zbrodni, 
ale i o bohaterstwie. Niestety, 
wydaje mi się, że społeczeń-
stwo, naród, wyciągnęło lekcję 
z tych bolesnych wydarzeń, ale 
przedstawiciele władzy już nie 
– dodała Stefania Drywa.

Adam Chmielecki

Stypendia Związku
w rocznicę Grudnia

Uroczystość była także 
okazją do wręczenia 
trójce wyróżniających 

się uczniów – Damianowi Ga-
jewskiemu, Martynie Filipskiej 
i Karinie Sledz – stypendiów 
Funduszu Stypendialnego im. 
NSZZ „Solidarność”. Dyplomy 
wręczyli skarbnik ZRG NSZZ 
„S” Stefan Gawroński oraz dy-
rektor Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy Renata Tkaczyk.

– Najlepszym budulcem dla 
dobrej przyszłości jest pamięć 
o przeszłości. Życzę Wam, aby-
ście nigdy nie musieli uczest-
niczyć w takich wydarzeniach, 
jak te, które miały miejsce w 
grudniu 1970 r. – powiedział 
do młodzieży przewodniczący  
„S” Krzysztof Dośla.

Szkoła się stara, aby uczniowie dobrze znali wydarzenia 
Grudnia 1970 r., stan wojenny i historię „S”.

Takie żywe lekcje historii są 
bardzo ważne dla młodych 
ludzi, aby nie zapominali 

o wydarzeniach, w których tylu 
ludzi oddało życie za to, aby-
śmy mogli żyć w wolnym kra-
ju – powiedział Dawid Król, 
uczeń II klasy Gimnazjum nr 8 
w Gdańsku, który wraz z kilku-
dziesięcioma uczniami z gdań-
skich szkół brał udział 14 grud-
nia w spotkaniu pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców.

W 42 rocznicę rozpoczęcia 
strajku w Stoczni Gdańskiej 
pod pomnikiem zgromadziła 
się młodzież z kilkunastu szkół 
z terenu Gdańska. Uczniowie 
wraz ze swoimi nauczycielami 
wysłuchali krótkiej prelekcji 
przewodniczącego oświatowej 
„Solidarności” Regionu Gdań-
skiego Wojciecha Książka, 
który przypomniał tragiczne 
wydarzenia z 1970 roku. O go-
dzinie 10 pod pomnik przybyli 

Stoczniowcy i młodzież

pracownicy Stoczni Gdańsk (w 
czasie przerwy śniadaniowej), 
którzy jak co roku złożyli kwia-
ty i zapalili znicze. Po krótkiej 
modlitwie, poprowadzonej przez 
proboszcza parafii św. Brygidy 
ks. kanonika Ludwika Kowal-
skiego, głos zabrał wiceprze-
wodniczący stoczniowej „Soli-
darności” Karol Guzikiewicz, 
który podziękował młodzieży 
za tak liczne przybycie.

– Pamięć o zamordowanych 
stoczniowcach jest bardzo ważna 
dla młodych ludzi. Póki zbiera-
my się tutaj i podtrzymujemy tę 
pamięć, ofiara ich życia nie pój-
dzie na marne. To byli bohatero-
wie, dzięki nim możemy żyć w 
wolnej Polsce – powiedziała po 
uroczystości Paulina Sokulska, 
uczennica drugiej klasy Gimna-
zjum nr 8

(mk)

Stoczniowcy i młodzież pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców.
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Szczegółowe relacje (z galeriami 
zdjęć) z grudniowych obchodów 
oraz relacje wideo z uroczystości 
w Gdyni i w Gdańsku pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców 14, 16 
i 17 grudnia, a także wspomnienia 
Alojzego Szablewskiego na naszej 
stronie internetowej
www.solidarnosc.gda.pl

www.solidarnosc.gda.plwww.solidarnosc.gda.plwww.solidarnosc.gda.pl
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DEBATA

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu to „tylko” jednorazo-
we akcje charytatywne i ekologiczne, czy może konsekwentna 
długofalowa strategia właścicieli i zarządzających firm, świa-
domych swojej odpowiedzialności za pracowników i wpływu 
na środowisko, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo? Za-
gadnieniom CSR (ang. – corporate social responsibility) po-
święcona była debata zorganizowana 13 grudnia 2012 r. w 
ramach projektu „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego 
Biznesu”, realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” w partnerstwie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 8.1.3. 

Celem naszego projektu 
jest wyposażenie jego uczest-
ników w wiedzę nt. społecznej 
odpowiedzialności przedsię-
biorstw poprzez kampanię 
informacyjną, organizację se-
minariów i konferencji upo-
wszechniających. W ramach 
projektu zostanie opracowane 
narzędzie do autodiagnozy fir-
my pod kątem stosowania za-
sad CSR. Uczestnicy projektu 
będą mogli zgłosić swoją firmę
do udziału w organizowanym 
corocznie przez Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą konkursie 
na „Firmę z przyszłością”, w 
ramach utworzonej w projek-
cie kategorii konkursowej na 
„Firmę odpowiedzialną w biz-
nesie sektora mikro, małych i  
średnich przedsiębiorstw”.

Moda czy konieczność?

Jacek Rybicki: – Zgodnie z 
normą ISO 26000 CSR to od-
powiedzialność organizacji go-
spodarczej za wpływ jej decyzji 
i działań na otoczenie, na społe-
czeństwo, na środowisko natural-
ne, na pracowników, na klientów, 
także na konkurencję. Oczy-
wiście powinno to polegać na 
przejrzystości i etyce zachowań 
takiej instytucji gospodarczej. Z 
kolei wg Komisji Europejskiej 
CSR to zobowiązanie biznesu 
do etycznego zachowania i przy-
czyniania się do rozwoju eko-
nomicznego poprzez poprawę 
jakości życia pracowników, ale 
także lokalnych społeczności i 
społeczeństwa jako całości. 

Są też przeciwnicy tej idei. 
Jednym z największych był no-
blista Milton Friedman, który 
twierdził, że zadaniem firmy jest
zarabianie pieniędzy i maksyma-
lizacja zysku, a nie zajmowanie 
się społeczną odpowiedzialno-
ścią. Spróbujmy zatem zacząć 
od odpowiedzi na pytanie, czy 
dzisiaj społeczna odpowiedzial-
ność biznesu to  moda czy też 
konieczność, której realizacja 
zapewni rozwój?

Krystyna Kmiecik-Baran: 
– Sądzę, że CSR to konieczność. 
Świadczą o tym statystyki – 6 proc. 
populacji ludzkości zawładnęło po-
nad 60 proc. dóbr, a zatem występu-
je tutaj odpowiedzialność za innych, 
za społeczeństwo, za pracowników, 

za otoczenie, w którym dany 
biznes funkcjonuje, ale także 
odpowiedzialność za ekologię. 
Po wielu wypadkach o drama-
tycznych dla środowiska skut-
kach, odpowiedzialność bizne-
su za ekologię jest oczywista. 
Niestety, firmy bardzo często
używają społecznej odpowie-
dzialności do wybielania swo-
jego wizerunku, nie zawsze w 
sposób etyczny.

 
Joanna Szymonek: – Nawią-

zując do definicji CSR Komisji
Europejskiej, uważam, że przed-
siębiorstwa mają różny wpływ, ale 
ponoszą tę samą odpowiedzial-
ność społeczną za swoje działa-
nia. Warunkiem koniecznym do 
wywiązywania się z tej odpo-
wiedzialności jest przestrzeganie 
prawa. Częste są przypadki, że w 
pewnych obszarach firma łamie
prawo, czyli nie może być po-
strzegana jako odpowiedzialnie 
społeczna, podczas gdy w innych 
podejmuje intensywne działania 
wybielające swój wizerunek. 
Przy obecnej dynamice rozwoju 
stosunków gospodarczych wszyst-
kie przedsiębiorstwa funkcjonują 
w jakimś otoczeniu i mają na nie 
wpływ, jednak ich zobowiązania 
społeczne będą różnie wyglądały 
w zależności od nakładów, rodza-
ju i możliwości danej firmy.

Edukacja i kontrola

Grażyna Zielińska: – Moda 
czy konieczność? Moja odpo-
wiedź mieściłaby się pośrodku 
tej przestrzeni. Z jednej strony 
CSR to kwestia uregulowań 
prawnych. Z drugiej zaś świa-
domość odpowiedzialności i 
wpływu na otoczenie wśród 
przedstawicieli biznesu jest co-
raz większa. Jest to szczególnie 
widoczne w małych środowi-
skach, w których przedsiębiorca 
zatrudniający 100-120 osób jest 
jedyną dużą firmą w okolicy i
nadaje pewien kierunek oto-
czeniu, w którym działa. Tam, 
gdzie firmy funkcjonują od lat
w tym samym środowisku, tam 

społeczna odpowiedzialność 
firmy znajduje się pod szcze-
gólnym nadzorem. Inaczej jest 
w dużych aglomeracjach miej-
skich, np. w Trójmieście.

Coraz większy wpływ na po-
stępowanie biznesu ma edukacja. 
Z tego powodu projekt „Elemen-
tarz Społecznie Odpowiedzialne-
go Biznesu” jest niezwykle cenny. 
Często brakuje bowiem właśnie 
dotarcia do przedsiębiorcy z 
wiedzą, z czym wiążą się jego 
decyzje. Edukacja, świadomość 
postaw przedsiębiorców, to obok 
prawa, które dyscyplinuje, drugi 
czynnik wpływający na odpowie-
dzialność społeczną firm.

Krzysztof Dośla: – Dzisiaj 
mamy do czynienia z sytuacją, w 
której część przedsiębiorców reali-
zuje społeczną odpowiedzialność 
biznesu wg klasycznej definicji i
tak oddziaływuje na otoczenie, w 
którym funkcjonuje. Nie definiu-
ją swoich działań jako CSR, tylko 
po prostu to robią. Część czyni 
tak, aby zyskać pozytywną opi-
nię społeczności, w której funk-
cjonuje, jednocześnie wewnątrz 
przedsiębiorstwa realizując biz-
nes niekoniecznie społecznie 
odpowiedzialny, jak próbują to 
pokazać na zewnątrz. Przykłady, 
zarówno z Polski, ale i ze świata, 
udowadniają, że istnieją podmioty, 
które deklarują zaangażowanie w 

ideę społecznej odpowiedzialności 
biznesu, realizując nawet bardzo 
duże projekty, po czym dopro-
wadzają do nieodpowiedzialnych 
wydarzeń, jak choćby katastrof 
ekologicznych. Najczęściej są to 
duże przedsiębiorstwa, które stać 
na wieloletnie procesy sądowe i 
które w konsekwencji nie muszą 
płacić odszkodowań ani ponosić 
jakichkolwiek innych kosztów 
naprawy sytuacji, do jakiej do-
prowadziły. Dzisiaj jesteśmy na 
początku drogi i dobrze byłoby, 
gdyby dzięki działaniom takim 
jak projekt „Elementarz Społecz-
nie Odpowiedzialnego Biznesu” 
społecznie odpowiedzialny biznes 
zagościł na stałe w większości kra-
jów Unii Europejskiej. To nasze 
marzenia i jednocześnie zadania. 
Gdyby się spełniły, oznaczałoby 
to, że wszystkim żyje się lepiej. 

oprac. Adam Chmielecki

Jeśli BIZNES, to odpowiedzialny

W d y s k u s j i  u d z i a ł 
wzięli: Marek Cho-
romański z Pomor-

skiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, dr Krystyna Kmie-
cik-Baran z Europejskiego 
Instytutu Badań Społecznych, 
Joanna Szymonek (ekspert w 
Dziale Zagranicznym Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”), 
Grażyna Zielińska z Regional-
nej Izby Gospodarczej Pomorza 
oraz przedstawiciele Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” – przewodniczący ZRG 
Krzysztof Dośla, kierownik 
Działu Programów Europejskich 
Jagna Łobodzińska, sekretarz 
ZRG Bogdan Olszewski oraz 
członek Prezydium ZRG Jacek 
Rybicki. Prezentujemy pierwszą 
część wybranych fragmentów 
debaty. Kolejna w następnym 
numerze naszego „Magazynu”.

Jagna Łobodzińska: –  Roz-
wijająca się gospodarka rynkowa 
sprzyja rozwojowi podmiotów 
gospodarczych, co skutkuje ich 
coraz większym oddziaływaniem 
na otoczenie społeczno-ekono-
miczne, w którym funkcjonują. 
Oddziaływanie to jest szczegól-
nie widoczne, jeśli chodzi o mi-
kro, małe i  średnie firmy, z uwagi
na ich dominujący charakter w 
gospodarce narodowej. Według 
danych GUS, w województwie 
pomorskim stanowią one aż 99,9 
proc. Biorąc pod uwagę wpływ 
sektora mikro, małych i średnich 
firm na społeczne otoczenie re-
gionu, nieodzowne wydaje się 
włączenie takich firm w działania
związane ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu. Dlatego też 
działania projektowe skierowane 
są do firm tego sektora.

Obecnie działania zalicza-
ne do CSR w głównej mierze 
stosowane są przez firmy duże,
dysponujące odpowiednią wie-
dzą i zasobami. Tymczasem 
pożądane byłoby, szczególnie 
w małych środowiskach lokal-
nych, zaangażowanie w CSR 
właśnie mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców. Wielu z 
nich stosuje elementy społecz-
nej odpowiedzialności przedsię-
biorstw, np. kampanie społecz-
ne czy wolontariat pracowniczy, 
bez świadomości, że są to dzia-
łania właśnie z tej sfery. 

Od lewej: Bogdan Olszewski, Grażyna Zielińska, Joanna Szymonek, Jagna Łobodzińska 
i Jacek Rybicki.
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Marek Choromański i Krzysztof Dośla.

Dr Krystyna Kmiecik-Baran.
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Grudzień to tradycyjnie czas świątecznych spotkań również 
dla związkowców. Wiele organizacji „Solidarności” spotyka 
się na opłatku dla swoich członków i oprócz życzeń i wspól-
nego śpiewania kolęd podsumowuje mijający rok. Poniżej 
przedstawiamy relacje z kilku takich spotkań.

lidarność” w Gdyni spotkali 
się przedstawiciele organiza-
cji zakładowych i sympatycy 
„Solidarności” z tego miasta. 
Gościem związkowców była 
wiceprezydent Ewa Łowkiel. 
Wspólnej modlitwie przewod-
niczył o. Eugeniusz Leśniak 
CSsR, proboszcz parafii Ojców
Redemptorystów w Gdyni. 

Port gdański

Spotkanie wigilijne NSZZ 
„Solidarność” w gdańskim 
porcie odbyło się 14 grudnia 
w sali konferencyjnej zarządu. 
Gościem portowców byli m.in. 
ojcowie franciszkanie: o. Ga-
briel (od siedmiu lat opiekun 
duchowy portowej „Solidar-
ności”) i o. Jonasz (gwardian 
zakonu).  Ojcowie odprawili 
modlitwy i zainicjowali śpiew 
kolęd. Wcześniej przewodni-
czący Krzyszof Dośla oraz szef 
portowej „Solidarności” podsu-
mowali kończący się rok. – Za 
nami trudny rok. W wojewódz-
twie pomorskim bezrobocie 

jeśli coś trafia do ludzi w głębi
kraju, ma to miejsce poprzez 
port. Podobnie od morza płyną 
do wszystkich słowa życzliwo-
ści i wszelkiej pomyślności w 
nowym roku. 

Uniwersytet Gdański

– Uniwersytecka „Solidar-
ność” ma duży współudział w 
dobrej atmosferze panującej 
na naszej uczelni – podkreślił 
rektor Uniwersytetu Gdań-
skiego prof. dr hab. Bernard 
Lammek podczas spotkania 
opłatkowego Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się 18 grudnia w 
budynku Wydziału Prawa i Ad-
ministracji. Oddane do użytku 
nowe siedziby poszczególnych 
wydziałów, rozpoczęcie budo-
wy kolejnych, liczne granty 
naukowe – to tylko niektóre 
osiągnięcia, jakimi mogą po-
chwalić się władze uniwersyte-
tu. Z kolei obecny na spotkaniu 
przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda mówił 
o działaniach prowadzonych 
przez Związek na rzecz obrony 
praw pracowniczych oraz bra-
ku otwarcia na dialog ze strony 
rządzących, zaapelował jedno-
cześnie do środowisk nauko-
wych, aby wsparły merytorycz-
nie działania „Solidarności”. 
Gospodarzem spotkania była 
uniwersytecka „Solidarność”, 
której przewodniczy prof. dr 
hab. Franciszek Makurat, 
a gośćmi byli m.in.: władze 
uczelni, przedstawiciele parla-

Oprawę muzyczną spotkania 
stanowiły kolędy w wykonaniu 
chóru akademickiego

Szpital Wojewódzki 

– W tym roku udało się 
nam przekroczyć liczbę sto, 
jeśli chodzi o członków „So-
lidarności” w naszej placówce 

do seniorów z Regionu Gdań-
skiego – to wszystko tworzyło 
niezwykle świąteczny nastrój 
podczas opłatkowego spotka-
nia Sekcji Regionalnej Emery-
tów i Rencistów. 17 grudnia do 
Akwenu w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności” przybyło wielu 
seniorów i dostojnych gości.

 – Spotykamy się tutaj jako 
szczególna rodzina, która przy-
ozdobiona jest znaczkiem „So-
lidarności” i zakorzeniona w te 
pierwsze działania, ale nadal 
potrzebująca bycia we wspól-
nocie. (…) Duch „Solidarności” 
trwa i dziś, gdy przyjechałem do 
Państwa, a przybywam zawsze 
z największym szacunkiem, bo 
przecież Państwo doświadczają 
dwóch rzeczy – z jednej strony 
jesteście świadomi spełnione-
go obowiązku wobec ojczy-
zny, miejsca pracy, a z drugiej 
– jakby zapomniani, odsunięci, 
doświadczacie nawet czasem 
jakiejś buty i arogancji – mówił 
do emerytów i rencistów abp 
Sławoj Leszek Głódź, życząc 
wiele nadziei i radości, jaką nio-
są święta Bożego Narodzenia.

W czasie spotkania szcze-
gólnym momentem było wystą-
pienie przewodniczącego sekcji 
Jana Klassy, który dziękował 
za wieloletnią współpracę i 
zasługi byłej przewodniczącej 
Komisji Terenowej Emerytów 
i Rencistów Teresie Sobczyń-
skiej oraz byłej przewodniczą-
cej w GPRD Skanska Marii 
Wójcik. Całą uroczystość 
uświetnił występ zespołu z Łę-
gowa, który śpiewał kolędy.

Kombatanci

14 grudnia do sali Akwen 
przybyli na doroczne spotkanie 
opłatkowe członkowie Związku 
Solidarności Polskich Kombatan-
tów i Krajowego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Armii Krajowej, a w 
zorganizowaniu uroczystości po-
mógł Zespół Szkół Architektury 
i Krajobrazu i Handlowo-Usłu-
gowych w Gdańsku Oliwie oraz 
wolontariusze – druhowie ZHR 
z Gdyni. Wigilijną Ewangelię wg 
św. Łukasza odczytał ks. kmdr 
dr Marian Próchniak z parafii
wojskowej Marynarki Wojennej 
RP w Gdyni Oksywiu, obecny 
był również ks. prałat Stani-
sław Płatek. Kolędy wykonał 
Chór Gminy Pruszcz Gdański 
pod dyrekcją Amelii Wyszkie-
wicz. Zaprezentowali się także 
laureaci konkursu „Orlęta Pieśni 
Polskiej”, wręczono im statuetki 
Orła Białego. 

(mk, ach, rt, bme)

Galerie zdjęć do obejrzenia  
na naszej stronie  
www.solidarnosc.gda.pl

Związkowe opłatki

Wigilia w oddziałach

10 grudnia w siedzibie Od-
działu NSZZ „Solidarność” w 
Chojnicach odbyło się spotkanie 
opłatkowe organizacji zakłado-
wych z powiatu chojnickiego. 
Uczestniczyli w nim m.in. 
Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, oraz Jan Zieliński 
(członek „S”) wiceburmistrz 
Chojnic. Spotkanie przebiegało 
w ciepłej, świątecznej atmosfe-
rze, zebrani podzielili się opłat-
kiem, składając sobie życzenia 
świąteczne.

Oddział Gdynia.

Wigilia w Szpitalu Wojewódzkim.

