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AKTUALNOŚCI

W REGIONIE


W KRAJU


W EUROPIE


Europejska strategia 
związkowców
21 września w Gdańsku odbyło się spotkanie 
kierownictwa Międzynarodowej Konfede-
racji Związków Zawodowych i Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych, m.in. 
z udziałem sekretarz generalnej EKZZ Ber-
nadette Ségol, z-cy sekretarza generalnego 
MKZZ Jaapa Wiennena, przedstawicieli 
Międzynarodowej Organizacji Pracy i Józefa 
Niemca, z-cy sekretarza generalnego EKZZ. 
Przygotowywano strategię i stanowisko 
związków zawodowych, które ma zostać 
zaprezentowane podczas europejskiej konfe-
rencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w 
kwietniu 2013 r. w Oslo.

Umowy śmieciowe w Komisji 
Europejskiej
Obowiązujący w Polsce przepis kodeksu pracy 25 
(1) dotyczący umów na czas określony nie realizu-
je celu dyrektywy Unii Europejskiej, ponieważ nie 
zapobiega nadużywaniu tego typu umów. Skargę 
do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawi-
dłowego wdrożenia unijnego prawa w Polsce 
wysłała 13 września Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”.W liczbie zawieranych umów na 
czas określony Polska wyprzedziła już wszystkie 
kraje Unii Europejskiej. Na czasowych umowach 
zatrudniony jest już co czwarty pracownik. 
Zatrudnieni w ten sposób nie mogą korzystać w 
pełni z przysługujących im praw, mają utrudniony 
dostęp do kredytów czy szkoleń. 

Stop 67!

postępowaniem w sprawie usunięcia napisu 
„im. Lenina” ze stoczniowej bramy. – Usunię-
cie napisu „im. Lenina” z Bramy nr 2 Stoczni 
Gdańskiej było kolegialną decyzją obradującej 
28 sierpnia br. w Gdańsku Komisji Krajowej 
i przez członków Komisji Krajowej decyzja 
ta została wykonana – zeznał Piotr Duda. Po 
wyjściu z prokuratury szef „S” dodał: – Nie do 
mnie należy decyzja, co dalej w tej sprawie. 
Ja się poddaję pod osąd wymiaru sprawie-
dliwości, ale to wstyd, żeby się taką sprawą 
zajmowało tak wiele ludzi. Akurat w Gdańsku 
policja i prokuratura mają co robić.

Budżet bez perspektyw
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” negatywnie oceniło 19 września 
projekt budżetu państwa na 2013 r., uznając 
go za program bez perspektyw na stabilizację 
i rozwój. Związkowcy krytykują nadmierny 
optymizm głównych wskaźników gospo-
darczych, spadek inwestycji publicznych, 
zmniejszenie środków na oświatę, pomoc 
społeczną, szkolnictwo wyższe i ochronę 
zdrowia oraz zakończenie programu mieszka-
niowego „Rodzina na swoim”.

Zwolnieni działacze „S”  
w skarbówce
Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „S” 
wyraził stanowczy sprzeciw wobec bezpraw-
nego zwolnienia z pracy przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych 
Tomasza Ludwińskiego oraz członka Rady 
Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych 
Jacka Cichego. „Brak konkretnych zarzutów 
w uzasadnieniu zwolnienia, popartych 
realnymi przykładami i argumentami, a 
także podwójna ochrona stosunku pracy T. 
Ludwińskiego jednoznacznie wskazuje, że 
pracodawca zdaje sobie sprawę z bezpraw-
ności zwolnienia, a efekt tej decyzji obliczony 
jest na zastraszenie środowiska pracowników 
skarbowych” – czytamy w stanowisku ZR 
Częstochowskiego z 11 września br. 

Odebrać Fundusz Pracy 
ministrowi finansów!
Dalsze zamrażanie pokaźnej części środków 
Funduszu Pracy przez ministra finansów
przynosi więcej strat niż korzyści – uważają 
zgodnie związkowcy i pracodawcy. Nowy 
sposób zarządzania pieniędzmi Funduszu Pra-
cy partnerzy społeczni przedstawili na forum 
Zespołu Komisji Trójstronnej ds. gospodarki i 
rynku pracy. – Obecnie to minister finansów
decyduje o uruchomieniu środków z Fundu-
szu Pracy. Robi to niechętnie, mimo że jest to 
fundusz celowy, żeby nie powiększać deficytu
– mówi Jarosław Lange, członek zespołu ds. 
polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji 
Trójstronnej. Sytuacja jest paradoksalna, bo 
przybywa bezrobotnych a środków na szkole-
nia, kursy czy staże jest coraz mniej. 

Kukiz gra z „Solidarnością”!
Muzyk Paweł Kukiz nie kryje swojej sym-
patii do Związku: – Dla mnie „Solidarność” 
powinna być siłą, trybunem ludowym, sędzią 
stojącym ponad wszystkim, a szczególnie w 
sprawach socjalnych. Wierzę, że „Solidar-
ność” może być równie silna jak w 1980 
roku. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 miesięcy 
będzie to związek, z którym pójdę pod Sejm, 
aby żądać stworzenia państwa obywatelskie-
go. „Solidarność” obecnie to jedyna siła w 
naszej ojczyźnie, która jest w stanie doprowa-
dzić, wręcz wymóc zmiany w Polsce.