Dzień później kilkudziesię-
ciu związkowców reprezentu-
jących organizacje zakładowe 
NSZZ „Solidarność” z terenu 
Oddziału w Starogardzie Gd. 
wzięło udział w świątecznym 
spotkaniu, które odbyło się w 
sali konferencyjnej Fabryki 
Mebli Okrętowych FAMOS. 
Gośćmi związkowców byli m.in. 
prezes Ireneusz Karaśkiewicz, 
przewodniczący gdańskiej „Soli-
darności” Krzysztof Dośla, jego 
zastępca Roman Kuzimski oraz 
przewodniczący „Solidarności” 
w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” Mirosław Piórek. Mo-
dlitwę poprowadził proboszcz 
parafii pod wezwaniem św.
Wojciecha w Starogardzie Gd. 
Janusz Lipski.

Tego samego dnia w go-
dzinach popołudniowych w 
siedzibie Oddziału NSZZ „So-

przekracza ono już 13 proc. To 
czyni jeszcze bardziej szczegól-
ną i ważną działalność naszego 
Związku. W tej działalności 
potrzeba nam wiary w to, co 
robimy, pozytywnego myślenia 
i zaangażowania – powiedział 
szef gdańskiej „Solidarności”.

– Pod względem liczby prze-
ładunków był to dobry rok, pod 
względem atmosfery w porcie – 
niekoniecznie – ocenił mijające 
12 miesięcy Edward Fortuna, 
przewodniczący Międzyzakła-
dowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność”. Jednak 
pytany o 2013 rok, nie jest pe-
symistą. Czytelnikom „Maga-
zynu Solidarność” i wszystkim 
członkom Związku w Regionie 
Gdańskim szef portowej „So-
lidarności” złożył życzenia 
bożonarodzeniowe w imieniu 
swojej organizacji: – Z reguły, 

Spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim.

Spotkanie kombatantów.

mentu studenckiego, metropoli-
ta gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź oraz przewodniczący 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla. 

– mówiła z dumą Stanisława 
Hirsz-Lemke, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” przy Pomorskim Cen-
trum Traumatologii im. Mikołaja 
Kopernika w Gdańsku, podczas 
spotkania opłatkowego dla człon-
ków Związku 19 grudnia. 

Imprezę wraz z przewodni-
czącą poprowadzili: jej zastępca 
Andrzej Wojewódzki, skarbnik 
Weronika Ślepowrońska oraz 
Ewa Ciombor.

W szpitalnej bibliotece 
oprócz związkowców zgro-
madzili się zaproszeni goście. 
Modlitwę poprowadził o. Jerzy 
Giebler SAC (pallotyn).

– Dziękuję wszystkim pra-
cownikom za ich ofiarną pracę,
dzięki której udało się w ostat-
nim czasie poprawić sytuację 
ekonomiczną naszego szpitala 
– mówiła dyrektor Małgorzata 
Bartoszewska-Dogan. Podkre-
śliła również rolę związków za-
wodowych działających w za-
kładzie, które w sposób „mądry 
i odpowiedzialny” reprezentują 
pracowników w trudnych roz-
mowach z dyrekcją.

Związkowi seniorzy

Stoły przykryte białymi 
obrusami, wigilijne opłatki, 
modlitwa, kolędy, poczęstunek 
i serdeczne słowa skierowane 

Opłatek seniorów.
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Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma przed dwunastu 
laty przeszły prywatyzację. 
Początki transformacji były 
trudne. Toczyły się twarde 
negocjacje. Był to czas na 
zbudowanie nowej pozycji 
związku. Czy się udało? 

Związkowców nie ubyło, 
choć stopniała załoga, a 
kolejne negocjacyjne suk-

cesy i „krucjata” wśród załogi 
przynoszą efekty. Przez ostatnie 
pięć miesięcy „Solidarność” po-
zyskała w Polpharmie ponad pół 
setki związkowców. 

Ludzie z Polpharmy do „So-
lidarności” przychodzą nie po 
talon świąteczny, ale i po po-
radę prawną, a czasem, by się 
dowiedzieć, co też się szykuje 
„na zakładzie”. Co prawda wi-
zja większości załogi w „S” to 
na razie marzenia, ale mimo 
spadku zatrudnienia utrzymuje 
się liczba związkowców – 330 
osób (dodatkowo 142 emeryto-
wanych byłych pracowników) 
przy 1531 zatrudnionych, gdy w 
1999 roku na 3,2 tys. zatrudnio-
nych – w „S” było ich 319.

Wykazać się 
na rynku pracy

Starogardzki magistrat w 
zwarciu z problemami bezro-
bocia niewiele zaproponował 
swoim mieszkańcom. Od 2006 
r. w tym słynącym z tradycji 
rzemieślniczych i dość kon-
serwatywnym mieście rządzi 
Edmund Stachowicz, dawny 
aparatczyk PZPR, były poseł 
SLD. Nowych inwestorów nie 
widać. Ludzie muszą więc brać 
sprawy w swoje ręce i pilno-
wać swoich interesów.  

W 2000 roku nastąpiła 
pierwsza redukcja zatrudnienia. 
Pakiet socjalny przewidywał 
spore odprawy – 42 pensje dla 
odchodzących z  firmy.   

– Pakiety socjalne nie dla 
wszystkich okazały się być do-
brym początkiem ścieżki zawo-
dowej. Niektórym się udało, a 
niektórzy smutnie skończyli 
– wspomina program dobro-
wolnych odejść Tomasz Jat-
kowski, członek KM, starszy 
samodzielny aparatowy.

– Wiele osób nie miało wcze-
śniej takich pieniędzy w ręku i 
niektórym wyrządziły one krzyw-
dę. Zwolnili się z pracy, bo na 
przykład za odprawy chcieli ku-
pić mieszkanie. Kiedy skończyły 
się pieniądze, przyszła depresja Z 
drugiej strony – w rynek poszła 

potężna suma pieniędzy. Dało to 
napęd miastu, ale krótkotrwały. 
Zabrakło ekonomicznej edukacji 
– mówi Leszek Świeczkowski, 
przewodniczący Komisji Mię-
dzyzakładowej „S”, związkowiec 
zaprawiony w negocjacyjnych 
bojach, z zawodu mechanik ma-
szyn i urządzeń przemysłowych, 
kierujący pracami związku w 
Polpharmie od czternastu lat, 
członek Rady Sekcji Przemysłu 
Farmaceutycznego, wiceprezes 
Starogardzkiego Klubu Sporto-
wego Sportowa SA.  

Jak na te zmiany na rynku 
pracy zareagował związek? W 
powiecie starogardzkim co piąta 
osoba szuka pracy. Wiele osób 
dorabia za granicą. 

– Skupiliśmy naszą uwagę 
głównie na przeciwdziałaniu 
skutkom zwolnień przy pomo-
cy zakładowego biura pracy. Z 
inicjatywy związku powołane 
zostało w naszej firmie centrum
aktywizacji zawodowej – wspo-
mina Karolina Alfut, wiceprze-
wodnicząca KM „S”, chemik 
analityk. I były sukcesy.

– Ofert pracy było więcej 
niż w Powiatowym Urzędzie 
Pracy. Dodatkowo wynegocjo-
waliśmy, że pracodawcy, który 
przyjął za naszym pośrednic-
twem pracownika, nasz zakład 
zwracał koszty ZUS. Sporo lu-
dzi pracę dostało – przypomina 
Świeczkowski. Sukces pośred-
nictwa pracy zaprocentował.

– „Solidarność” pokazała, że 
robi dużo dla ludzi. W moim de-
partamencie pracują też osoby z 
tytułami naukowymi. Do nich też 
staramy się dotrzeć. Potrafimy ich
przekonać, a przynajmniej podjąć 
dyskusję o związku i sytuacji w 
kraju, w regionie – przekonuje 
Karolina Alfut.

Ta umiejętność dyskusji po-
parta jest przygotowaniem me-
rytorycznym.

– Prawnik, dr Waldemar 
Uziak, powiedział mi, że jeśli 
nie jesteś pewny swego przy-
gotowania merytorycznego, 
lepiej nie siadaj do negocjacji, 
bo po porażce trudno będzie 
się podnieść. Tę radę wzięli-
śmy sobie do serca i bywa, że 
jesteśmy do negocjacji lepiej 
przygotowani niż ludzie z za-
rządu i nie dajemy się postawić 
do kąta – podkreśla z uśmie-
chem Świeczkowski. 

– Nie w tym rzecz, by dać się 
zagadać, ale by mieć w ręku ar-
gumenty – dodaje Jatkowski.   

Bartosz Klein z działu bez-
pieczeństwa pracy, sekretarz KM 
„S”, zauważa, że solidarnościowa 

komisja jest „fajnym zespołem”, 
ale też miejscem czasem ostrych 
dyskusji.

– Nie można się nawzajem 
zagłaskać – puentuje Świecz-
kowski. 

Solidarni z Kościołem

Związkowcy, choć mają swo-
je poglądy, niechętnie mówią 
o polityce. – Uczestniczymy w 
akcjach związkowych, zbieramy 
podpisy, jeździmy na manifesta-
cje – mówi Świeczkowski. 

Wspominają ks. prałata 
Jerzego Deję, zmarłego przed 

Sport pod znakiem „S”
Związek w Starogardzie  

jest obecny także poprzez 
sport, współorganizując tur-
nieje szkolne, coroczny Bieg 
Szpęgawski i uliczny Bieg 
Kociewski. Niezależnie, czy 
jest sponsorem głównym, czy 
tym drobniejszym – logo „So-
lidarności” jest widoczne. Od 
dwóch dekad rozgrywany jest 
listopadowy halowy turniej 
piłki nożnej z okazji Święta 
Niepodległości, organizowany 
przez KM „S”. O sukcesach 
świadczą liczne puchary  w 
siedzibie komisji. 

Bycie w „Solidarności” 
zobowiązuje 

Na zaszczytnym miejscu 
spoczywa dyplom od braci gór-
niczej z kopalni Wujek za pomoc 
rodzinom ofiar pacyfikacji z 16
grudnia 1981 roku. „Wasza po-
moc, solidarność i bycie z nami 
w tych trudnych dniach zasługują 
na najwyższe uznanie i szacunek” 
– napisali górnicy z Wujka. 

„Solidarność” walczy o spra-
wy wszystkich pracowników. Tak 
było przy negocjacji systemu pre-
miowego. Rozmowy z zarządem 
trwały półtora roku. W końcu 
związkowcy wywalczyli wpro-
wadzenie premii (dotychczas za-
leżnej od efektu finansowego) do
pensji zasadniczej, która de facto 
wzrosła o 17 procent. 

– Naszym celem jest, by każ-
dy miał pewne miejsce pracy i był 
wynagradzany godziwie. Dramat 
się dzieje, że ludzie w regionie, 
ba, w całej Polsce, ciężko pracu-
jąc, nie mogą utrzymać rodzin 
– zauważa Świeczkowski.

 „Solidarność” załatwiła też 
bezpośrednią dopłatę do śniadań 
w kantynie – 6 złotych dla każde-
go pracownika legitymującego się 
zakładową kartą identyfikacyjną. 

– I z tym mamy problem, bo 
nie każdemu karta dań pasuje 
– śmieje się Świeczkowski.  

– Pracownik ma widzieć i 
odczuwać korzyści płynące z 
bycia w związku zawodowym, 
wiedzieć, że nie jest sam, że ma 
za sobą zorganizowaną, solidarną 
grupę i czuć jej siłę, siłę równo-
rzędnego partnera dla zarządu 
firmy – mówi Karolina Alfut.

Latem szef związku w Pol- 
pharmie zadeklarował, że do 
końca roku przyprowadzi do 
„Solidarności” pół setki nowych 
członków. Cel wydawał się am-
bitny, a efekty? Do związku za-
pisało się 50 osób. Związkowcy 
wynegocjowali też wprowadze-
nie pakietu medycznego: 57 zł 
miesięcznie na osobę (koszt pra-
cownika to 5 zł podatku), w jego 
ramach bez skierowania i gigan-
tycznych kolejek można dostać 
się do 24 lekarzy specjalistów.   

– Solidarność jest tym do-
brem, o które się zabiega, i warto 
o nią zabiegać – puentuje Leszek 
Świeczkowski. 

Wychodząc z biurowca Pol- 
pharmy minęliśmy posłańca 
zmierzającego do komisji z 
kolejnymi deklaracjami przy-
stąpienia do związku. To dobra 
wróżba dla starogardzkiej „So-
lidarności”…

Artur S. Górski

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH POLPHARMA SA

SOLIDARNOŚĆ jest dobrem, o które 
warto zabiegać 

czterema laty wieloletniego ka-
pelana „Solidarności”, dziekana 
z parafii św. Wojciecha, księdza
bezkompromisowego wobec 
reżimu PRL. Starogard Gd. to 
też miasto rodzinne ks. prałata 
Henryka Jankowskiego, pro-
boszcza parafii pw. św. Brygidy
w Gdańsku.

– Niestety, radni Starogardu 
Gd. nie stanęli na wysokości 
zadania i nie przyznali prałatowi 
Jankowskiemu tytułu honoro-
wego obywatela miasta – uważa 
Leszek Świeczkowski. 

 – Starogard to stolica Kocie-
wia, regionu ze swoją tradycją i 
kulturą, ale zdarza się, że miesz-
kańcy wybierają swoich przed-
stawicieli jakby wbrew sobie. 
Może opozycja nie ma lepszych 
kandydatów – zastanawia się nad 
fenomenem wyborów Wojciech 
Rajkowski, wiceprzewodni-
czący KM „S”, pierwszy bas w 
chórze parafii pw. św. Mateusza,
główny twórca oprawy muzycz-
nej starogardzkiej Pielgrzymki 
Ludzi Pracy. 

Talon na promocję 

Ostatnio po świąteczne talo-
ny na zakupy ustawiały się do 
komisji spore kolejki. To zwią-
zek je wynegocjował, oprócz 
świątecznej premii. 

W siedzibie związku w Pol- 
pharmie dwa pokoje wypełniają 
świąteczne paczki, rozdawane 
potrzebującym rodzinom.

– Dla takich ciepłych słów 
wdzięczności, jakie usłyszeli-
śmy pod swoim adresem, warto 
było zbierać dary. Może to nie 
jest nic wielkiego, robimy to 
z potrzeby serc i solidarności, 
ale łzy się w oczach pojawiają 
– mówi Rajkowski. 

Latem, gdy trąba powietrz-
na zmiotła gospodarstwa w 
gminie Osiek, członkowie „S” 
w dwa dni spontanicznie do 
skarbonki zebrali 7 tys. zło-
tych, które przekazali dwóm 
najbardziej poszkodowanym 
przez żywioł rodzinom. To 
kolejny przykład solidarności 
z ludźmi. 

Od lewej: Bartosz Klein, Leszek Świeczkowski, Karolina Alfut, 
Wojciech Rajkowski, Tomasz Jatkowski.
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Stronniczy – bo po 
stronie pracowników 

„Solidarność” jest organizacją, 
która jest Polsce potrzebna. Mówię 
to wbrew tym, którzy obawiają się 
związku zawodowego i jego rosz-
czeniowości. Związek zawodowy 
jest stronniczy i roszczeniowy, bo 
reprezentuje pracowników. Nie 
może tego robić w sposób nieod-
powiedzialny. (...) To, czego pra-
cownicy mogą żądać, nie może 
być niezależne od tego, w jakim 
stanie jest gospodarka. Z całą 
pewnością musimy przyjąć do 
wiadomości, że choć Polska jak 
dotychczas przez kryzys w go-
spodarce światowej przeszła dość 
łatwo, to ten kryzys nadal trwa. A 
według niektórych obserwatorów, 
druga faza może być nawet bar-
dziej przykra niż pierwsza. (...) 

Redukować deficyt – nie
każda droga jest dobra

Skupmy się na polskich re-
aliach. Stoimy tu przed dwoma 
wyzwaniami. Z jednej strony uda-
ło się nam przejść przez ten kryzys 
dość łagodnie nie dlatego, że rząd 
prowadził taką cudowną polity-
kę. Tylko dlatego, że okoliczno-
ści obiektywne, które istniały w 
Polsce w momencie, kiedy ten 
kryzys do Polski zaczął docierać, 
były korzystne dla jego możliwie 
miękkiego zniesienia. Ale jest tego 
konsekwencja. Konsekwencja 
pierwsza to oczywiście znaczne 
zadłużenie i wysoki deficyt. I
nie mówimy tu tylko o deficycie
budżetowym. Z punktu widzenia 
gospodarki i problemów makro-
ekonomicznych dla nas najważ-
niejszy jest deficyt całego sektora
finansów publicznych. Oprócz
budżetu państwa są to oczywiście 
budżety jednostek samorządu te-
rytorialnego, finanse różnych fun-
duszy wyspecjalizowanych: Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych, 
faktycznie funduszu wyspecjali-
zowanego, jakim jest Narodowy 
Fundusz Zdrowia etc. Jeżeli od 
tej strony spojrzymy, to musimy 
sobie zdać sprawę z tego, że nasz 
deficyt całego sektora finansów
publicznych to nie jest 3,5 pro-
cent. To prawie dwa razy więcej. 
I to jest pierwszy problem, przed 
którym Polska stoi. Nie możemy 
sobie rzeczywiście pozwolić na 
to, żeby nie redukować deficytu.
Także ze względu na zbliżenie się 
zadłużenia polskiej gospodarki do 
progu ostrożnościowego, który w 
konstytucji polskiej jest określony 
na 60 procent PKB, a w ustawie o 
finansach publicznych na 55 pro-
cent. Nie możemy też całkowicie 
lekceważyć naszego zadłużenia. 
Musimy się liczyć z tym, że tzw. 
rynki finansowe to obserwują.
A Polska nie jest krajem, który 
może sobie pozwolić na lekce-
ważenie tej obserwacji. 

Z drugiej wszelako strony 
chciałbym zwrócić uwagę, że 
nie każda droga, która prowadzi 
do redukcji deficytu, w dłuższym
okresie jest drogą dobrą. Są w 
szczególności dwie drogi, które 
są nadzwyczaj niebezpieczne. Po 
pierwsze – bardzo niebezpieczną 
drogą jest cięcie wydatków sektora 
wydatków publicznych, obojętne, 
czy są to transfery socjalne, czy są 
to wydatki na inwestycje, na bie-
żące koszty sfery budżetowej. Dla-
czego jest to takie niebezpieczne? 
A mianowicie dlatego, że w sytu-
acji, kiedy grozi nam ograniczenie 
popytu zagranicznego, bo w Eu-
ropie rysuje się proces recesyjny 
albo stagnacyjny, jeżeli dodamy 
do tego ograniczenie naszego po-
pytu wewnętrznego ze względu 
na cięcia wydatków publicznych 
państwa, to mamy recesję w 
kieszeni. Drugą drogą, która jest 
nadzwyczaj wątpliwa, to jest do-
tykanie podatków pośrednich, np. 

VAT. Kto podnosi podatek VAT, 
może uzyskać pewien przyrost do-
chodów do budżetu, ale musi się 
liczyć, że mniej więcej o tę samą 
kwotę następuje redukcja popytu 
w gospodarce. Mniejsza produk-
cja, mniejsze zatrudnienie. 

Sięgnąć do głębokich 
kieszeni

Jest pewna droga, która mini-
malizuje ryzyko związane z poli-
tyką gospodarczą. Droga prowa-
dzi z jednej strony do sięgania do 
najgłębszych kieszeni. W Polsce 
wysokie dochody są chyba najni-
żej opodatkowane w stosunku do 
całej Europy. A niskie dochody są 
opodatkowane relatywnie wyso-
ko. Powinniśmy dążyć do stan-
dardów europejskich. To znaczy, 
żeby w Polsce nie było podatków 
degresywnych, tylko umiarkowa-
nie – podkreślam – umiarkowanie 
progresywne podatki. Mogliby-
śmy uzyskać zwiększone dochody 
do sektora finansów publicznych
i wcale by to nie spowodowało 
ubytku popytu krajowego. Jeżeli 
ktoś zarabia 20 tys. zł i zapłaci od 
tej kwoty tysiąc złotych więcej 
podatku, to wcale nie zredukuje 
swoich zakupów w kraju, ograni-
czy tylko swoje oszczędności. Nie 
ma dzisiaj dla rozmiarów produk-
cji problemu oszczędności inwe-
stycji. Pieniądze są. Problem po-
lega na tym, że się nie inwestuje, 
bo nie można sprzedać, co się przy 
pomocy inwestycji wytworzy. 

Równo rozłożyć koszty 
ubezpieczenia

Protest związku zawodowego 
związany z wydłużeniem wieku 
emerytalnego jest słuszny. Wy-
dłużenie wieku emerytalnego 
jest racjonalne z punktu widze-
nia finansów publicznych, ale jest
bardzo wątpliwe z punktu widze-
nia bilansu zatrudnienia. Mamy 
ogromne bezrobocie, mamy dużo 
ludzi na emigracji i mamy niski 
poziom aktywności zawodo-
wej. Możemy w długim okresie 
zwiększać rozmiary zatrudnienia, 
niekoniecznie przymuszając ludzi 
do dłuższego okresu pracy. Na-
tomiast czego rząd chce uniknąć 
– mniej więcej równego rozłoże-
nia ciężarów kosztów ubezpie-
czeniowych. Są grupy w Polsce, 
które na ubezpieczenia prawie 
nic nie płacą. Znam paru mene-
dżerów, którzy nie płacą składki 
ubezpieczeniowej już od lutego, 
a niektórzy po pierwszych dwóch 
tygodniach przestają płacić. Dla-
tego postulat, żeby obciążenie 
składką ubezpieczeniową było 
w zasadzie proporcjonalne do 
rzeczywistego dochodu z pracy 
i rozszerzenie składki ubezpie-
czeniowej na te różne umowy 
śmieciowe jest postulatem ab-
solutnie racjonalnym. 

Nad kwestią umów śmiecio-
wych chciałbym się na moment 
zatrzymać. Jest bardzo groźne dla 
gospodarki, że tworzy się system 
pracy, który jest dualistyczny. Z 
jednej strony są normalnie za-
trudnieni pracownicy, którzy mają 
zabezpieczenia, a obok nich pra-
cują pracownicy, którzy nie mają 
żadnych praw.  To oczywiście pro-
wadzi do wyścigu pracodawców, 
aby ten system bez praw rozsze-
rzać. I trudno im się dziwić. Oni 
na konkurencyjnym rynku, jeśli 
pozyskują pracownika bez ubez-
pieczenia, to pozyskują go taniej. 
Kategorycznie należy postulat 
likwidacji umów śmieciowych 
podtrzymywać. Jeżeli już byśmy 
chcieli utrzymać elastyczność 
zatrudnienia w pewnym zakresie, 
proszę bardzo, ale z ubezpiecze-
niem,  np. rozbudowy świadczeń 
dla ludzi bezrobotnych. Jest inna 
sytuacja człowieka, który może 
się stać bezrobotnym powiedzmy 
po dwumiesięcznym wypowie-
dzeniu, a inna jest sytuacja pra-
cownika, który staje się bezrobot-
nym z dnia na dzień. Trzeba mu to 
zabezpieczenie minimalne w jakiś 
sposób stworzyć. 

Główne obecnie priorytety 
„Solidarności” to: obrona do-
tychczasowego wieku emery-
talnego, likwidacja umów śmie-
ciowych i postulaty podatkowe, 
dotychczas zresztą chyba najsła-
biej sformalizowane. To są trzy 
kierunki działania, pod którymi 
można się podpisać, o których 
można powiedzieć z całą pew-
nością: to nie jest populizm. 

Recenzować świat 
polityki

I na koniec tego mojego wy-
stąpienia pozwólcie mi, jako tro-
chę weteranowi, wykroczyć poza 
moje kompetencje zawodowe i na 
chwileczkę oddać się refleksji wo-
kół pytania: no, ale jak to zrobić? 
Wydaje się, że związek jest na 
dobrej ścieżce. Powoli jest przy-
wracany prestiż związku, że co-
raz więcej jest ludzi, którzy mają 
świadomość, że związek zawodo-
wy jest teraz tu ludziom potrzeb-
ny. I nie jest tylko muzealnym 
zabytkiem, jak wielu chciałoby 
przyjąć, aby jego działania ogra-
niczały się do akademii z okazji 
kolejnych rocznic, i żeby nie zaj-
mował stanowiska w bieżących 
sprawach. Tak nie powinno być. 
Myślę także, że mimo bolesnych 
doświadczeń, związek zawodowy 
musi w jakiś sposób wracać na 
scenę życia publicznego. Także w 
jakimś sensie na scenę życia po-
litycznego. Jeżeli to jest kraj de-
mokratyczny, to sprawą zupełnie 
kluczową jest to, by docierać ze 
swoimi postulatami do możliwie 
szerokiego spektrum opinii pu-
blicznej. Ja myślę oczywiście, że 
trzeba to zrobić z pewną ostrożno-

ścią, z wyciągnięciem wniosków 
z doświadczeń, które nie były 
dobre. Na pewno związek zawo-
dowy nie powinien się angażować 
w politykę w taki sposób, żeby w 
którymś momencie stanąć przed 
koniecznością odpowiedzi na py-
tanie, czy nie jest zaangażowany 
w odpowiedzialność rządową. To 
wykluczone. Ale myślę sobie, że 
są trzy kierunki niesłychanie waż-
ne, gdzie związek zawodowy po-
winien się próbować pokazywać. 
Po pierwsze, powinien się poka-
zywać w normalnych kampaniach 
wyborczych. Niekoniecznie jako 
uczestnik tych kampanii wybor-
czych, ale jako ten, który bardzo 
jasno artykułuje swoje cele, który 
przede wszystkim tworzy listę 
negatywną. Który ostrzega. I to 
ostrzega nie na podstawie formal-
ności takich związanych z oceną 
bieżącego dokumentu programo-
wego tej czy innej partii, tylko 
biorąc pod uwagę to, co ona robiła 
w długim okresie, w jakim sensie 
była wiarygodna w porównaniu 
z tym, co głosi obecnie. Który 
ostrzega i mówi: ci są w intere-
sie pracowniczym, ci – jednak 
uważajcie. Oni mają cały szereg 
pomysłów, które praktykowali, 
pomysłów, które chcą wprowa-
dzić, które dla interesów pracow-
niczych są bardzo wątpliwe. 

Wchodzić czy nie 
wchodzić do polityki?

Druga sprawa, w którą moim 
zdaniem związek powinien w tę 
debatę zacząć wchodzić, to jest 
pytanie, czy powinien być obecny 
w Sejmie. Moim zdaniem, nie. A 
czy powinien być obecny w Sena-
cie, gdzie są obecni przedstawicie-
le biznesu – mnie się wydaje, że 
trzeba się nad tym dobrze zastano-
wić. I trzecia kwestia niesłychanie 
ważna, myślę, że związek zawo-
dowy „Solidarność” powinien 
jeszcze raz, przy pomocy trochę 
ekspertów, uważnie przeczytać 
konstytucję. W tej konstytucji jest 
masa rzeczy, które są dla pracow-
ników bardzo korzystne i które 
są lekceważone przez praktykę. 
Rządzący się przyzwyczaili, że 
jeżeli chodzi o prawa pracowni-
cze sformułowane w konstytucji, 
to można de facto je lekceważyć. 
Myślę sobie, że trzeba się temu 
przeciwstawić.

„Solidarność” stoi przed 
drugą wielką szansą. Pierwsza 
wielka szansa i historyczny do-
robek to były oczywiście czasy 
80 i 81 roku. Potem, co widać 
po naszej liczebności, nie szło 
dobrze. Ale dzisiaj znowu lu-
dzie się rozglądają za kimś, kto 
się o nich upomni. Odpowie-
dzialne upomnienie się o inte-
resy zwykłych ludzi to wielka 
szansa związku „Solidarność”. 

(Skróty i śródtytuły od redakcji)

Upomnieć się o interesy ZWYKŁYCH LUDZI

– Bardzo się cieszę, że mogę być tu dzisiaj z wami. Z dwóch 
powodów, po pierwsze, poczułem się młodszy, a po dru-
gie – myślę sobie, że „Solidarność” jest organizacją, która 
jest Polsce potrzebna – tak rozpoczął swoje wystąpienie 
podczas panelu poświęconego polityce społecznej w cza-
sie 26 Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  
profesor RYSZARD BUGAJ. Poniżej przedstawiamy obszerne 
fragmenty wystąpienia ekonomisty.
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W pozycji „Świadczenia z zabezpieczenia społecznego 
w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium 
porównawcze” Gertruda Uściska analizuje m.in. historię 
wprowadzenia świadczeń rodzinnych, jako istotnego ele-
mentu systemu ubezpieczeń społecznych. „Ubezpieczenia 
społeczne to ustawowo uregulowany system świadczeń o 
charakterze roszczeniowym, wypłacanych ubezpieczonym 
przez zobowiązane do tego instytucje” (M. Księżpolski). 
„Zasiłki rodzinne są koniecznym uzupełnieniem zarob-
ków, jeśli ogólny poziom tych zarobków nie jest dość wy-
soki, aby zapewnić każdej rodzinie godziwe utrzymanie”
(J. Piotrowski).

Zalecenie to przewidywa-
ło:
 bezpłatne świadczenia w 

naturze
 obniżenie czynszu dla ro-

dzin z kilkorgiem dzieci
 zasiłki wypłacane w takiej 

wysokości, aby stanowi-
ły istotny wkład w koszty 
utrzymania dzieci. 
Świadczenia rodzinne za-

równo wspomagają rodziny 
wychowujące dzieci, jak i 
mogą być używane jako instru-
ment polityki demograficznej.

System wspierania rodziny 
poszerzony został o urlopy ma-
cierzyńskie i wychowawcze z 
zagwarantowanym prawem 
powrotu do pracy i o zasiłki 
rodzinne. Urlopy macierzyń-
skie w Europie są urlopami 
powiązanymi z wypłatą zasił-
ków. Urlopy wychowawcze 
nie wszędzie. W niektórych 
krajach system ubezpieczenio-
wy przewiduje wypłatę rent w 
związku ze śmiercią żywiciela 
rodziny, w innych są to zasiłki 
dla wdów i sierot.

W Polsce po 1945 r.

W Polsce w okresie po-
wojennym, gdy dostęp do to-
warów powszechnego użytku 
był ograniczony, dla każdego 
urodzonego dziecka przydzie-
lana była wyprawka (kocyk, 
koszulki, kaftaniki, pieluszki 
itp.). W późniejszym okresie 
(1978 r.) świadczenie rzeczo-
we przekształcono w jednora-
zowy zasiłek z tytułu urodze-
nia dziecka. W 1982 r. został 
on włączony do zasiłku poro-
dowego. Po trzymiesięcznym 
urlopie macierzyńskim od 1968 
roku można było korzystać z 
rocznego urlopu bezpłatnego. 

18 postulat z Sierpnia

Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 17 lipca 1981 roku 
wprowadzono urlopy i zasiłki 
wychowawcze – była to reali-
zacja 18 postulatu gdańskiego  
Porozumienia z 31 sierpnia 
1980 roku. Argumentami w 
trakcie późniejszych negocjacji 
konkretnego rozwiązania były 
wyliczenia dokonane jesienią 
1980 roku przez związkowców 
z NSZZ „Solidarność” z Zakła-

dów im. Róży Luksemburg w 
Warszawie. Okazało się, że 
miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w żłobku przyzakłado-
wym przewyższa pełne wyna-
grodzenie jego matki. Dodat-
kowym kosztem są zwolnienia 
lekarskie matek na opiekę nad 
chorym dzieckiem – zachoro-
walność niemowląt w żłobkach 
przewyższała przeciętną. 

Zgodnie z rozporządzeniem 
zasiłek wychowawczy w zależ-
ności od dochodu na osobę w 
rodzinie pracownicy wynosił 
miesięcznie:
 100 proc. najniższego za-

sadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego pracowników, 
jeżeli dochód nie przekracza 
2400 zł

 75 proc. najniższego za-
sadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego pracowników, 
jeżeli dochód przekracza 
2400 zł lecz nie przekracza 
3000 zł

 50 proc. najniższego za-
sadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego pracowników, 
jeżeli dochód przekracza 
3000 zł lecz nie przekracza 
3600 zł
Stanowił więc istotną część 

dochodów rodziny.

2004 – duża zmiana

Zasadniczą zmianą w zakre-
sie świadczeń rodzinnych było 
przyjęcie ustawy z 1 maja 2004 
roku konsolidującej, ale też 
ograniczającej część świadczeń 
i uprawnień (w szczególności 
zasiłek wychowawczy obniżo-
no do 400 zł).

Dziś dla wielu rodzin, po-
dążających za pracą i lepszymi 
zarobkami do innych krajów 
Unii Europejskiej, szczególne 
znaczenie ma możliwość za-
chowania uprawnień z tytułu 
ubezpieczeń społecznych, w 
tym także świadczeń rodzin-
nych. Kwestii tych dotyczy 
rozporządzenie nr 1408/71 
(art. 4 ust. 1) i późniejsze za-
stępujące je rozporządzenie nr 
883/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady. Oba dotyczą ko-
ordynacji systemów ubezpie-
czeń społecznych na obszarze 
Unii Europejskiej, w tym także 
regulacji dotyczących świad-
czeń rodzinnych. W szczegól-
ności tam, gdzie wypłata bądź 
wysokość świadczeń zależy od 
okresu objęcia ubezpieczeniem, 
możemy oczekiwać, że okresy 
ubezpieczenia w obu krajach 
będą się sumować. Potwierdza 
to orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.

Dziś wskaźnik dzietności 
w Polsce spadł do 1,38. Jego 
wysokość, gwarantująca pro-
stą zastępowalność pokoleń 
wynosi 2,15. Liczba ludności 

Skąd się wzięły ŚWIADCZENIA RODZINNE?

Belgia zaczęła
Po raz pierwszy dodatek ro-

dzinny wprowadzono w Belgii 
w trakcie I wojny światowej. 
Ogromne straty ludności w tej 
wojnie mogły stać się istotnym 
powodem zainteresowania pro-
blemami demograficznymi i 
koniecznością wsparcia rodzin 
właśnie w tym państwie.

W 1915 roku górnicy otrzy-
mali tam dodatek dzienny 0,25 
F na żonę i każde dziecko. 
Rozwiązanie to rozpowszech-
niło się w innych gałęziach 
gospodarki, także we Francji. 
Wprowadzenie dodatków ro-
dzinnych przez pracodawców 
obniżyło presję na podwyż-
szenie wynagrodzeń, przy 
czym strumień dodatkowych 
środków został skierowany 
wyłącznie do pracowników 
mających rodziny na utrzy-
maniu. Z czasem pracodawcy 
uznali, że właściwszym roz-
wiązaniem od bezpośredniego 
wypłacania dodatków będzie 
zorganizowanie kas, do któ-
rych będą wnosić odpowied-
nie składki. Kasy natomiast 
będą wypłacać pracownikom 
świadczenia zależne od liczby 
dzieci na utrzymaniu. W 1930 
roku w Belgii, a w 1932 roku 
we Francji ustawowo wprowa-
dzono zasiłki rodzinne. Miały 
one charakter powszechny. W 
ślady Belgii i Francji poszły 
kolejne kraje Europy. W 1945 
roku Wielka Brytania wpro-
wadziła własny system zasił-
ków rodzinnych finansowany 
przez państwo. Był to system 
powszechny uprawniający do 
świadczeń rodziny z minimum 
dwojgiem dzieci. Świadczenia 
miały pokryć koszty ubrania i 
wyżywienia. 

MOP zaleciła

Doświadczenia te posłu-
żyły Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracy jako baza do 
sformułowania Zalecenia 67 
o zabezpieczeniu dochodów 
z 1944 roku. Już wówczas po-
wszechne było przekonanie o 
społecznej współodpowiedzial-
ności za warunki bytu dzieci. 
Tak więc nie tylko rodzice, ale 
także społeczeństwo winno się 
troszczyć o właściwe warunki 
rozwoju młodego pokolenia.

SPOŁECZEŃSTWO
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WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO
W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY* 
(przeliczone na zł)

47 77 81 102

367

541
571

750

* miesięczny zasiłek za pierwsze dziecko w rodzinie, dane za 
2012 r., kwoty po przeliczeniu na zł z walut krajowych

spada. OECD zwraca uwagę 
na ubóstwo, dotykające polskie 
dzieci, jedno z najwyższych w 
krajach OECD (na poziomie 
Meksyku i Turcji). Świadcze-
nia rodzinne, istotny element 
polityki prorodzinnej nie są 
należycie wykorzystywane. 
Zapowiadane ograniczenia 
zasiłków porodowych poprzez 
wycofywanie się ze świadczeń 

APEL NR 6 XXVI KZD ws. opracowania 
Narodowej Strategii Demograficznej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, nawiązując 
do prac kończącego się II Kongresu Demograficznego, wzy-
wa władze państwowe do opracowania Narodowej Strategii 
Demograficznej oraz prowadzenia polityki prorodzinnej.

powszechnych, niedawne pod-
wyższenie wydatków rodzin 
na wyroby dla dzieci (wzrost 
podatku VAT), czy niewystar-
czające wspieranie dochodów 
rodzin nie pomoże w rozwią-
zywaniu problemów demogra-
ficznych w naszym kraju.

Ewa Tomaszewska

Dla państwa najtańsza
jest RODZINA BEZ DZIECI...
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„Przemysł pogardy” to swoista ewidencja medialnych cio-
sów poniżej pasa wymierzonych w śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Pozornie przygnębiająca i oburzająca, para-
doksalnie niosąca ze sobą przekaz pozytywny – okazuje się, 
że nawet medialna siła złego na jednego nie jest silniejsza 
od prawdy.

Wielkość i pogarda
WARTO PRZECZYTAĆ

że nawet medialna siła złego na jednego nie jest silniejsza że nawet medialna siła złego na jednego nie jest silniejsza 
od prawdy.

Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języ-
ka” – te słowa ze starotestamentowej księgi „Mądrość 
Syracha” stanowią motto książki Sławomira Kmiecika 

„Przemysł pogardy” poświęconej niszczeniu wizerunku prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego zarówno za życia, jak i po śmierci. Publikacja 
systematyzuje to, co wielu z nas czuło intuicyjnie, oglądając w ostat-
nich latach telewizję, słuchając radia lub czytając prasę – skrajnie 
negatywny stosunek do śp. prezydenta, nieukrywany w przekazie 
medialnym, w którym Lech Kaczyński był regularnie ośmieszany 
i wyszydzany, a jego słowa i działania przeinaczane. Telewizyjne 
anteny i gazetowe szpalty nad wyraz chętnie udostępniano najbar-
dziej zajadłym przeciwnikom urzędującego prezydenta. 

Owszem, polityk z natury rzeczy narażony jest na ostrą krytykę i 
prześwietlanie swojego życia pod każdym kątem, dlatego musi wy-
kazywać się „twardą skórą”. Jednak Sławomir Kmiecik w kilkuna-
stu rozdziałach, przypominających ataki na prezydenta w artykułach 
i materiałach telewizyjnych, ale także na fotografiach i rysunkach 
satyrycznych, a nawet w kabaretach, pokazuje, że krytyka Lecha 
Kaczyńskiego wykraczała poza ramy swobody wypowiedzi, wol-
ności słowa itd. Nie tylko w politycznym, ale całym popkulturowym 
przekazie „grano” nazwiskiem, wzrostem i innymi cechami Lecha 
Kaczyńskiego. Dopiero po tragicznej śmierci (i tylko na moment) 
osoby niezorientowane mogły przeczytać o mężu stanu, zobaczyć 
troskliwego męża i ojca, wysłuchać pieśni o „małym rycerzu”.

Przemysł pogardy funkcjonował także po śmierci prezydenta 
Kaczyńskiego, ba – właściwie istnieje nadal. Lider SLD Leszek 
Miller niedawno publicznie oświadczył, że osoby odpowiedzialne 
za katastrofę pod Smoleńskiem nie żyją. To jednoznaczne nawią-
zanie do pojawiających się w pierwszych miesiącach po katastrofie 
(dziś już wiemy, że nieprawdziwych) informacji i sugestii, że Lech 
Kaczyński zmuszał pilotów do lądowania, że znajdowali się oni pod 
presją. Z podobnymi atakami wciąż musi się mierzyć rodzina śp. 
prezydenta – Marta Kaczyńska i Jarosław Kaczyński.

Na szczęście jest i druga strona medalu. Wielu warszawiaków 
pamięta prezydenta stolicy jako budowniczego Muzeum Powstania 
Warszawskiego, walczącego z „układem warszawskim”. Myśląc o 
bezpieczeństwie, wspominamy politykę „szeryfa” – ministra spra-
wiedliwości. NSZZ „Solidarność” na każdym kroku przypomina 
o związkowym sercu i duszy prezydenta. Człowiek Solidarności i 
Wolności – taki był i tak zostanie zapamiętany Lech Kaczyński.

Adam Chmielecki

S. Kmiecik, Przemysł pogardy. Niszczenie wizerunku prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010 oraz po jego śmierci, 
Warszawa 2012, ss. 348.

Zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów 
z 10 sierpnia 2012 r. od 

1 listopada 2012 r. nastąpiły 
zmiany w podstawowym sys-
temie wsparcia dzieci z rodzin 
ubogich, jakim są świadczenia 
rodzinne. Podwyższony został 
próg uprawniający do tych 
świadczeń z 504 zł do 539 zł 
Wzrósł też zasiłek rodzinny na 
dziecko do 5 lat z 68 zł do 77 zł, 
zaś na dziecko od 6 do 18 lat z 
91 zł do 106 zł Nie uległy zmia-
nie dodatki do zasiłku rodzinne-
go (np.: z tytułu wielodzietności 
czy dojazdu dziecka do szkoły 
poza miejscem zamieszkania).

Warto zadać sobie pytanie, 
czy tak nieznaczne podwyż-
szenie progu dochodowego (o 
35 zł) spowoduje przywróce-
nie uprawnień do świadczeń 
rodzinnych milionom dzieci, 
które utraciły je w wyniku jego 
zamrożenia od 2004 roku? To 
głównie zamrożenie progu do-
chodowego spowodowało, że 
w latach 2004-2011 usunięto 
z systemu wsparcia świadcze-
niami rodzinnymi 3,3 miliony 
dzieci z ubogich rodzin! Np. 
w 2011 r. przeciętnie mie-
sięcznie wypłacono 2767,7 
tys. zasiłków rodzinnych, tj. o 
7,8 proc. mniej niż w 2010 r. 
(3003,3 tys.). Dlatego w 2011 
r. wydatki na zasiłki rodzinne 
spadły o 8 proc..

Świadczenia rodzinne są 
dobrze pomyślanym syste-
mem. Problem polega na tym, 
że są one kierowane tylko do 
dzieci żyjących w rodzinach 
ubogich. W wielu krajach na-
leżących do Unii Europejskiej 
zasiłki rodzinne są niezależne 
od dochodu rodzin i otrzymują 
je wszyscy posiadający dzieci. 
W Polsce tak nie jest, nadto 
niski próg dochodowy bardzo 
ogranicza wejście w system 
świadczeń nawet dzieciom z 
rodzin biednych. Drugim pro-
blemem jest wysokość zasiłku 
rodzinnego i dodatków do nie-
go. Obecne zasiłki są żenująco 
niskie i dlatego ich wpływ na 
poprawę sytuacji dzieci jest 
ograniczony.

Podwyższenie progu nieco 
zahamuje proces zmniejszania 
się liczby dzieci korzystających 
z zasiłku rodzinnego, nie spo-
woduje jednak przywrócenia 
uprawnienia milionom dzieci, 
które je utraciły. Tymczasem 
to właśnie powinno być celem 
polityki społecznej. Drugim 
celem winno być urealnienie 
zasiłków rodzinnych do kwoty 
wpływającej istotnie na popra-
wę sytuacji dziecka w rodzinie 
ubogiej. Podwyższenie zasiłku 
rodzinnego o 9 zł (na dziecko 
do lat 5) czy o 15 zł (dla dzieci 
od 6 do 18 lat) tego kryterium 
nie spełnia.

Od 1 listopada podwyższony został 
zasiłek rodzinny o 9 złotych. 
Czy to sukces POLITYKI RODZINNEJ?

Warto przypomnieć, że 
Polska wśród krajów Unii 
Europejskiej ma jeden z naj-
wyższych wskaźników dzieci 
żyjących z ubóstwie, a zasiłki 
rodzinne w porównaniu z in-
nymi krajami są rażąco niskie. 
Potwierdza to ostatni raport 
UNICEF na temat ubóstwa z 
29.05.2012 r. Według niego 
w rankingu państw UE wypa-
damy źle. Gorzej mają tylko 
dzieci z Węgier, Bułgarii i Ru-
munii. Raport ten ukazuje, jak 
wiele zależy od zrozumienia 
tego problemu przez poszcze-
gólne państwa. Według rapor-
tu, PKB na mieszkańca Polski 
wynosi prawie 19 tys. dolarów. 
Podobnie jest w Estonii (19,6 
tys.), ale odsetek ubogich dzie-
ci wynosi tam 12,4 proc., gdy 
w Polsce 21 proc. Podobnie 
wskaźnik ubóstwa w Szwe-
cji i Danii jest niższy niż np. 
w Belgii, choć kraje te są na 
podobnym poziomie rozwoju 
gospodarczego.

Brak efektywniejszego 
wsparcia dzieci z rodzin ubo-
gich w Polsce próbuje się czę-
sto tłumaczyć argumentem o 
trudnościach budżetowych. 
Trudno powoływać się na ten 
argument, gdy budujemy naj-
droższe stadiony na świecie, 
organizujemy naszą prezyden-
cję w UE zgodnie z zasadą: 
„zastaw się, a postaw się ”, czy 
podpisujemy nieracjonalny i 
kosztowny pakiet klimatyczny. 
To zatem kwestia priorytetów, 
a nie możliwości.

Brak pracy, ale też nie-
wielkie wsparcie rodzin jest 
jedną z przyczyn masowych 
wyjazdów z Polski za granicę 
i tam układania swojego życia 
rodzinnego. 

Antoni Szymański

Autor jest socjologiem, człon-
kiem Zespołu ds. Rodziny 
Komisji Wspólnej Rządu i 
Episkopatu Polski
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LICZBA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW 
RODZINNYCH (miesięcznie, w milionach zł)

2004            2006           2008           2011

5,5

5,55,55,55,55,54,6
3,7

2,2
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OŚWIATA

O problemach związanych z zatrudnianiem pracowników administracji 
i obsługi oraz o sytuacji tych pracowników rozmawiamy  
z ANNĄ MAŃKOWSKĄ, dyrektorem Gimnazjum nr 20 w Gdańsku.

sowego i w ten sposób nie ma 
środków dla osoby zastępującej. 
Dopóki pracownica przebywają-
ca na urlopie nie zadeklaruje się, 
że będzie korzystała z urlopu 
wychowawczego, tak długo nie 
ma możliwości zatrudnienia ni-
kogo na zastępstwo. A zatem za-
sady dotyczące takiej sytuacji są 
niejasne i utrudniają nam pracę.

– Mówi się o likwidacji za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. Czym to grozi?

– Zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych dla osób pracu-
jących w szkolnej administracji 
i obsłudze to jedyna możliwość 
zafundowania odpoczynku sobie 
i dzieciom albo wyjścia do kina 
lub teatru. Te osoby zarabiają tak 
mało, że wsparcie z funduszu 
jest dla nich bardzo ważne. Jego 
likwidacja uniemożliwi także 
niesienie pomocy w przypadku 
choroby pracownika lub śmierci 
bliskiej osoby. W takiej sytuacji 
nie będzie też możliwości wspar-
cia w momencie kradzieży czy 
zalania mieszkania. Uważam, że 
ten fundusz powinien pozostać i 
że w tej sprawie wiele może po-
móc związek zawodowy.

– Jakie zadania – w tej sytu-
acji – pojawiają się przed człon-
kami związku zawodowego?

– Moim zdaniem, należy nie 
dopuścić do zlikwidowania za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych i walczyć o to, by ta 
grupa pracownicza mogła otrzy-
mywać w razie trudnej sytuacji 
życiowej pomoc, choćby dofi-
nansowanie do leków.

Poza tym dobrze byłoby, 
gdyby związki zawodowe po-
walczyły o wyższe wynagro-
dzenia dla tej grupy pracow-
niczej. Przed związkowcami 
stoi trudne zadanie wynego-
cjowania nowych warunków 
układu zbiorowego, ponieważ 
kwoty, które zostały ustalone 

są już zbyt małe dla tych pra-
cowników. Jak mówiłam, 0,25 
procent przeszeregowania po-
winno być podniesione do 1 
procenta, tak jak to udało się 
wynegocjować związkom za-
wodowym w innych miastach, 
chociażby w Tczewie.

– A jaki wpływ na działanie 
szkoły będzie miała centraliza-
cja księgowości w Gdańsku?

– W Gdańsku od stycznia ma 
być wprowadzona tak zwana 
platforma edukacyjna, która ma 
ujednolicić księgowanie szkół 
i placówek poprzez wprowa-
dzenie jednolitych programów. 
W związku z tym niepokoi nas 
– dyrektorów szkół i księgowych 
– kilka spraw. Mianowicie dosta-
liśmy nieformalną informację, że 
w każdej placówce oświatowej 
zostaną zlikwidowane stanowiska 
księgowych. Dopiero dziesięć lat 
temu walczyliśmy o nie, bo były 
one niezbędne. Teraz ma nastąpić 
ujednolicenie systemu księgowa-
nia poprzez likwidację stanowisk 
w szkołach i pozostawienie nie-
wielkiej liczby księgowych.

– Co wobec tego niepokoi 
dyrektorów i księgowych?

– Uważam, że tej grupie za-
wodowej należy się pełna, ofi-
cjalna informacja, co do planów 
wobec ich stanowisk, ponieważ 
wiele osób będzie musiało szu-
kać nowej pracy. Poza tym 
niepokojące jest również to, że 
program, który został stworzo-
ny, jest niekompletny, ma wiele 
luk i obawiamy się, jak będzie 
działał system księgowania 
szkół. Ten program nie zawiera 
wielu elementów, które były w 
dotychczasowych programach 
księgowych, zaś niektóre z nich 
księgowi oceniają negatywnie. 
Jesteśmy pełni obaw, jak to bę-
dzie działało.

Rozmawiała 
 Barbara Ellwart

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE 

Najważniejszy jest 
człowiek, a nie pieniądze

– Ilu pracowników admini-
stracji i obsługi zatrudnionych 
jest w Pani szkole?

– Razem zatrudniamy 16 
osób; wśród nich są m.in.: księ-
gowa, sekretarka, pracownice 
administracji, woźne, sprzątaczki 
oraz konserwator i pan sprzątają-
cy teren wokół szkoły.

– Na czym polegają proble-
my dyrektora zatrudniającego 
tylu różnych pracowników?

– Przede wszystkim martwi 
mnie – jako dyrektora szkoły – 
bardzo niskie uposażenie, prawie 
jak minimalne wynagrodzenie, i 
brak możliwości przeszeregowa-
nia tych pracowników.

Jeżeli chodzi o kwalifikacje
tych osób, to zgłaszają się do 
pracy ludzie z różnymi kwalifi-
kacjami, ale trzeba zaznaczyć, że 
obecnie, z powodu braku pracy, 
nawet do sprzątania mamy kan-
dydatów z wyższym wykształ-
ceniem. Niestety, przy ustalaniu 
wynagrodzenia nie bierze się 
pod uwagę kwalifikacji pracow-
ników. Na przykład na stanowi-
sko konserwatora wymagania 
są duże, bo musi się on znać na 
hydraulice, elektryce, stolarce, 
musi dbać o stan techniczny 
szkoły, a pieniądze otrzymuje 
małe i dlatego trzeba zatrudniać 
emerytów. Problem jest także z 
pracownikami administracji; u 
nas wszystkie panie pracujące 
w sekretariacie mają wyższe 
wykształcenie, a wynagrodzenie 
jest skromne, niesatysfakcjonu-
jące ich i jeszcze brak jest możli-
wości awansowania tych osób.

– Czy pracownicy admi-
nistracji i obsługi gdańskich 
szkół są objęci układem zbio-
rowym pracy?

– Gdańsk jest miastem, w któ-
rym pracownicy niepedagogiczni 
są objęci układem zbiorowym, 
ale wynegocjowana stawka 0,25 
procent przeszeregowania jest 
bardzo niska. My postulujemy, 
by to był co najmniej 1 procent. 
Poza tym od trzech lat wynagro-
dzenia są zamrożone. Ponieważ 
są to kwoty bardzo niskie, więc 
utrzymanie się za to wynagrodze-
nie jest niezwykle trudne.

– A na czym polega problem 
związany ze zwolnieniami?

– Jeżeli na przykład sprzą-
taczka pójdzie na zwolnienie, 
to 20 procent jej wynagrodzenia 
powinna otrzymać pani, która za 
nią sprząta. Ale osobie przeby-
wającej na urlopie macierzyń-
skim nie można zabrać tych 20 
procent ze świadczenia finan-

Konferencja 11 grudnia 2012 r. w siedzibie „Solidarności”.  
Pierwsza z prawej Anna Mańkowska. 
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O roli pracownika administracji w szkolnictwie debatowali 
w grudniu związkowcy z Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego. W konferencji uczest-
niczyło blisko stu związkowców.

Oświata to nie tylko nauczyciele. To także liczne środowi-
sko pracowników szkolnej administracji. Mających swoje 
problemy, borykających się z przestarzałymi regulacjami 

prawnymi, które niejednokrotnie pochodzą jeszcze z lat 50. Skut-
kuje to wyzyskiem pracowników, pozbawionych rzeczywistej, 
realnej i adekwatnej do obecnej sytuacji ochrony – przypomniał 
Wojciech Książek, szef gdańskiej oświatowej „Solidarności”.

Trudno odmówić racji, skoro w administracji pracuje co piąta 
osoba zatrudniona w oświacie. W skali kraju jest to około 50 tysięcy 
osób, a w samym woj. pomorskim blisko 9 tysięcy, zaś ochronę 
prawną dla tej grupy regulują rozporządzenia z…1955 roku. Gdań-
ska konferencja była więc skoncentrowana na sprawach pracowni-
czych, dotyczyła ochrony wynikającej z prawa pracy, regulaminów 
wynagradzania, relacji oświata – samorząd, a także problemów 
likwidacji etatów poprzez m.in. zamianę posiłków ze szkolnych 
stołówek na usługi świadczone przez zewnętrzne firmy cateringowe.
Były też postulaty poszerzenia sfery ochrony zdrowia w szkołach 
poprzez m.in. przywrócenie gabinetów lekarskich w placówkach 
oświatowych, a co najmniej opieki pielęgniarskiej. Uczestnicy wy-
słuchali też opinii na temat antymobbingowych regulacji prawnych. 
Puentą był postulat zwiększenia znaczenia Społecznej Inspekcji Pra-
cy. O konieczności negocjacji regulaminów wynagrodzeń i układów 
zbiorowych pracy mówiła podczas konferencji Barbara Kamińska, 
zastępca przewodniczącego sekcji. Zdaniem Wojciecha Książka, 
przy podwyżkach płac konieczne jest ich jednoczesne wprowadza-
nie dla nauczycieli i pracowników oświatowej administracji.

Zdaniem „S”, dyrektorzy szkół powinni dostosować regu-
laminy podziału pieniędzy z zakładowych funduszy świadczeń 
socjalnych do obecnego stanu prawnego oraz konsultować to ze 
związkami zawodowymi.

Uczestnicy konferencji zaapelowali do pomorskich samo-
rządów terytorialnych o zwiększenie nakładów finansowych na
„odmrożenie” podwyżek i podniesienie niskich wynagrodzeń, 
zwiększenie funduszu awansowego, likwidację rozbieżności w 
płacach na tych samych stanowiskach.

– Apelujemy o zawieranie układów zbiorowych, ewentualnie 
tworzenie regulaminów pracy – napisali uczestnicy konferencji, 
którzy też artykułowali potrzebę zawierania umów z pracownika-
mi na czas nieokreślony w przypadku wolnych etatów. Z przyczyn 
praktycznych uczestnicy zwrócili też uwagę na fakt, że niedopusz-
czalne jest niepłacenie za prace dodatkowe, konieczne jest m.in. 
zapewnienie środków na sprzątanie orlików i administrowanie 
sieciami komputerowymi w szkołach.

Uczestnicy konferencji z Rady Sekcji OiW NSZZ „S” sprzeciwiają 
się stanowczo zamiarom likwidacji stołówek szkolnych, przejmowaniu 
kuchni w ajencje lub zastępowania ich cateringiem. Sprzeciw budzi też 
wprowadzanie do szkół zewnętrznych firm sprzątających, których pra-
cownicy nie mają predyspozycji do kontaktów z dziećmi i młodzieżą.

(asg)

Oświata to także 
administracja, stołówka 
i szkolna pielęgniarka

Studentka z Gdańska 
odebrała Nagrodę Nobla

Ilona Zielkowska, studentka politologii Uniwersytetu Gdańskie-
go, wygrała unijny konkurs „Pokój, Europa, Przyszłość: Co dla cie-
bie znaczy pokój w Europie?”. W nagrodę była członkiem delegacji, 
która odebrała 10 grudnia w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla dla Unii 
Europejskiej. W skład delegacji weszli przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz 
oprócz studentki z Gdańska trzej inni laureaci konkursu – 12-letnia 
Ana Fanlo Vicente z Hiszpanii, 16-letnia Elena Nicoletta Garbujo 
z Włoch i 23-letni Larkin Zahra z Malty. 

Unię Europejską uhonorowano za 60 lat przyczyniania się do 
pokoju, pojednania, demokracji i ochrony praw człowieka w Eu-
ropie. Do stolicy Norwegii pojechało 21 szefów państw i rządów 
UE.

(bme)
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DOKUMENTY XXVI KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

UCHWAŁA NR 7 
ws. zmian w Statucie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, działając na pod-
stawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ 
„Solidarność”, wprowadza następu-
jące zmiany w § 9 ust. 1 Statutu 
NSZZ „Solidarność”.
Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„Ust.1. Członkostwo Związku 
nabywa się:
a) z chwilą rejestracji organizacji 
zakładowej lub międzyzakładowej, 
na podstawie uchwały o utwo-
rzeniu organizacji, członkostwo 
nabywają osoby podejmujące tę 
uchwałę, 
b) z chwilą przyjęcia deklaracji człon-
kowskiej uchwałą komisji zakłado-
wej lub międzyzakładowej. Komisja 
zakładowa lub międzyzakładowa 
podejmuje uchwałę w sprawie przy-
jęcia lub odmowy przyjęcia w poczet 
członków organizacji zakładowej lub 
międzyzakładowej, której jest wła-
dzą, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od daty złożenia deklaracji przez 
kandydata na członka. Odmowa 
przyjęcia w poczet członków wyma-
ga pisemnego uzasadnienia”.
Treść i numeracja kolejnych ustępów 
pozostaje bez zmian.

UCHWAŁA NR 8
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, działając na pod-

stawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ 
„Solidarność”, wprowadza następu-
jące zmiany w § 20 ust. 3 Statutu 
NSZZ „Solidarność”.
W § 20 ust. 3 w drugim zdaniu 
cyfrę „3” zastępuje się cyfrą „6”.

UCHWAŁA NR 9
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, działając na podsta-
wie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Soli-
darność”, wprowadza następujące 
zmiany w § 41 ust. 3 pkt 5 Statutu 
NSZZ „Solidarność”.
W § 41 ust. 3 pkt 5, po wyrazach: 
„władza wykonawcza branżowej” 
dodaje się następujące słowa: 
„lub podstawowej”, wyrazy: „na 
zlecenie” zastępuje się następują-
cymi słowami: „z upoważnienia”, 
po słowie: „opiniuje” dodaje się 
słowa: „lub uzgadnia”.

UCHWAŁA NR 10
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, działając na podstawie 
§ 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”, 
wprowadza następujące zmiany w 
§ 50 ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu NSZZ 
„Solidarność”.
W § 50 ust. 2 pkt 1 lit. a) w drugim 
zdaniu po wyrazach: „powyższy okres 
przynależności nie dotyczy” dodaje 
się następujące słowa: „kandydatów 
do władz” oraz po kropce dopisuje 
się zdanie o następującym brzmieniu: 
„Zarząd regionu może wyrazić 

– Na czym polegają zmiany 
w zapisach dotyczących naby-
cia członkostwa Związku?

– Statut dotychczas precy-
zyjnie określał sposób nabycia 
członkostwa w Związku wszyst-
kich członków, z wyjątkiem 
inicjatorów utworzenia nowej 
organizacji, czyli tymczaso-
wej komisji. Ta zmiana Statutu 
odpowiada na pojawiające się 
ostatnio pytanie: „Członkiem 
Związku zostaje się na podsta-
wie uchwały komisji zakłado-
wej, międzyzakładowej oraz 

tymczasowej komisji zakłado-
wej, a kto przyjął pierwszych 
członków nowej organizacji, 
jeśli takiej władzy jeszcze nie 
było?”. Nowy zapis w Statucie 
odpowiada na to pytanie: „Z 
chwilą rejestracji organizacji 
zakładowej lub międzyzakła-
dowej, na podstawie uchwały o 
utworzeniu organizacji, człon-
kostwo nabywają osoby podej-
mujące tę uchwałę”.   

– Uchwała nr 8 wprowadza 
przedłużenie okresu, w którym 
komisja tymczasowa powinna 

wybrać władze organizacji, z 3 
do 6 miesięcy. Czym podykto-
wana była taka zmiana?

– Różne przyczyny stały na 
przeszkodzie w wypełnieniu 
statutowego obowiązku przepro-
wadzenia wyborów w nowo po-
wstałej organizacji w terminie 3 
miesięcy. W jednym przypadku 
powodem takiej sytuacji może 
być skomplikowana struktura 
organizacyjna pracodawcy, np. 
pracodawca wielozakładowy, 
w innym chęć wzmocnienia 
organizacji przez nabór no-
wych członków w powstającej 
organizacji. Powodów może 
być więcej. Komisja Statutowa 
uwzględniła postulat wydłużenia 
tego okresu z 3 do 6 miesięcy, 
a Krajowy Zjazd Delegatów po-
dzielił stanowisko komisji przyj-
mując tę zmianę Statutu.

 – Następna uchwała wpro-
wadza zmiany w paragrafie 41
ust. 3 pkt 5, które wydają się 
kosmetyczne. Jakie znacze-
nie ma zastąpienie wyrażenia 
„na zlecenie” wyrażeniem „z 
upoważnienia” czy obok sło-
wa „opiniuje” dodanie „lub 
uzgadnia”?

zgodę na kandydowanie do władz 
podstawowej jednostki organizacyj-
nej związku oraz jej wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych osób 
niespełniających warunku sześciomie-
sięcznego, nieprzerwanego okresu 
przynależności do Związku bezpośred-
nio poprzedzającego wybór. Decyzja 
zarządu regionu jest ostateczna”.

UCHWAŁA NR 11
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, działając na podsta-
wie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Soli-
darność”, wprowadza następujące 
zmiany w § 56 ust. 4 Statutu  
NSZZ „Solidarność.
Na końcu § 56 ust. 4 dopisuje się 
zdanie o następującym brzmieniu: 
„Zarząd regionu może jednorazowo 
przedłużyć okres funkcjonowania 
zarządu komisarycznego o kolejne 
3 miesiące”. 

UCHWAŁA NR 12
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, działając na pod-
stawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ 
„Solidarność”, wprowadza następu-
jące zmiany w § 60 ust. 2 Statutu 
NSZZ „Solidarność”.
Na końcu § 60 ust. 2 dopisuje 
się zdanie o następującym 
brzmieniu: „Dla władz wykonaw-
czych dopuszcza się możliwość 
głosowania przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego poro-

– Ta zmiana faktycznie wy-
gląda na kosmetyczną i częścio-
wo taka jest, ale jak czytamy peł-
ny tekst tego punktu paragrafu 41 
to widać, że poprzez tę zmianę 
rozszerzamy uprawnienia wła-
dzy – o której mówi ten paragraf 
– o prawo do uzgadniania, czyli 
do negocjowania i uzgadniania 
ostatecznej treści danego aktu 
prawnego dotyczącego danej 
branży lub zakładu pracy.

– Jakie są przyczyny 
wprowadzenia zapisu umoż-
liwiającego kandydowanie 
do władz Związku osób, 
które nie spełniają warunku 
sześciomiesięcznego okresu 
przynależności?

– To kolejny spełniony po-
stulat zgłaszany przez istniejące 
organizacje. Bywa przecież, że 
w danej organizacji przybywa 
członków Związku, np. z powo-
du przejęcia przez pracodawcę 
pracowników zakładu, w którym 
organizacji nie było, a na skutek 
naboru nowych członków w tej 
czy innej grupie pracowników 
pojawiają się osoby wykazujące 
związkowy talent i wolę dzia-
łania. Ta zmiana Statutu – przy 
zachowaniu zabezpieczenia 
organizacji przed „wrogim” jej 
przejęciem, np. z inicjatywy pra-
codawcy – otwiera możliwość 
kandydowania osób o krótszym 

Nowe zapisy w Statucie
O zmianach w Statucie NSZZ „Solidarność”, przyjętych podczas ostatniego 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, rozmawiamy  
z przewodniczącym Komisji Statutowej zjazdu JERZYM LANGEREM

stażu związkowym. A tym bez-
piecznikiem jest niezbędna zgo-
da na taki wybór macierzystego 
zarządu regionu.

– Jakie decyzje będą mogły 
być podejmowane drogą elek-
troniczną?

– Na to pytanie nie jestem w 
stanie precyzyjnie odpowiedzieć, 
ponieważ zasady i sposób takie-
go głosowania określi dopiero 
Komisja Krajowa, której zjazd 
poprzez zapis w Statucie zlecił 
ten obowiązek. Ale niewątpliwie 
są dziś sytuacje wymagające 
podejmowania decyzji w trybie 
nagłym, a w organizacjach o 
skomplikowanej strukturze, np. 
obejmujących swoim działaniem 
pracodawcę działającego na te-
renie kilku województw czy na-
wet całego kraju, zwołanie po-
siedzenia władzy tej organizacji 
w takim trybie jest kłopotliwe. 
Umożliwienie podjęcia w tej 
sytuacji decyzji przez tę władzę 
przy wykorzystaniu elektronicz-
nych technologii – oczywiście 
przy zachowaniu określonych 
procedur – niewątpliwie poprawi 
skuteczność naszego działania i 
pewnie pozwoli zaoszczędzić 
trochę w związkowej kasie.

Rozmawiała  
Małgorzata Kuźma

zumiewania się na odległość. 
Zasady oraz sposób głosowania 
przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość określa uchwała 
Komisji Krajowej”. 

UCHWAŁA NR 14  
ws. trybu przyjmowania 
wniosków dotyczących zmian w 
Statucie NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” działając na pod-
stawie § 38 ust. 1 Statutu NSZZ 
„Solidarność” postanawia, że:

§ 1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest 
mowa o Statucie, należ przez to ro-
zumieć: Statut NSZZ „Solidarność”, 
2. Ilekroć w niniejszej uchwale 
jest mowa o Krajowym Zjeździe 
Delegatów, w skrócie KZD lub 
Zjeździe, należy przez to rozumieć: 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale 
jest mowa o Komisji Krajowej 
lub w skrócie KK, należy przez to 
rozumieć: Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”.

§ 2
1. Projekty uchwał lub wnioski 
dotyczące zmian Statutu NSZZ 
„Solidarność” mogą zgłaszać:
a) Komisja Krajowa,
b) Krajowa Komisja Rewizyjna
c) zarząd regionu,
d) rada krajowego sekretariatu 
branżowego,

e) rada Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów,
f) Komisja Statutowa Krajowego 
Zjazdu Delegatów.
2. Projekty, o których mowa w 
ust. 1. należy składać w formie 
pisemnej do Komisji Krajowej, 
najpóźniej na 6 miesięcy przed 
rozpoczęciem obrad Krajowego 
Zjazdu Delegatów.

§ 3
1. Komisja Krajowa, najpóźniej na 
5 miesięcy przed terminem roz-
poczęcia obrad Krajowego Zjazdu 
Delegatów, przekazuje Komisji 
Statutowej KZD oraz za pośrednic-
twem zarządów regionów delega-
tom na Krajowy Zjazd Delegatów, 
projekty uchwał lub wniosków, 
o których mowa w § 2.
2. Projekty uchwał zgłoszone do 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” w trybie niezgodnym z § 
2. niniejszej uchwały pozostaną 
nierozpatrzone. 

§ 4
Krajowemu Zjazdowi Delegatów 
przedkładane są pod głosowanie 
tylko projekty uchwał zmieniających 
Statut, opracowane i przyjęte przez 
Komisję Statutową Zjazdu.

§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 22 VI KZD
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Cytat miesiąca

„

3780,00 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w listopadzie 2012 r. bez wypłat nagród 
z zysku i było wyższe w porównaniu 
z październikiem o ponad 62 zł.

Lewe faktury

w pracy
NA NOWY ROK
POSTANAWIAM...

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

 Do 12,9 proc. wzrosła stopa 
bezrobocia w listopadzie ub. 
r. w skali kraju. Obecnie bez 
pracy pozostaje 2 mln 59 
tys. osób. W ciągu miesiąca 
zanotowano rekordowo 
wysoki wzrost – o 0,4 proc.

N i e s t e t y , 
prawda jest bru-
talna: w więk-

szości przypadków 
nie realizujemy swo-

ich noworocznych posta-
nowień. Dlaczego tak się dzieje? 
Niejednokrotnie wyznaczamy sobie 
nierealistyczne cele, nie bierzemy 
pod uwagę sytuacji niezależnych 
od siebie, a później zbyt surowo 
siebie oceniamy. Psychologo-
wie radzą, aby postanowienia 
były konkretne, sprecyzowa-
ne, możliwe do zrealizowania. 
A co postanawiamy? „Być szczę-

śliwym” (to mało konkretne!), 
„schudnąć” (tu już lepiej, 
ale nie do końca, bo nie 
jest powiedziane, o ile 

mamy schudnąć), „nie od-
kładać wszystkiego na jutro” 
(które jakoś nigdy nie może 
nadejść), „być lepiej zorganizo-

wanym” (też mało konkretne), 
„nauczyć się angielskiego/rozpocząć kurs angielskiego”, „zacząć 
ćwiczyć i ograniczyć słodycze”, „znaleźć fajną pracę” idt. Tak czy 
inaczej – czy zrealizujemy postanowienia czy nie, pozytywną rze-
czą jest bilansowanie naszego postępowania i planowanie na 
przyszłość.                                                                                 

Potężne dotychczas gałęzie gospodarki – górnictwo, budow-
nictwo, przemysł – nieco tracą impet, w tych branżach więcej 
firm chce zwalniać niż przyjmować nowych pracowników. Firma 
Manpower co kwartał oblicza wskaźnik prognozy zatrudnienia 
– jest to różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących zatrudnie-
nie i zwalnianie. W Polsce prognozy na pierwszy kwartał 2013 r. 
są niedobre: po raz pierwszy od pięciu lat jest więcej pesymistów 
niż optymistów, wskaźnik wyniósł minus 1 pkt. Podobne badania 
przeprowadzone w Europie wskazują, że najgorsze nastroje pa-
nują na południu, dodatnie wskaźniki natomiast odnotowuje się 
w Wlk. Brytanii, Turcji, Szwecji, Rumunii i Finlandii.               

    

2013
: WIĘCEJ ZWOLNIEŃ, MNIEJ 

NOWYCH PRACOWNIKÓW 

W 2013 roku mamy 13 dni świątecznych wolnych od pracy, 
z czego 3 z nich przypada w sobotę lub w niedzielę, a 10 w dni ro-
bocze. Przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt w roku 
2013 będziemy mieli 114 dni wolnych od pracy, a przepracować 
musimy 251 dni.                                                                       

Data Nazwa święta/wydarzenia
1 stycznia (wtorek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (niedziela) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
31 marca (niedziela) Wielkanoc
1 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (środa) Święto Pracy
3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 maja
19 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
30 maja (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (czwartek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie 

Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych
11 listopada (poniedziałek) Święto Niepodległości
25 grudnia (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień) „

WOLNE OD PRACY w 2013 r.

Rozwarstwienie płac w Pol-
sce bije nie tylko europejskie, 
ale także światowe rekordy. 10 
razy więcej zarabiają szefowie 
największych firm w Polsce 
w porównaniu do personelu 
średniego szczebla. Sytuuje to 
nasz kraj blisko Ukrainy, Rumu-
nii, Egiptu czy Panamy. Raport 
firmy Hey Group zebrał dane z 
kilku tysięcy firm z 56 krajów. 
W rankingu rozwarstwienia 
płac Polska wylądowała na 11 
miejscu od końca. Dodajmy 
jeszcze, że zarobki polskich 
menedżerów – pod względem 
siły nabywczej – należą do naj-
wyższych na świecie. Szefowie 
największych spółek giełdo-
wych w Polsce zarabiali śred-

Aż 113 tys. lewych faktur na 
łączną kwotę 11,8 mld zł naliczył 
fiskus w okresie od stycznia do 
września 2012 r. Najczęściej są to 
propozycje dotyczące fikcyjnych 
szkoleń, usług marketingowych, 
transportowych, porządkowych 
czy doradczych. Nieuczciwi ofe-
renci pobierają za to 10-20 proc. 
od fikcyjnej faktury.             

firm w Niemczech czy w Au-
strii.                                

     

Ceny towarów i usług konsumpcyj-
nych w listopadzie ub. r. wzrosły o 
2,8 proc. w stosunku do listopada 
2011 roku (wobec 3,4 proc. w 
październiku), a w porównaniu 
z poprzednim miesiącem ceny 
wzrosły o 0,1 proc. (GUS).

Z badania Eurostatu wynika, że polski 
Produkt Krajowy Brutto osiąga poziom 
64 proc. średniej unijnej, a w UE 
gorszy wskaźnik od nas mają jedynie 
Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Natomiast 
Luksemburg (europejski lider, drugie 
miejsce w świecie) to 270 proc. 
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nio po ok. 2 mln zł rocznie, 
ale to i tak mniej (o połowę) 
niż prezesi podobnej wielkości 

Nowy rok z reguły oznacza 
nowe ceny wielu towarów 
i usług – niestety zazwyczaj 
wyższe od poprzednich. Nie 
inaczej będzie w 2013 r. Już w 
styczniu więcej zapłacimy cho-
ciażby za usługi komunalne. I 
tak np. w Gdańsku opłaty za 
usługi wodno-kanalizacyjne 
wzrosną z 10,32 zł do 10,59 
zł za metr sześcienny. Wyższe 
będą również gdańskie podat-

ki lokalne, np. od nierucho-
mości o 4 proc., a od środków 
transportowych o 5 proc. O 
50 gr (do 3,20 zł) wzrośnie 
także opłata za godzinę po-
bytu dziecka w przedszkolu 
(ponad pierwszych 5 godzin 
pobytu w placówce, które są 
bezpłatne).

Podwyżki uchwaliła więk-
szość pomorskich gmin. 
Eksperci przewidują również 

dalszy wzrost cen, przede 
wszystkim mięsa i wędlin. 
Towarzyszyć temu będzie 
spadek tempa wzrostu wy-
nagrodzeń. Mowa oczywi-
ście o wzroście nominalnym. 
Przypomnijmy, że już w roku 
2012 pensje rosły wolniej niż 
inflacja, co oznaczała realny 
spadek naszych wynagro-
dzeń.

  

D R O G I  N O W Y  R O K

W Polsce prawie 1,3 mln dzieci 
żyje w ubóstwie. Nasz kraj zaj-
muje 24 miejsce pod względem 
poziomu życia dzieci w zestawie-
niu 29 państw europejskich.

Trzeba załodze tych czterdziestu paru zakładów powiedzieć, jak 
my ich nienawidzimy, jacy to są łajdacy, jak oni swoim postępo-
waniem szkodzą krajowi. Uważam, że im więcej będzie słów bluź-
nierstwa pod ich adresem, a nawet jeśli zażądacie wyrzucenia z 
zakładu elementów nieodpowiedzialnych — tym lepiej dla sprawy. 

Wypowiedź Edwarda Gierka, kandydata SLD na patrona 
roku 2013, dot. protestów robotniczych w czerwcu 1976 r.
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O naszych powstaniach narodowych w czasach zaborów 
mówimy jako o przegranych, lecz bohaterskich czynach, 
podczas których na świecie dowiadywano się, że w środku 
Europy znajduje się zniewolony naród, przez swą walkę 
domagający się odzyskania suwerenności. 

Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863

W 150 rocznicę 
Powstania Styczniowego

Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy tliła się jeszcze niepod-
ległość, po drugim zaborze, walczyli dzielnie, obok wojsk regularnych, 
krakowscy kosynierzy, którzy szturmem zdobyli rosyjskie armaty 4 
kwietnia 1794 r. pod Racławicami. Ale nasi sąsiedzi szybko położyli kres 
powstaniu. Byliśmy wówczas za słabi, aby obronić swą niezależność. 

W Powstaniu Listopadowym lat 1830-1831 była szansa zadać sku-
teczny cios armii rosyjskiej. Posiadaliśmy regularne wojska, a na ich 
czele stało wielu generałów pamiętających wojny napoleońskie. Począt-
kowo odnoszono sukcesy w bitwach pod Stoczkiem, Wawrem, Grocho-
wem i Iganiami, jednak kres powstaniu położyła bitwa pod Ostrołęką 
26 maja 1831 r. Do upadku powstania przyczyniła się nieuregulowana 
sprawa chłopska, a także rozpolitykowany Sejm. 

Nie przyniosło także sukcesu powstanie w Wolnym Mieście Krako-
wie w 1846 r., tworze kongresu wiedeńskiego. Nie pomogła dyktatura 
Jana Tyssowskiego i wezwanie Edwarda Dembowskiego skierowane 
do chłopów, aby poparli rewolucję krakowską. Ci jednak, podburzeni 
przez Austriaków, przystąpili pod wodzą Jakuba Szeli do mordowania 
szlachty galicyjskiej, palenia dworów i dokonywania rabunków. 

Podczas Wiosny Ludów w 1848 r. chwycili za broń Polacy w za-
borze pruskim. Była ku temu okazja, jeśli sami Niemcy wzniecili bunt 
przeciwko swojej monarchii. Liczono wówczas, że niebawem dojdzie 
do wojny prusko-rosyjskiej. Jednak kiedy niepokoje, nie tylko w Niem-
czech, lecz w całej Europie, dały znać o sobie, zarzucono w Niemczech 
myśl o wojnie z Rosją.  

Powstanie Styczniowe lat 1863-1864 posiadało inny charakter. Z 
Rosjanami walczyły tylko oddziały ochotnicze, rozproszone po lasach 
zadawały od czasu do czasu silne ciosy wojskom zaborcy. Powstanie 
Listopadowe i Powstanie Styczniowe wybuchały w niekorzystnym 
okresie dla nich. Były to lata, kiedy Rosja nie była uwikłana w żadne 
konflikty zbrojne i mogła przerzucić do tłumienia powstania większe 
ilości wojska. Pierwszy dyktator powstania, Ludwik Mierosławski, po 
poniesionych porażkach uszedł za granicę. Następny dyktator, Marian 
Langiewicz, także nie odniósł sukcesów i przedostał się do Galicji, a 
dalej do Turcji. W maju 1863 r. Komitet Centralny ogłosił się Rządem 
Narodowym. Nastąpiła wówczas krótka stabilizacja powstania. Wal-
ki powstańców, prowadzone metodą partyzantki, kończyły się coraz 
częściej sukcesem. Jednak i tym razem wróg okazał się silniejszy. Nie 
pomogła dyktatura Romualda Traugutta ani noty rządów angielskie-
go, francuskiego i austriackiego do Rosji, domagające się amnestii dla 
powstańców i ustępstw dla Królestwa Polskiego według konstytucji z 
1815 r. Chłopów od powstania oderwały ukazy carskie o uwłaszczeniu 
ich w Królestwie Polskim, co także obiecywały władze powstańcze po 
odniesionym zwycięstwie.

Pamięć o ostatnim zrywie niepodległościowym Polaków podczas 
zaborów trwa do dnia dzisiejszego. W latach międzywojennych wete-
rani Powstania Styczniowego otaczani byli wielką troską. Po II wojnie 
światowej, w innej rzeczywistości politycznej, także nie zapomniano 
o nim. W jego setną rocznicę, w 1963 r., odbyło się wiele uroczystości 
i wieczornic w szkołach oraz wydano kilka interesujących prac. Pieśni 
z powstania posiadają w swoim repertuarze Centralny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego i poznańskie „Słowiki”.

Aleksander Miśkiewicz
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Chrześcijanie mają nie 
tylko prawo, ale i obowią-
zek działalności w życiu 
publicznym – głosi nauka 
społeczna Kościoła. Szero-
ki jest także katalog spraw, 
o które katolicy powinni 
na forum publicznym za-
biegać. To nie tylko obrona 
życia i tradycyjnego mode-
lu rodziny, ale również go-
spodarczych i społecznych 
praw osoby ludzkiej.

Gdy mowa o zaangażo-
waniu chrześcijan w 
działalność publiczną, 

większości z nas przychodzą 
na myśl listy biskupów i kaza-
nia głoszone z ambony w para-
fialnym kościele. To błąd. Nie 
chodzi tylko o zaangażowanie 
hierarchów i duchowieństwa, 
a już na pewno nie ich zaanga-
żowanie bezpośrednie (działal-
ność w partiach politycznych 
itd.). Każdy z nas, kto poczuwa 
się do bycia wiernym Kościoła 
katolickiego, powinien zaanga-
żować się w życie społeczne, 
rozumiane jako wyjście poza 
„opłotki” świata rodzinnego i 
zawodowego. Po co? Właśnie 
po to, aby zasady nauki spo-
łecznej Kościoła przekładały 
się na konkretne rozwiązania 
prawne i instytucjonalne. Osoby 
świeckie nie mogą rezygnować 
z udziału w „polityce” („dzia-
łalności gospodarczej, społecz-
nej i prawodawczej, która w 
sposób organiczny służy wzra-
staniu wspólnego dobra”), aby 
„służąc osobie i społeczeństwu 
ożywiać duchem chrześcijań-
skim doczesną rzeczywistość” 
– czytamy w adhortacji apostol-
skiej bł. Jana Pawła II pt. „Chri-
stifideles laici” („O powołaniu i 
misji świeckich w Kościele”).

Przy tym nie chodzi o to, 
by każdy chrześcijanin zapisał 
się do partii politycznej lub 
wystartował w wyborach, choć 
korzystanie z biernego i czynne-
go prawa wyborczego jest oczy-
wiście jednym z narzędzi, które 
mamy do dyspozycji. Możliwo-
ści działalności społecznej jest 
wiele. Nauka Kościoła wspiera 
funkcjonowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym 
różnorodne „społeczności po-
średnie” „uruchamiają swego 
rodzaju system solidarności” i 
„umacniają tkankę społeczną, 
zapobiegając jej degradacji, 
jaką jest anonimowość i bezoso-
bowe umasowienie” (encyklika 
„Centesimus annus”). Takimi 
„społecznościami pośrednimi” 

są w oczach Kościoła m.in. 
wspólnoty kościelne, organiza-
cje samorządowe, ale również 
związki zawodowe. Mają to 
być więzy, które ułatwią budo-
wanie „tkanki społecznej”. Ak-
tywność publiczna katolików 
powinna zatem wyrażać się nie 
tylko działalnością stricte po-
lityczną, ale również właśnie 
w różnorakich organizacjach 
społecznych. Co więcej, to ta 
część działalności społecznej 
pozostaje dla ludzi Kościoła 
podstawową. Udział w polityce 
ma być dopiero konsekwencją, 
przełożeniem działalności spo-
łecznej na wyższy poziom.

Kościół wspiera funk-
cjonowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego, 
w którym różnorodne 
„społeczności pośred-
nie”, np. związki zawo-
dowe, „uruchamiają 
system solidarności”.

Katalog „naszych 
spraw”

Najbardziej popularne w 
powszechnym społecznym 
odbiorze pozycje z „chrze-
ścijańskiego katalogu spraw” 
to oczywiście obrona życia 
ludzkiego od poczęcia do na-
turalnej śmierci oraz ochrona 
tradycyjnego modelu rodziny 
opartego na małżeństwie ko-
biety i mężczyzny. Ale nauka 
społeczna Kościoła nakłada 
na katolików także obowiązek 
działania w życiu społecznym 
i gospodarczym na rzecz ta-
kich wartości, jak wolność czy 
sprawiedliwość. „Polityka na 

rzecz osoby i społeczeństwa 
przyjmuje jako stały kierunek 
postępowania obronę i promo-
cję sprawiedliwości” – napisał 
Jan Paweł II we wspomnianej 
adhortacji apostolskiej „Chri-
stifideles laici”. 

Owa „promocja sprawiedli-
wości” na polu społeczno-go-
spodarczym jest równoważ-
na „świeckiemu” terminowi 
„sprawiedliwość społeczna”. 
Politycy często nie potrafią 
tego pojęcia zdefiniować, nie 
wspominając nawet o jego re-
alizacji. W nauce Kościoła to 
po prostu ochrona praw oso-
by ludzkiej przed działaniem 
bezdusznych czynników eko-
nomicznych oraz oparcie poli-
tyki społeczno-gospodarczej o 
zasadę pomocniczości (subsy-
diarności), którą omawialiśmy 
w jednym z poprzednich od-
cinków naszego cyklu. Przypo-
mnijmy krótko, że zakłada ona 
w pierwszej kolejności działal-
ność wspomnianych „społecz-
ności pośrednich”, a dopiero 
później wspólnoty politycznej 
lub organizacji wyższego rzę-
du (np. międzynarodowych). 
Nie bójmy się zatem ani nie 
wstydźmy swojej działalności 
i zachęcajmy do niej innych, a 
także „pilnujmy polityków”. Jak 
przyjęto w nocie doktrynalnej 
dotyczącej postawy katolików 
w życiu politycznym, „jeśli za-
angażowanie polityczne choć-
by w jednym aspekcie zostaje 
oderwane od społecznej nauki 
Kościoła, przestaje ono być wy-
razem pełnej odpowiedzialności 
za wspólne dobro. Nie jest do 
pomyślenia, aby katolik na in-
nych ludzi zrzucał płynący z 
Ewangelii Jezusa Chrystusa 
obowiązek chrześcijan głosze-
nia i realizacji prawdy o czło-
wieku i o świecie”.

Adam Chmielecki

Promocja 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 11)

BIERNOŚĆ JEST NIE DO PRZYJĘCIA
„Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś 
bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w 
bezczynności (…) Rozpowszechniony pogląd, że polityka musi 
być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawie-
dliwia sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach 
publicznych”.
bł. Jan Paweł II, adhortacja apostolska „Christifideles laici”(„O 

powołaniu i misji świeckich w Kościele”)

„Wspólnota polityczna pozostaje zasadniczo w służbie spo-
łeczeństwa obywatelskiego i – w ostatecznym rozrachunku 
– osobom i grupom, które to społeczeństwo tworzą. Społe-
czeństwo obywatelskie nie może być zatem postrzegane jako 
dodatek do wspólnoty politycznej: przeciwnie, stanowi ono 
uzasadnienie jej istnienia”.

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła 
Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”
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W zakończonym w grudniu ubiegłego roku projekcie „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys 
BIS!”, trwającym od kwietnia 2011 roku, przeszkolono 450 osób z różnych obszarów zawo-
dowych. Celem projektu było dostosowanie kompetencji zawodowych osób pracujących, 
poprzez udział w oferowanych szkoleniach, do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, a 
tym samym poprawa ich pozycji zawodowej. Projekt realizowany był przez Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, wspólnie z wnioskodawcą – Combidatą Poland sp. z o.o. 
– w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

A w kolejce czekają następne 
projekty.

W tym ostatnim zawarto 
450 umów z beneficjentami. I 
tak m.in. 230 osób – głównie 
powyżej 45 roku życia – uzy-
skało wsparcie psychologiczne 
i uczestniczyło w spotkaniach 
z doradcami zawodowymi, 150 
– uzyskało nowe lub podniosło 
swoje kwalifikacje zawodowe, 
170 uczestników odbyło szko-
lenie językowe na różnym 
poziomie kompetencji, 50 
– szkolenia menedżerskie, a 80 
szkolenia techniczno-informa-
tyczne. Należy podkreślić, iż 
dodatkowo otrzymują wsparcie 
psychologiczne i poradnictwo 
zawodowe. Dużą popularno-
ścią, co nie dziwi, cieszył się 
kurs na prawo jazdy kategorii 
C oraz C+E oraz na operatorów 
wózków jezdniowych i progra-
mowania obrabiarek CNC i na 
administratora systemów kom-
puterowych, a także język an-
gielski, realizowany na trzech 
poziomach zaawansowania.

– Nie do przecenienia był 
mój, zakończony sukcesem, 
udział w projekcie i zdanie eg-
zaminu na prawo jazdy katego-
rii C. Teraz zamierzam zdobyć 
kategorię D. Jestem spawa-
czem, więc marzy mi się kurs 
specjalistycznego spawania w 
nowych technologiach. Orga-
nizowane przez Związek pro-
jekty to dobrze spożytkowane 
pieniądze – uważa Wojciech 
Galant, beneficjent projektu.

Dla innego uczestnika pro-
jektu, Pawła Dziwosza, prze-
wodniczącego „Solidarności” 
w Federal Mogul Bimet SA, to 
nie tylko okazja do podnoszenia 
kwalifikacji. Sprawdził się też 
jako aktywny jego uczestnik, 
pozyskując wśród załogi kolej-
nych chętnych do uczestnictwa 
w związkowych projektach.

– Kurs projektowania w 
AUTOCAD umocnił moją 
zawodową pozycję. Udział w 
związkowym projekcie dał mi 
większą pewność siebie. To 
bardzo pożyteczna działalność 
związku zawodowego, który 
poprzez program szkoleń nie 
tylko doskonali nasze umiejęt-
ności, ale tworzy ścieżkę wyj-
ścia z zagrożenia bezrobociem 
– zauważa Dziwosz.

Zmiany wynikające z no-
wych wzorców czerpanych z 
krajów tzw. starej Unii wraz 
ze zmianami na rynku pracy 
oraz zagrożenie utratą pracy 
wymagają aktywności zawodo-
wej, podnoszenia kwalifikacji, 
zdobywania nowych zawodów 
i umiejętności językowych. 
Związkowe projekty, czerpiące 
z funduszy unijnych, to przede 
wszystkim droga do zawodo-
wego sukcesu, uświadomienia 
sobie własnych silnych stron i 
możliwość wydobycia takich 
cech, jak kreatywność, ela-
styczność zawodowa, otwar-
tość na zmiany i wzrost po-
czucia własnej wartości. 

Artur S. Górski

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

RECEPTA na kryzys 

Dzisiaj związek zawo-
dowy to nie tylko upo-
minanie się o słuszne 

prawa pracownicze, ale także 
porady prawne, rozbudowany 
system szkoleń, ekspertyzy 
prawnicze dające oręż w spo-
rach z pracodawcami i rządem, 
a także realizowane z rozma-
chem projekty europejskie. 
Wspieranie rozwoju kwalifi-
kacji zawodowych i doradztwa 
dla przedsiębiorstw realizował 
projekt unijny „Nowe kwalifi-
kacje receptą na kryzys BIS!”. 

Podsumowaniem rezultatów 
projektu była konferencja, któ-
ra odbyła się 12 grudnia 2012 
w siedzibie „Solidarności”.

Projekt cieszył się nad wy-
raz dużym zainteresowaniem, a 
o uczestnictwo w nim ubiegało 
się ponad 1300 potencjalnych 
beneficjentów. Taką możliwość 
dostał co trzeci chętny. W ra-
mach projektu oferowane było 
szerokie spektrum bezpłatnych 
szkoleń podnoszących kwalifi-
kacje zawodowe poprzez szko-
lenia menedżerskie i technicz-
no-informatyczne. Jego celem 
był rozwój kompetencji za-
wodowych i poprawa pozycji 
zawodowej osób pracujących 
z Pomorza. Chodziło głów-
nie o kompetencje językowe 
i osobiste w zakresie obsługi 
komputera, walkę ze stresem, 
podejmowanie decyzji, or-
ganizację pracy, zarządzanie 
czasem, szkolenie z zakresu 
prowadzenia profesjonalnych 
wystąpień i prezentacji.

– Adresowany do pracowni-
ków projekt zakończył się sukce-
sem, a jego cel został osiągnięty. 
Wzrost kompetencji zawodo-
wych skutkuje poprawą pozy-
cji pracownika na rynku pracy. 
Warto inwestować w rozwój, a 
taką szansę dają unijne projek-
ty – relacjonuje Jacek Żaczek, 
kierownik projektu z ramienia 
spółki Combidata Poland.

Wtóruje mu Jagna Łobo-
dzińska, kierownik Działu 
Programów Europejskich w 
ZRG NSZZ „S”, i przypomina, 
że Związek zrealizował już 17 
projektów, z których skorzy-
stała rzesza ponad 6 tys. osób. 

Zaplanować przyszłość
– Przeważającą część, 230 osób, do któ-

rej były skierowane szkolenia, stanowiły 
osoby 45+. Dla nich też zaplanowane zo-
stały spotkania z doradcami zawodowymi, 
które odbywały się w oddziałach Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdań-
sku i Gdyni.

Podczas indywidualnych spotkań z do-
radcami beneficjenci projektu zapoznawali się z możliwo-
ściami rozwoju zawodowego we własnych zakładach pracy, 
a także rozwijali umiejętności planowania dalszej kariery. 
Najważniejszymi celami w pracy doradczej z większością 
uczestników było wzmocnienie ich poczucia własnej warto-
ści poprzez motywowanie, zwrócenie uwagi na własne za-
soby i możliwości działania. Z pomocą doradców udało się 
uczestnikom skonkretyzować wiedzę na swój temat i trafnie 
rozpoznawać swoje atuty zawodowe. Bardzo ważną cechą 
tych spotkań była możliwość prezentacji siebie poprzez wy-
rażanie jasno swoich myśli na tematy społeczne i zawodo-
we. Podczas spotkań uczestnicy poznawali również metody 
poszukiwania informacji o rynku pracy w różnego rodzaju 
mediach, w tym w Internecie. Zapoznali się z metodami au-
toprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej i poszukiwa-
niem możliwości dalszego kształcenia. Zajęcia obejmowały 
też naukę zasad tworzenia i analizy dokumentów aplikacyj-
nych (CV i listu motywacyjnego). 

Po spotkaniach doradczych beneficjenci bardzo pozytyw-
nie i chętnie dzielili się swoimi planami na przyszłość oraz 
mieli skrystalizowane cele dotyczące swojej najbliższej przy-
szłości zawodowej. 

Sebastian Ługowski 
doradca zawodowy w projekcie 

Co trzeci Polak to analfabeta 
cyfrowy 

– Według danych Eurostatu z 2009 roku, 
Polacy mają najniższe kompetencje kompu-
terowe w krajach Unii Europejskiej, zaraz 
obok Bułgarów, Rumunów i Greków. Oko-
ło 13 mln dorosłych Polaków to analfabeci 
cyfrowi, a zgodnie z prognozami, w 2015 
roku 90 proc. zawodów będzie wymagało 
posiadania podstawowych umiejętności z 

zakresu ICT, czyli – mówiąc po polsku – teleinformatyki.
Jednym z celów projektu „Nowe kwalifikacje receptą na 

kryzys BIS!”, realizowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, było właśnie podniesienie kompetencji ICT przez 450 
uczestników projektu, którego głównym celem jest rozwój 
ich kompetencji zawodowych.

Szkolenia ICT skierowane do osób 45+ prowadzone 
były w oparciu o dobre praktyki wypracowane w ramach 
zrealizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” projektu EQUAL MAYDAY. Doświadczenia z tego 
projektu pokazywały, iż przy pracy z osobami 45+ ko-
nieczna jest obecność zwiększonej obsady trenerskiej. 
Zgodnie z tą metodyką drugi trener jest niezbędny dla 
efektywnego prowadzenia szkoleń z tą grupą wiekową. 
Każde szkolenie zaczynało się wstępnym testem kom-
petencji (pre-testem) i kończyło się testem końcowym 
(post-testem), co pokazało, iż nastąpił średnio 3,5-krot-
ny przyrost kompetencji ICT.

Szkolenia IT w skali 0-5 zostały bardzo wysoko ocenione, 
to jest w przedziale 4,56-5, jeśli chodzi o następujące para-
metry: spełnienie oczekiwań wobec szkolenia, interesująca 
tematyka szkolenia, ocena ogólnej organizacji szkolenia, 
ocena cateringu, jakość materiałów szkoleniowych oraz re-
zultaty szkolenia w życiu codziennym i zawodowym.

Marek Niezgoda
trener ICT

Podsumowaniem rezultatów projektu była konferencja, 
która odbyła się 12 grudnia 2012 w siedzibie „Solidarności”.
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Śpimy każdego dnia. Średnio każdy z nas poświęca tej 
czynności około jednej trzeciej swojego życia. Sen to po-
tężne źródło energii. Pozwala organizmowi odprężyć się i 
zregenerować. Podobnie jak odżywianie i tryb życia jest 
znaczącym czynnikiem mającym wpływ na nasze samopo-
czucie. Zobaczmy, jakie jeszcze korzyści nam przynosi!

ZDROWIE

ZDROWY sen
¯yjmy zdrowo

Zacznijmy od ciała. Kiedy 
śpimy, zmienia się nasz 
oddech. Staje się wtedy 

wydłużony, głębszy i wyrówna-
ny. To sprawia, że rytm serca się 
uspokaja, a to z kolei wpływa na 
ciśnienie, które zostaje wyregu-
lowane. Krew spokojnie i rów-
nomiernie krąży po układzie, 
docierając do wszystkich tkanek. 
Dzięki temu każda z nich zosta-
je dotleniona. Do mięśni także 
spływa większa ilość krwi. To 
właśnie w trakcie snu komórki 
odnawiają się zdecydowanie w 
najszybszym tempie. Dlacze-
go tak jest? Organizm w stanie 
spoczynku nie musi zużywać 
energii na żadne inne działania, 
może skupić się na regeneracji. 
Osoby, którym zależy na dobrym 
wyglądzie, promiennej i świeżej 

cerze, powinny zadbać o jakość 
snu. Ma on dobroczynny wpływ 
na skórę, dotleniając ją i odbudo-
wując. O tym, że zmęczenie w 
pierwszej kolejności widoczne 
jest na twarzy, wiedzą świetnie 
kobiety. A to dlatego, że wła-
śnie one najbardziej dbają o jej 
wygląd. Sen bardzo potrzebny 
jest także dla oczu. W trakcie tej 
czynności gałki oczne odpoczy-
wają po całodziennym wysiłku. 
Jest to szczególnie ważne dla tych 
osób, które pracują przy kompute-
rze lub spędzają sporo czasu przed 
telewizorem, ponieważ takie śro-
dowisko wymaga szczególnie in-
tensywnej pracy wzroku. Jednak 
warto wspomnieć, że dotyczy to 
także każdej osoby pracującej w 
sztucznym świetle, zatem każde-
go z nas. Popularne świetlówki 

oraz żarówki energooszczędne 
dają światło niestałe, mrugające. 
Mózg nie odbiera tego w spo-
sób świadomy, jednak oczy oraz 
system nerwowy są poddawane 
w tym czasie silnym bodźcom. 
Może to wpływać na spadek kon-
centracji oraz rozdrażnienie. Tu 
znów pomocny jest właściwy 
i regularny sen. Dzięki niemu 
cały system nerwowy może 
uspokoić się, nastroić i nabrać 
sił do pracy kolejnego dnia. 

Czy sen o każdej porze i w 
każdej ilości jest zdrowy? 

Otóż odpowiedź brzmi: nie! 
Nadmiar snu, podobnie jak jego 

niedobór, nie wpływa na organizm 
korzystnie. Zbyt duża dawka spa-
nia powoduje zmęczenie i ospa-
łość. Odpowiednia długość snu 
jest kwestią indywidualną, jednak 
badania naukowców pod kierun-
kiem prof. Daniela F. Kripke 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w San Diego wykazały, że doro-
sły człowiek powinien poświęcać 
tej czynności maksymalnie 6,5 
godziny na dobę. Jego badania 
analizowały zależność między 
długością snu a długością życia. 
Okazało się, że najdłuższym ży-
wotem cieszą się osoby, które 
przesypiają od 5 do 6,5 godziny. 

Jednak te liczby dotyczą wyłącz-
nie osób dorosłych. Noworodki 
powinny przesypiać 18 godz., 
dzieci w wieku szkolnym od 8 do 
9,5 godziny, a nastolatki około 7. 
Sen każdego z nas powinien być 
regularny. Późniejsze odsypia-
nie niedoborów nie pozwoli na 
taką regenerację organizmu, jaką 
gwarantuje systematyczny wypo-
czynek. Co więcej, zdecydowanie 
najlepszym czasem na spanie jest 
noc. Organizm najintensywniej 
regeneruje się podczas snu mię-
dzy godziną 22 a 4 rano, a nocna 
ciemność i cisza zapewniają mu 
do tego korzystne warunki. 

Czy możemy zrobić coś, co 
sprawi, że nasz sen będzie bar-
dziej efektywny? Jeśli chcemy 
zwiększyć skuteczność wypo-
czynku postarajmy się wyciszyć 
przed snem, nie objadać się z 
wieczoru ani nie pić kawy i in-
nych pobudzających napojów. 
Najlepiej jest spać przy otwar-
tym oknie, a jeżeli temperatura 
na to nie pozwala – wywietrzyć 
uprzednio pokój. Po dniu peł-
nym stresujących sytuacji, nim 
Morfeusz weźmie nas w swoje 
objęcia, warto zaczerpnąć kilka 
długich i głębokich oddechów. 

Milena Antoniak

Noworodki powinny przesypiać 18 godzin.
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PRAWO

Pytania do prawnika§

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie reforma emerytalna, 
która w swoich założeniach ma na celu stopniowe podwyż-
szanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 
67 lat. Do końca 2012 r. wiek ten wynosił 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn. Podwyższanie wieku emerytalnego będzie 
procesem stopniowym i rozłożonym w długim okresie. 

I. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:
do dnia 31 grudnia 1952 r.  60 lat
od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. 60 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1954 r. do dnia 31 marca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1954 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1954 r. do dnia 30 września 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 marca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1955 r. do dnia 30 września 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 11 miesięcy
od dnia 1 października 1955 r. do dnia 31 grudnia 1955 r. wynosi co najmniej 61 lat
od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 marca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1956 r. do dnia 30 czerwca 1956 r.wynosi co najmniej 61 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 września 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 marca 1957 r.  wynosi co najmniej 61 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1957 r. do dnia 30 czerwca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1957 r. do dnia 30 września 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi co najmniej  61 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r.  wynosi co najmniej61 lat i 11 miesięcy
od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi co najmniej  62 lata
od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 marca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 30 czerwca 1959 r.  wynosi co najmniej 62 lata i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1959 r. do dnia 30 września 1959 r.  62 lata i 3 miesiące
od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 4 miesiące

II. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie:
do dnia 31 grudnia 1947 r.  65 lat 
od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 miesiąc 
od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 miesiące 
od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 miesiące 
od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 4 miesiące 
od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1949 r. do dnia 30 czerwca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1949 r. do dnia 30 września 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1950 r. do dnia 31 marca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1950 r. do dnia 30 czerwca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1950 r. do dnia 30 września 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 miesięcy
od dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. wynosi co najmniej 66 lat
od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 marca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 miesiąc
od dnia 1 kwietnia 1951 r. do dnia 30 czerwca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 miesiące
od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 30 września 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 miesiące
od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 4 miesiące
od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 marca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1952 r. do dnia 30 czerwca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 miesięcy
od dnia 1 lipca 1952 r. do dnia 30 września 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 miesięcy
od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 8 miesięcy
od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 miesięcy
od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 miesięcy
od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 miesięcy
po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.

Emerytury 
po nowemu

Reforma nie wpłynie na 
prawo osób pobierają-
cych świadczenia przed-

emerytalne – świadczenia te 
będą nadal wypłacane upraw-
nionemu do czasu osiągnięcia 
przez niego powszechnego 
wieku emerytalnego, określo-
nego już na nowych zasadach.

Emerytura częściowa

Osobom, które nie osiągnęły 
powszechnego, podwyższonego 
wieku emerytalnego, a spełniły 
łącznie następujące warunki: 
mają okres składkowy i nie-
składkowy wynoszący co naj-
mniej 35 lat dla kobiet i 40 lat 
dla mężczyzn; osiągnęły wiek 
wynoszący co najmniej 62 lata 
dla kobiet i co najmniej 65 lat 
dla mężczyzn, przysługuje eme-
rytura częściowa, w wysokości 
50 proc. kwoty emerytury (na 
dzień ustalenia prawa do eme-
rytury częściowej).

Wypłata tej emerytury na-
stępowałaby bez konieczności 
rozwiązania stosunku pracy. 

Na wniosek ubezpieczo-
nego, po osiągnięciu wieku 
emerytalnego (określonego dla 
danej osoby) oraz po ustaniu 
stosunku pracy, ustalana była-
by docelowa wysokość emery-
tury z FUS. Kapitał służący do 
obliczenia docelowej emerytu-
ry z FUS (waloryzowany przez 

cały okres wypłaty emerytury 
częściowej) byłby zmniejszony 
o wypłacone kwoty emerytury 
częściowej.

Zniesiony zostaje obo-
wiązek rozwiązania stosunku 
pracy dla ubezpieczonych 
ubiegających się o emeryturę 
w wieku obniżonym z tytułu 
pracy w szczególnych warun-
kach (art. 184 ust. 2 ustawy 
emerytalnej).

Zakaz wypowiedzenia 
umowy o pracę

Pracownicy, którzy w dniu 
wejścia w życie niniejszej usta-
wy są objęci ochroną stosunku 
pracy wynikającą z przepisu art. 
39 kodeksu pracy, lub osoby, 
które mogłyby być nią objęte, 
jeżeli w tym dniu pozostawa-
łyby w stosunku pracy – są 
objęci tą ochroną przez czas 
do osiągnięcia nowego wieku 
emerytalnego wymienionego 
powyżej.
Podstawa prawna: ustawa 
z dnia 11 maja 2012 r. o 
zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 2012 poz. 637) – weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r.
Stan prawny na 12.12.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

W konsekwencji noweliza-
cji ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 
pracodawca nie ma obowiąz-
ku od dnia 15 listopada 2010 
r. tworzenia palarni na terenie 
zakładu pracy. Co więcej, wska-
zana ustawa zabrania palenia 
wyrobów tytoniowych w po-
mieszczeniach zakładów pracy i 
zobowiązuje właściciela obiek-
tu do umieszczenia w widocz-
nym miejscu odpowiedniego 
oznaczenia słownego i graficz-
nego informującego o zakazie. 
Osobom palącym w miejscu 
objętym zakazem grozi kara 
grzywny do 500 zł. Należy pod-
kreślić, iż przepisy prawa nie 

przewidują dodatkowej „prze-
rwy na papierosa”. Pracownik 
może jedynie wykorzystać 
przysługującą mu 15-minuto-
wą przerwę, jeżeli jego dobowy 
wymiar czasu pracy wynosi co 
najmniej 6 godzin. Dodatkowe 
minuty na „małego dymka” 
można zyskać w przypadku 
obsługi komputera – 5 minut 
przerwy po każdej godzinie 
pracy przy obsłudze monitora 
ekranowego. Do wspomnianej 
5-minutowej przerwy mają pra-
wo osoby użytkujące w czasie 
pracy monitor ekranowy co naj-
mniej przez połowę dobowego 
wymiaru czasu pracy. 
Stan prawny na 30.11.2012 r.

Tomasz Gryczan

Dymek w pracy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

ANDRZEJA KONECKIEGO
Przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu Rodzinie z powodu śmierci

ś.p.

MARII PIETRZAK
Wieloletniego członka Związku

składają koleżanki i koledzy z Koła Emerytów NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni
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Z encyklopedii możemy się dowiedzieć, że inteligencja emo-
cjonalna (EQ) to umiejętność rozpoznawania i nazywania 
uczuć własnych i uczuć innych ludzi. To także zdolność do 
radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach i łatwość 
przystosowywania się do zmian. 

To użyteczna cecha, która osobom posiadającym jej wysoki 
poziom ułatwia codzienne życie i daje przewagę atutu w pra-
cy zawodowej. Jest koniecznym uzupełnieniem inteligencji 

poznawczej (IQ).
Doug Lennik, wiceprezes American Express Financial Ad-

visors, powiedział to tak: „Umiejętności, które potrzebne są do 
odniesienia sukcesu, zaczynają się od sprawności intelektu, ale po 
to, by wykorzystać składające się na tę potencjalną siłę wszystkie 
talenty, potrzebna jest też kompetencja emocjonalna. Powodem 
tego, że nie możemy dysponować wszystkimi zdolnościami ludzi, 
jest ich niekompetencja emocjonalna”. Jednym słowem, emocje i 
uczucia, które wyrywają się spod kontroli, nawet z mędrca zrobią 
głupca. Poziom inteligencji emocjonalnej nie jest ukształtowany 
genetycznie i nie formuje się wyłącznie w okresie wczesnego dzie-
ciństwa. Umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć własnych 
i innych ludzi można kształtować i rozwijać przez całe życie. W 
ludzkiej psychice uczucia i emocje odgrywają główną rolę. Kierują 
naszym zachowaniem w sytuacjach stresowych. Strach, lęk, złość, 
a także zadowolenie, przyjemność, miłość, wywołują w organi-
zmie człowieka wyraźną, odróżniającą się gotowość do działania. 
Każde z tych uczuć powoduje zachowania, które w trakcie ewolu-
cji okazały się skuteczne w określonych sytuacjach. 

Inteligencja emocjonalna, którą posiadamy, określa nasze moż-
liwości do uczenia się umiejętności praktycznych i opiera się na 
następujących składnikach: umiejętności skutecznego działania, re-
lacjach z samym sobą, czyli kompetencjach psychologicznych oraz 
kompetencjach społecznych. Czy pracodawcy przywiązują wagę do 
tej kompetencji? Wydaje się, że powinni, ponieważ komponenty EQ 
to między innymi: motywacja – jej wysoki poziom odpowiada za 
nasze zaangażowanie w wykonywane zadania, skłonności ułatwiają-
ce wyznaczanie i osiąganie nowych celów, to zdolności adaptacyjne, 
pozwalające nowo przyjętej do pracy osobie szybko odnaleźć się w 
nieznanym środowisku, to także elastyczność i zdolność działania 
pod wpływem stresu. Relacje z samym sobą, czyli kompetencje 
psychologiczne, to adekwatna samoocena, poczucie własnej war-
tości, wiara we własne siły i jednocześnie świadomość możliwości 
i ograniczeń. Inteligencja emocjonalna to również kompetencje 
społeczne – relacje z innymi ludźmi: empatia, asertywność, współ-
praca i przywództwo. Można powiedzieć, że wszystkie wymienione 
kompetencje będące składnikami EQ gwarantują sukces w pracy i 
życiu osobistym. Amerykański psycholog Daniel Goleman odkrył, 
że odpowiednie proporcje takich składników, jak: umiejętności tech-
niczne (np. tworzenie planów, księgowość), ilorazu inteligencji i 
inteligencji emocjonalnej są składowymi wysokich wyników pracy, 
ale to inteligencja emocjonalna okazała się ważniejsza od innych.

Inteligencji emocjonalnej można się nauczyć. Dalsze badania 
wykazały, że nauka wpływająca na wzrost poziomu QE powinna 
opierać się na przełamywaniu starych i tworzeniu nowych wzor-
ców zachowań. Weźmy na przykład pod uwagę osobę, która chcia-
łaby rozwinąć umiejętności w zakresie empatii, ale posiada taką 
wadę, że nie potrafi słuchać innych, przerywa kolegom i skupia się 
na swoich wypowiedziach. Człowiek taki, aby mógł się doskonalić 
w zakresie empatii, powinien otrzymać informację zwrotną na te-
mat swojego postępowania, podaną w taki sposób, aby wzbudziła 
w nim chęć do zmiany. Kluczowe elementy treningu w zakresie 
podwyższenia EQ to motywacja wewnętrzna i zabieganie o in-
formację zwrotną. Trenerem takiej osoby może być np. kolega 
z pracy, który – poproszony o to – będzie zwracał uwagę na jej 
zachowanie. Innym sposobom jest obserwacja tych ludzi, którzy 
posiadają daną cechę i następnie naśladowanie ich sposobu życia 
i bycia. Jak widać, rozwijanie EQ nie jest możliwe bez własnej 
aktywności i współpracy z innymi. W rozwoju inteligencji emo-
cjonalnej najważniejsze jest zrozumienie relacji z samym sobą. 
Ważne jest również, aby żyć w społeczeństwie, czując empatię i 
oferując współpracę, zachowując przy tym asertywność, i w ten 
sposób poprzez codzienne zachowania i podjęte działania kształ-
tować własne QE.

Renata Tkaczyk
Źródło: Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce.

Inteligencja emocjonalna: 
nieodzowny składnik 
sukcesu

Stosownie do art. 25(1) 
ust. 2 ustawy o związ-
k a c h  z a w o d o w y c h , 

organizacja związkowa jest 
zobowiązana przedstawić co 
kwartał – według stanu na 
jego ostatni dzień – w termi-
nie do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po tym kwartale 
pracodawcy bądź dowódcy 
jednostki informację o łącznej 
liczbie członków tej organiza-
cji (pracowników, wykonaw-
ców i funkcjonariuszy). 

Wskazany przepis nie może 
stanowić podstawy żądania 
udostępnienia imiennej listy 
członków Związku. Ujawnienie 
takiej informacji pracodawcy 
stanowiłoby bowiem narusze-
nie ustawy o ochronie danych 
osobowych, a w szczególności 
zasady celowości i adekwatno-

Prawnik wyjaśnia §
Liczba członków organizacji związkowej 

ści danych. Zgodnie z orzecz-
nictwem Sądu Najwyższego, 
pracodawca jest związany 
informacją przekazaną przez 
zakładową organizację związ-
kową. Nie może on tym samym 
weryfikować danych przedsta-
wionych przez związek. Tylko 
w przypadku, gdy pracodawca 
nie uzyska w ustawowym ter-
minie wymaganych przez art. 
25(1) ust. 2 informacji, ma pra-
wo przyjąć założenie, że – od 
10 dnia po zakończeniu kwar-
tału – zakładowej organizacji 
związkowej nie przysługują 
już przewidziane przepisami 
uprawnienia. Nie wyłącza to 
jednak możliwości wykazania 
przez organizację związkową, 
że pomimo iż wymagane infor-
macje nie zostały dostarczone 
na czas, to w ustawowym ter-

minie organizacja zrzeszała co 
najmniej 10 członków. 

Stan liczbowy zakładowej 
organizacji związkowej ma w 
dobie kryzysu gospodarczego 
charakter dynamiczny. Utrata 
uprawnień może być w prak-
tyce jedynie przejściowa. W 
tym kontekście warto przyto-
czyć wyrażony w literaturze 
pogląd, zgodnie z którym w 
przypadku ponownego zwięk-
szenia liczby członków – co 
najmniej dziesięciu – następu-
je automatyczne przywrócenie 
wszystkich związkowych przy-
wilejów. Ma to miejsce w dniu 
poinformowania o tym fakcie 
pracodawcy (tak K.W. Baran, 
Zbiorowe prawo pracy. Ko-
mentarz, Warszawa 2010).
Stan prawny na 19.11.2012 r.

Tomasz Gryczan 

Warto walczyć o swo-
je prawa pracownicze i 
związkowe – to pierwszy 
wniosek, który nasuwa się 
po wyroku Sądu Rejono-
wego w Gdyni IV Wydzia-
łu Pracy ws. wieloletniego 
działacza Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni Janusza 
Kowalskiego*.

Cała sprawa zaczęła się 
7 kwietnia 2011 r. po 
ogłoszeniu upadłości 

likwidacyjnej SMW. Rozpo-
czął się proces zwolnień gru-
powych, obejmujący ok. 320 
osób. „Solidarność” od począt-
ku wskazywała na nieprawidło-
wą procedurę zwolnień.

– Zawiadomienie organiza-
cji związkowych o rozpoczęciu 
zwolnień grupowych przez syn-

dyka upadłości SWM nie speł-
niało wymogów prawnych. W 
efekcie czyniło to pozornymi 
konsultacje między pracodawcą 
a organizacjami związkowymi, 
tym bardziej że syndyk przystą-
pił do rozmów ws. porozumie-
nia ostatniego możliwego dnia 
– mówi Maria Szwajkiewicz 
z Działu Prawnego Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”, peł-
nomocnik procesowy Janusza 
Kowalskiego.

W tym przypadku pozy-
tywne efekty przyniosło za-
angażowanie związkowych 
prawników oraz determinacja 
pracownika. Podstawę rosz-
czeń Janusza Kowalskiego 
stanowiła opinia prawna kie-
rownika Działu Prawnego 
ZRG dr. Waldemara Uziaka 
o naruszeniu procedury zwol-
nień grupowych. Co ważne, 
zwolniony stoczniowiec nie 

uległ presji sądu i nie zgodził 
się na czasowe zawieszenie 
postępowania, jak stało się w 
przypadku wielu jego kolegów. 
W efekcie 22 listopada 2012 r. 
Sąd Rejonowy w Gdyni przy-
znał Januszowi Kowalskiemu 
odszkodowanie za bezprawne 
zwolnienie ze Stoczni Mary-
narki Wojennej (wyrok nie jest 
prawomocny).

To ważny precedens. W 
gdyńskim sądzie na rozpatrze-
nie czeka jeszcze kilkanaście 
spraw zwolnionych pracowni-
ków SMW, którzy wnieśli po-
zwy. – Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że ze względu na 
tożsamość stanu faktycznego 
i prawnego orzeczenia w tych 
sprawach będą podobne – oce-
nia Maria Szwajkiewicz.

Adam Chmielecki
* Imię i nazwisko zostały 
zmienione.

STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ

Sukces związkowych prawników

Sąd Rejonowy Gdańsk-Po-
łudnie odrzucił zażalenie 
Karola Guzikiewicza, 

wiceszefa stoczniowej „Soli-
darności”, ws. zawieszenia z 
polecenia władz Gdańska na-
pisu „im. Lenina” na bramie nr 
2 Stoczni Gdańsk. Guzikiewicz 
uważa, że było to zabronione 
polskim prawem propagowanie 
ideologii i symboliki komuni-
stycznej.

Sędzia rozpatrująca zażale-
nie zgodziła się, że brama nr 
2 jest fragmentem przestrzeni 
publicznej, a przekraczający ją 
w drodze do pracy stoczniowcy 

STOCZNIA GDAŃSK

„Cenna rola edukacyjna” Lenina
mogą „odczuwać dyskomfort 
widząc napis i inne elementy 
właściwe dla systemu totali-
tarnego”. W jej ocenie nie wy-
czerpuje to jednak przepisów 
art. 256 kodeksu karnego i nie 
stanowi propagowania totalita-
ryzmu.

Sąd Rejonowy Gdańsk-
-Południe uznał za to, że po-
sadowienie na bramie nr 2 
napisu „im. Lenina” i innych 
elementów (Order Sztandaru 
Pracy) może spełniać „cenną 
rolę edukacyjną”. Decyzja 
sądu o odrzuceniu zażalenia 
jest prawomocna i nie można 

jej zaskarżyć do sądu wyższej 
instancji.

– Do dnia dzisiejszego nie 
zostali oskarżeni, nawet w 
wymiarze moralnym, spraw-
cy masakry w grudniu 1970 
r. i autorzy wprowadzenia 
stanu wojennego. Dziś sądy w 
sprawach różnego rodzaju, go-
spodarczych, społecznych, ale 
również historycznych, chronią 
obecną władzę. To oznacza, że 
polskie państwo jest bardzo 
słabe. My tej władzy nie wie-
rzymy – skomentował decyzję 
sądu Karol Guzikiewicz.

(ach)
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Zebrani w asyście pocztów 
sztandarowych organizacji 
zakładowych odśpiewali 

Mazurka Dąbrowskiego. Czło-
nek Prezydium Zarządu Regionu 
Słupskiego Andrzej Mazuruk,   
przypomniał genezę protestów 
robotników Wybrzeża w 1970 r. 
Powiedział, że ludzie pracy posta-
nowili wyjść na ulicę, protestując 
przeciw drakońskim podwyżkom 
cen. – „Żądamy godności i chle-
ba” to główne hasła, pod którymi 
szli demonstranci. Władza mają-
ca w swojej nazwie słowo „robot-
nicza” odpowiedziała strzałami z 
karabinów maszynowych. Na uli-
cach Gdańska, Szczecina i Gdy-
ni polała się znowu polska krew. 
Wojsko stłumiło protest robotni-
czy czołgami i bagnetami. Przez 
długie miesiące robotnicy, którzy 
stali na czele protestów (także 
ich rodziny) byli szykanowani 
i prześladowani przez służby 
PRL. Oddajmy dzisiaj hołd tym 
wszystkim, którzy wtedy stracili 
życie i zdrowie – stwierdził An-
drzej Mazuruk.

Następnie wystąpił szef słup-
skiej „Solidarności” Stanisław 
Szukała. – Grudzień 1970 roku 
i Grudzień roku 1981 zapisały 
się krwawo we współczesnej hi-
storii Polski. Odpowiedzialny za 
zbrodnie na niewinnych ludziach 
pracy jest generał Jaruzelski, 
którego nie spotkała żadna kara. 
Czegoś tu nie rozumiem, żyjemy 
ponad 20 lat w wolnej Polsce, a 
nikt z oprawców i katów nie zo-
stał osądzony, mało tego – gen. 
Jaruzelskiego zaprasza się na 
posiedzenia Rady Bezpieczeń-
stwa przy Prezydencie RP, a 
działacze „Solidarności”, którzy 
wywalczyli niepodległość, żyją 
w ubóstwie.

Odnosząc się do bieżących 
spraw Stanisław Szukała skryty-

kował powstanie Stowarzyszenia 
na rzecz Budowy i Tradycji Po-
mnika Poległych Stoczniowców.

– Jest to chyba jedyny taki 
przypadek w świecie, gdzie po 
30 latach od chwili postawienia 
pomnika powstaje komitet jego 
budowy. To kolejny przykład 
zawłaszczania państwa przez 
obecną ekipę rządzącą. Sygnata-
riusze, którzy znaleźli się w tym 
pseudokomitecie, twierdzą, że to 
oni w tzw. pierwszej „Solidar-
ności” mają tylko prawa do tego 
miejsca, a ja – przepraszam – to w 
której teraz jestem „Solidarności”? 
– pytał retorycznie przewodniczą-
cy. – „Solidarność” zawsze była i 
będzie ta sama. Protestujemy prze-
ciwko takiemu dzieleniu człon-

SŁUPSKIE OBCHODY 
rocznicowe wydarzeń 
grudniowych 

ków Związku, tak samo protestu-
jemy przeciwko przywróceniu na 
bramie Stoczni Gdańskiej napisu 
„im Lenina”. 

W dalszej części uroczysto-
ści Andrzej Mazuruk odczytał 
uchwałę XXVI Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
potępiającą zawłaszczanie przez 
współczesne elity miejsc zwią-
zanych z powstaniem „Solidar-
ności”, m.in. pomnika Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku. Po 
przemówieniach złożono wią-
zanki kwiatów i zapalono znicze 
pod tablicą upamiętniającą ofiary
Grudnia ’70. Wśród delegacji 
składających kwiaty byli przed-
stawiciele Zarządu Regionu 
Słupskiego, Rady Miasta Słup-
ska, Szkoły Policji w Słupsku, 
Jednostki Wojskowej, prezydenta 
Słupska, rektora Akademii Po-
morskiej.  W imieniu posłanki 
Jolanty Szczypińskiej kwiaty 
złożył jej delegat. 

Na spotkaniu obecni byli 
ze swoim transparentem kibi-
ce drużyny piłkarskiej Gryfa, 
którzy poprzez zapalenie rac 
zaznaczyli swoją solidarność 
z uczestnikami obchodów. 
Uroczysta msza święta zosta-
ła odprawiona w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

Rocznicowe uroczystości 
odbyły się 13 grudnia także w 
Ustce, gdzie po mszy św. na 
Trakcie „Solidarności” złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów.

Pracownicy spółki Energa Operator SA Oddział 
w Słupsku ogłosili protest. O aktualnej sytuacji 
w zakładzie rozmawiamy z przewodniczącym 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
ZBIGNIEWEM OKOŁOTOWICZEM.

Wysokie napięcie  
w ENERDZE 

– Co skłoniło pracowników do protestu?
– Jest on spowodowany toczącą się już od pięciu lat restruktu-

ryzacją całej firmy, nie będę się zagłębiał w szczegóły i niuanse
poszczególnych spółek, powiem tylko, że wszystkie działania tech-
niczne mają na celu pozbawienie stanowisk pracy między innymi 
naszych członków. Degraduje się też pracowników w taki sposób, 
że przenosi się wykwalifikowaną i wykształconą kadrę do wyko-
nywania pracy, którą zazwyczaj wykonują osoby np. z podstawo-
wym wykształceniem i w taki oto sposób próbuje się wywrzeć 
presję psychiczną na ludzi, aby sami odchodzili z pracy. Do tego 
planowane jest przeniesienie czy przyłączenie słupskiego oddziału 
do Koszalina. My na takie działania zarządu się nie godzimy i 
stąd nasz protest. Warto zwrócić także uwagę na takie działania 
zarządu spółki, które mają na celu pokazanie pracownikom, że 
są za drodzy dla pracodawcy. Wynajmuje się firmy zewnętrzne,
które za wykonywane zlecenia biorą dużo mniejsze pieniądze i w 
ten sposób pracodawca stara się udowodnić, że nasi pracownicy 
są tak naprawdę nieekonomiczni dla firmy. Wszyscy pracownicy,
którzy nie byli objęci umową społeczną zawartą między nami a 
pracodawcą, na skutek działań właśnie firm zewnętrznych byli
od razu zwalniani.

– Jaką formę protestu zastosowali związkowcy?
– Oflagowanie zakładu pracy, transparent przy głównym wej-

ściu, była też pikieta w Koszalinie przed tamtejszym oddziałem.
– Jakie są efekty takiego działania?
– Na skutek protestu pracodawca zaczął z nami rozmawiać i 

szukać rozwiązania obecnej sytuacji. Doszliśmy do porozumienia, 
mówiącego, że likwidacja słupskiego oddziału (wraz z pracowni-
kami i mieniem) zostaje odroczona o rok. Nie jest to jakiś olbrzy-
mi sukces, ponieważ wszystkie związki zawodowe występujące 
w poszczególnych oddziałach nadal są w sporze zbiorowym z 
pracodawcą.

– Interesuje mnie, jakie konkrety zawarliście w porozumie-
niu odnośnie słupskiego zakładu.

– W czasie trwania rozmów z pracodawcą zmodyfikowaliśmy
swoje żądania, zgodziliśmy się na przejście naszych pracowników 
do Koszalina, jednak pod warunkiem podpisania nowego ujedno-
liconego układu zbiorowego pracy oraz nowych wewnętrznych 
praw pracowniczych, tak żeby pracowników ze Słupska i Koszali-
na obowiązywały te same zasady. To są wymierne efekty naszego 
protestu.

– Protest przyniósł jakiś sukces i z tego należy się cieszyć. 
Dziękuję za rozmowę, życząc, aby w przyszłości można było 
rozwiązywać problemy pracownicze bez odnoszenia się do ra-
dykalnych form nacisku na pracodawców.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego Kolegi

ś.p. 

WŁADYSŁAWA WIJATY
Przewodniczącego Sekcji Emerytów

NSZZ „Solidarność” Słupsk.
Wyrazy współczucia Rodzinie składa  

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

Uroczystości związane z 42 rocznicą stłumienia siłą wystąpień 
robotniczych na Wybrzeżu i 31 rocznicą wprowadzenia przez 
juntę wojskową gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojen-
nego w Polsce odbyły się w Słupsku 16 grudnia tradycyjnie 
przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, gdzie 
znajduje się tablica upamiętniająca ofiary Grudnia ’70.

Zbigniew Okołotowicz, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Enerdze Operatorze Oddział Słupsk.

Podczas uroczystej mszy świętej.

Szef słupskiej „Solidarności” składa kwiaty w akcie pamięci.
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 @ Listy

Rozlosowaliśmy nagro-
dę za rozwiązanie „Krzy-
żówki z bratem polskim” 
z nr. 11/2012. Otrzymuje ją 
pan Bolesław Palczewski 
z Gdańska. Nagrodę wyśle-
my pocztą. Hasło brzmiało: 
„Na dwie rzeczy nie ma le-
karstwa na śmierć i na bez-
czelność”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Od pewnego czasu zbieram 
materiały do mającej powstać 
książki o drukarzach gdań-
skich w latach 1945-1990. 
Granicą jest cezura czasowa, 
która stawia kreskę pomię-
dzy drukarstwem Gutenberga 
(czcionkowym) a nowoczesną 
poligrafią – już komputerową. 

Wystarczy zajrzeć do Inter-
netu, by dowiedzieć się wielu 
rzeczy o dziennikarzach, np. 
tych z lat 80. Jest wiele opra-
cowań z tego okresu. Nie ma 
natomiast nic, nigdzie nie 
można się doszukać chociażby 
małej wzmianki o drukarzach. 
Można więc odnieść wrażenie, 
że gazety robili sami dzienni-
karze bez pomocy zecerów, 
maszynistów i tereotypistów 
czy chemigrafistów…

Dlatego zamierzam wy-
stąpić z inicjatywą do Rady 

Nie fałszować historii
Miasta o nazwanie dwóch ulic 
znajdujących się na gdańskich 
osiedlach, np. na Chełmie, 
imieniem zasłużonych na tym 
polu osób, m.in. Krzysztofa 
Majewskiego. Był on druka-
rzem, wieloletnim pracowni-
kiem Zakładów Graficznych w 
Gdańsku, przewodniczącym 
tamtejszej „Solidarności”, 
inicjatorem białych plam w 
gazetach, sygnalizujących in-
gerencję cenzury. Inną godną 
upamiętnienia postacią jest 
Jan Samsonowicz, polonista 
– nie mógł otrzymać innej pra-
cy, więc zatrudnił się w pogo-
towiu ratunkowym. Zginął w 
niejasnych okolicznościach.

Za pośrednictwem „Maga-
zynu Solidarność” zwracam 
się do byłych pracowników 
– drukarzy „Głosu Wybrze-
ża”, „Dziennika Bałtyckiego” i 
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POZIOMO
4) obręcz wokół beczki, 8) 
gimnastyka przy muzyce, 9) 
berło królewskie, 10) kursywa, 
11) cerkiewny obraz, 12) część 
lampy naftowej, 14) stragan z 
jarzynami, 17) waluta Iraku, 

19) przedstawiciel – domo-
krążca, 21) cenny staroć, 22) 
otwór wiertniczy, 24) kwas 
plus alkohol, 27) opróżnienie 
szpitala z chorych, 28) palec 
ręki, 29) odsiaduje wyrok

PIONOWO
1) przed Dworem Artusa, 2) 
rozmowa z Bogiem, 3) doroż-
karz, 5) studnia na kołach, 6) 
buty do kimona, 7) pogoda, 
12) porywaczka, 13) ukry-
ty przez piratów, 15) mocny 
trunek z ryżu, 16) awanturnik 
szukający zaczepki, 18) zeszyt 
na zapiski, 20) goły jak święty 
…, 23) oman, afrykańska byli-
na, 25) brązowa rasa królików, 
26) dzieło Straussa

 (kas)

UWAGA! Litery z kratek ozna-
czonych u dołu numerami od 
1 do 26 utworzą rozwiązanie 
– myśl Borysa Pasternaka. 

Krzyżówka ze studnią na kołach 

„Wieczoru Wybrzeża” z proś-
bą o kontakt. Ich relacje bo-
wiem mogą być nieocenioną 
pomocą w dojściu do faktów 
i prawdy. W Zakładach Gra-
ficznych nie prowadzono żad-
nej kroniki z tamtego okresu. 
Obecnie posiadam kilka relacji 
byłych pracowników, jednak 
potrzeba ich więcej. Liczę na 
Państwa pomoc, potrzebuje-
my relacji i zdjęć, które będą 
nieocenione przy realizacji 
książki. Liczymy też na zdjęcia 
archiwalne z zasobów Macie-
ja Kosycarza, którego ojciec 
dokumentował, pośród wielu 
innych tematów, także pracę 
drukarzy.

Czekam na kontakty te-
lefoniczne: 514 541 341 lub 
58 301 84 90

Kazimierz Stopa, Gdańsk

Mięsopusty, zapusty, 
Nie chcą pany kapusty, 
jeno sarny, jelenie
i zubrowe pieczenie…

Tak stara polska piosenka przypomina nam, że nad-
szedł czas karnawału, zwanego dawniej zapustami 
lub mięsopustami. Trwający od święta Trzech Króli (6 
stycznia) do środy popielcowej karnawał to czas za-
baw, hucznych balów.

Skąd wywodzi się karnawał? Jaka jest etymologia słów: 
karnawał, zapusty, mięsopusty? Co to są maszkary?

Już w starożytności bawiono się hucznie. Antro-
polodzy wskazują na wiele podobieństw karnawałowych 
zabaw do obchodów świąt w starożytnej Grecji i w Rzy-
mie. W średniowieczu z obchodów karnawałowych słynęła 
przede wszystkim Wenecja. Niemal równie huczny bywał 
karnawał w Hiszpanii, Portugalii, we Francji, w Niemczech, 
Czechach, na Rusi i na Bałkanach. Na ziemiach polskich 
również świetnie się bawiono. Staropolskie zapusty bywały 
hałaśliwe, wesołe, był to czas polowań, kuligów, odwiedzin, 
sutych poczęstunków, tańców. Już w średniowieczu Polacy 
przejęli od zachodnich sąsiadów zwyczaj przebierania się w 
różne kostiumy i zakładania masek, zwanych maszkarami. 
O maszkaradzie, czyli balu maskowym (dziś: maskarada), 
Mickiewicz pisał: „Była to maszkarada, zapustna swawola/Po 
której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola”.

Zgodnie ze „Słownikiem wyrazów obcych”, słowo kar-
nawał wywodzi się od włoskiego wyrazu carnevale, który z 
kolei pochodzi z języka łacińskiego. 

Pochodzenie słowa „karnawał” było w polskiej tradycji 
tłumaczone na wiele sposobów. 

Niektórzy znaczenie tego słowa odczytują w odniesieniu 
do Wielkiego Postu, wyjaśniając, że oznacza ono „żegnaj mię-
so” (od łac. caro – ‘mięso’ i vale – ‘żegnaj’), inni zaś twier-
dzą, że „królowanie mięsa”. Spotkałam się także ze stwier-
dzeniem, że chodziło o „czas mięsny” między adwentem a 
Wielkim Postem. Jeszcze inni doszukują się pochodzenia 
wyrazu karnawał od łacińskiego wyrażenia carrus navalis, 
oznaczającego ‘wóz w kształcie okrętu, który w starożytnym 
Rzymie prowadził parady na cześć Dionizosa’. 

Zdarzało się także ludowe tłumaczenie tego słowa – od 
wyrażenia „nawał kar”, które przyniesie post po swawolnych 
zabawach. 

A o tym, że nasi przodkowie w czasie karnawału bawili 
się niezwykle „wesoło”, świadczyć może opinia posła sułtana 
Sulejmana II Wspaniałego, który po pobycie w Polsce (w 
XVI w.) stwierdził, że: „w pewnej porze roku chrześcijanie 
dostają wariacji i dopiero jakiś proch sypany im w kościele 
na głowy leczy takową”.

Wyrazy mięsopusty i zapusty często używane są jako syno-
nimy słowa karnawał, ale terminy te odnoszą się do ostatków, 
czyli ostatnich dni karnawału; od tłustego czwartku do wtor-
ku, zwanego śledzikiem, poprzedzającego środę popielcową, 
rozpoczynającą Wielki Post. W „Mitologii słowiańskiej” te 
staropolskie nazwy karnawału wywodzi się od imienia wy-
myślonego bożka Pusta, który miał uprzyjemniać „pusty” 
czas, w wolne zimowe wieczory. Czytamy tam, że: Słowia-
nie „ubierali pociesznie pierwszego lepszego parobczaka, 
sadzali go na saniach” i „zaimprowizowany Pust pędził, a za 
nim dziesiątki sani napełnionych podochoconą młodzieżą”, 
„ bawiono się ochoczo do rana (…) Stąd też biorą się wyrazy 
Mięsopust, Zapusty, rozpusta”. 

Do dziś w ostatki urządza się huczne bale i kuligi. To, w 
jaki sposób się bawimy, jest ważne, bo, jak pisze brytyjski 
antropolog Victor Turner: Sposób, w jaki ludzie się bawią, 
być może głębiej odsłania ich kulturę niż sposób pracy 
– daje bowiem wgląd w wartości serca. 

Barbara Ellwart

Karnawał 

Tradycyjnie jak co roku 
redakcja „Przeglądu Oświa-
towego” przygotowała dla 
związkowców komplet:

INFORMATOR ZWIĄZKO-
WY Z KALENDARZEM 
oraz dodatek prawny na 
rok 2013

Cena zawiera się 
w przedziale:  7,50 zł 
– 9,50 zł (w zależności od 
liczby egzemplarzy). 
Informacje i zamówienia: 
Alina Hawarra
tel. 58 308 43 49, 
przegladzamowienia@wp.pl

Zapraszamy do zakupu kalendarzy ściennych 
na rok 2013

Oferujemy kalendarze w dwóch wersjach: trójdzielne oraz 
jednodzielne, ze zdzieraną kartą, na której w miejscu cen-
tralnym znajduje się miesiąc bieżący, natomiast poniżej w 
dwóch rogach miesiąc poprzedni i następny. 
Cena kalendarza 10 zł brutto/szt.
Przy zamówieniach powyżej 250 szt. cena do negocjacji.
tel. 58 308 44 00,02, kom. 502 44 30 86, fax 58 308 42 13 
akwendruk@wp.pl
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Zamiast księżniczki 
CZARNOSKÓRY KSIĄŻĘ

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

Kościerzyna, ul. Długa 31  
502 172 282, tel./fax 686-44-26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672-37-76
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683-30-11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39-72-001

Biuro Terenowe w Lęborku  
ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862-16-69 
Malbork, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

O muzeach, zwłaszcza 
tych prezentujących 
najstarsze dzieje, mó-

wimy, że są nudne, bo co moż-
na wyczytać z potłuczonych 
garnków czy kości sprzed kil-
kuset, a nawet kilku tysięcy lat. 
Okazuje się, że jest to kopalnia 
wiedzy, tylko trzeba umieć ją 
wydobyć. Muzeum, a raczej 
jego zbiory i przewodnicy, w 
zrozumiały sposób przekazują 
tę wiedzę, a bywa ona zaska-
kująca.

Na przykład, kto z nas wie, 
że w starym Gdańsku ludzie 
chorowali na trąd? Występo-
wanie tej choroby kojarzy się z 
rejonami ubogimi, wilgotnymi, 
znajdującymi się w klimacie 
tropikalnym i subtropikalnym, 
czyli gdzieś w Afryce albo 
południowo-wschodniej Azji. 
Na podstawie badań archeolo-
gicznych wiemy, że do XVII 
w. trąd występował również w 
Polsce. Do Europy przywlekli 
go krzyżowcy, a do Gdańska 
zapewne kupcy.

Z kości możemy się też do-
wiedzieć, na co chorowali daw-
ni gdańszczanie. Często mówi 
się, że nowotwór jest chorobą 
współczesnej cywilizacji, ale to 
nieprawda. W Gdańsku na raka 

Jest coraz zimniej, pada śnieg, więc wielu z nas marzy o wyjeździe do ciepłych krajów, może gdzieś 
na pustynię, gdzie w ciągu dnia jest dużo słońca. Nie wszystkich jednak stać na taką eskapadę. 
Zamiast dalekiej podróży proponuję jej namiastkę, wyprawę do gdańskiego Domu Przyrodników, 
niezwykle oryginalnego budynku wzniesionego pod koniec XVI w., w którym dzisiaj mieści się 
Muzeum Archeologiczne, gromadzące interesujące zbiory, również z pustyni w Sudanie. 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

umierano już w średniowieczu 
i między innymi o tym mówią 
eksponowane na wystawie ko-
ści. Znaleźli je archeolodzy w 
obrębie starego Gdańska, mó-
wiąc w dużym uproszczeniu, 
pod naszymi domami. Podob-
nie jest z gruźlicą, chociaż ta 
choroba na naszych terenach 
występowała już w epoce brą-
zu, czyli między 1700 a 700 r. 
p.n.e., a więc około trzech ty-
sięcy lat temu.

Atrakcją gdańskiego mu-
zeum jest wystawa ekspo-
natów, między innymi etno-
graficznych, przywiezionych

przez archeologów z Sudanu, 
którzy od niemal 20 lat pe-
netrują tamtejszą pustynię. 
Można więc zobaczyć zre-
konstruowaną glinianą chatę 
mieszkańców dawnej Nubii, a 
także namiot z pełnym wypo-
sażeniem koczowniczego, nie-
zwykle tajemniczego plemienia 
Reshaida. Jest też oryginalny 
wielobarwny strój kobiecy, a 
nawet kołyska z wielbłądziej 
skóry, obszywana muszelkami 
kauri, takimi samymi, jakie 
dekorują góralskie kapelusze. 
Reshaidowie zawsze chodzą 
uzbrojeni, gdyż ich głównym 
zajęciem jest handel wielbłą-
dami, przemyt złota oraz bro-
ni. Są wysportowani, honoro-
wi i bardzo groźni. Mieszkają 
na pustyni, tworząc klanowe 
obozowiska, do których nie 
prowadzi żaden szlak. Ich do-
mami są duże, płaskie, tkane z 
wełny namioty, które wewnątrz 
przypominają bizantyjskie pa-
łace z podłogą zasłaną wielo-
barwnymi kobiercami. 

W ramach prowadzonych 
badań w okolicy IV katarakty 

na Nilu gdańszczanie dotarli 
do wsi Kassinger-Bahri, po-
łożonej na terytorium dawne-
go królestwa Napata, które w 
VIII w. p.n.e. podbiło Egipt. 
Na obrzeżach owej wsi znaleźli 
nietknięty przez rabusiów gro-
bowiec, datowany na IV-VI w. 
n.e., z kobietą, jak pierwotnie 
zakładano, ubraną w skórzaną 
spódniczkę i owiniętą w żółto-
-zielony całun. Postać ta miała 
na głowie diadem wykonany z 
białych i niebieskich pacior-
ków, a na szyi kolię z fajanso-

Namiot plemienia Reshaida i jego wnętrze.

Szkielet trędowatego.

wych koralików. Z wierzchu 
przykryta była pasiastą, czer-
wono-niebiesko-żółtą tkaniną. 
Grobowiec był nietypowy, bo 
miał dwie komory. Większą, 
w której pochowano zmarłą, 
i mniejszą, przeznaczoną na 
14 naczyń z potrawami i na-
pojami, aby zmarła mogła się 
posilać wędrując do krainy 
wieczności. 

Ubiór postaci oraz sposób 
jej pochowania wskazuje na 
przynależność do rodu książę-
cego. Umieszczona na głowie 
i szyi biżuteria sugerowała, że 
jest to postać kobieca. Jakież 
było zdziwienie, kiedy po prze-
prowadzeniu rekonstrukcji gło-
wy księżniczka okazała się… 
czarnoskórym księciem. Owe-
go księcia i jego grób możemy 
podziwiać w Gdańsku.

Nie są to jedyne ciekawost-
ki gdańskiego Muzeum Arche-
ologicznego. O pozostałych 
dowiedzcie się Państwo sami, 
jeśli tam zawędrujecie.

Tekst i zdjęcia  
Maria Giedz

Chata mieszkańców Nubii.