„S” broni osób 
eksmitowanych
„Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ «Solidar-
ność» z olbrzymim niepokojem obserwuje 
trwającą kolejne tygodnie głodówkę osób 
eksmitowanych z mieszkań komunalnych w 
Gdańsku. Jesteśmy przekonani, iż jedynie 
dialog pomiędzy władzami miasta a osobami 
eksmitowanymi może przynieść satysfak-
cjonujące obie strony rozwiązanie. Prawo 
nie może być bezdusznie wykorzystywane 
przeciwko często biednym ludziom. Ocze-
kujemy od władz miasta Gdańska otwarcia 
na problemy ludzi z mieszkań komunalnych” 
– głosi przyjęte 6 września stanowisko ZRG 
ws. osób eksmitowanych z mieszkań komu-
nalnych oraz głodujących.

Spotkanie z nową kurator

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 
29 września 2010 r. w wieku 50 lat.

„Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci”
To tytuł IV festiwalu filmów dokumentalnych
poświęconych m.in. losom polskich „żołnierzy 
wyklętych” oraz członków „Solidarności”, 
który w połowie września odbył się w Gdyni. 
Laureatami zostali twórcy filmów „Okruchy
rozbitego dzbana”, „Betar” oraz „Pamięć – NSZ” 
Film „Okruchy…” to biografia Krzysztofa 
Gulbinowicza, pisarza, drukarza i działacza 
Solidarności Walczącej. Nagrodę Specjalną im. 
Janusza Krupskiego otrzymał film „Degrengo-
lada w teatrze domowym”, historia aktorów 
warszawskiego Teatru Domowego, którzy w 
czasie stanu wojennego wystawiali konspiracyj-
ne spektakle w prywatnych mieszkaniach. 

Nauczyciele do tablicy!
26-28 października w Wieżycy planowane 
jest szkolenie z zakresu prawa oświatowego 
dla członków władz (np. przewodniczących 
kół) poszczególnych organizacji związkowych 
w Regionie Gdańskim. Osoby zainteresowane 
szkoleniem mogą się zgłaszać (za pośrednic-
twem swojej komisji) do 15 października do 
sekretariatu Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego – tel. 58 308 
44 22, e-mail oswiata@solidarnosc.gda.pl. 

Cypryjczycy w Gdańsku

Ruszyła kampania informacyjna „Solidarności” 
„«Nie» dla wydłużonego wieku emerytalne-
go”, przypominająca o skutkach wydłużenia 
przez rząd i parlament, zdominowany przez 
PO, wieku emerytalnego. Spoty informacyjne 
o zagrożeniach pracy do 67 roku życia są 
wyświetlane w internecie oraz przed 
seansami filmowymi w 247 salach
kinowych w 28 miastach. Systematycznie 
aktualizowana jest także specjalna strona 
internetowa www.stop.67.pl. 

Przesłuchanie za „Lenina”

Pomorski kurator oświaty Elżbieta Wasilen-
ko była 11 września gościem posiedzenia 
Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego. 
– Ze związkami zawodowymi łączy mnie 
chęć działania w takim kierunku, aby było 
zachowane ogólne poczucie sprawiedliwości 
– mówiła podczas spotkania nowa kurator, 
która przedstawiła oświatowej „S” główne 
kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 
2012/2013. Pani kurator wysłuchała również 
uwag i wniosków członków Rady Sekcji. 
Obawy oświatowej „S” w Regionie 
Gdańskim dotyczą przede wszystkim 
wdrażania podstawy programowej z 
nowym ramowym planem nauczania 
oraz zachowania poziomu kształcenia przy 
zaplanowanej liczbie godzin. 

Pamiętamy
26 września w kościele w Śliwicach (powiat 
tucholski) oraz 29 września w bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku odprawiono msze św. za 
duszę śp. Mieczysława Chełminiaka człon-
ka Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. W 2008 r. prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem 

Przewodniczący „S” Piotr Duda złożył 20 
września zeznania w związku z prowadzo-
nym przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku 

Wymiana doświadczeń oświatowych i 
związkowych, zwiedzanie Trójmiasta i Kaszub, 
wizyty w placówkach oświatowych – to 
główne punkty wizyty delegacji związkowców 
z pólnocnocypryjskiego związku nauczycieli 
(KTOS) w naszym kraju, która odbywała się w 
dniach 7–13 września. Cypryjskiej delegacji 
przewodniczył szef związku KTOS Gusen 
Varoglu. – Kilkuletnia już współpraca między 
gdyńską oświatową „Solidarnością” a cypryj-
skimi nauczycielami polega między innymi na 
wzajemnych wizytach i wymianie doświadczeń 
– mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca Ko-
misji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” w Gdyni. 
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PYTANIE MIESIĄCA

Dlaczego 
protestujemy?

KAROLINA WOLSZLEGER 
KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej
– Obecnie pracuję w Stoczni Gdańsk i tu 
znalazłam ludzi, którzy swoją postawą i 
działalnością zainspirowali mnie do więk-
szej aktywności. Marsz „Obudź się Polsko” 

jest doskonałą do tego okazją. Wszystkie hasła, pod którymi 
protestujemy, są ważne. Nie są to abstrakcyjne problemy, 
wszystkie dotyczą bezpośrednio mojego życia, od wolno-
ści słowa, przez umowy śmieciowe, po podniesienie wieku 
emerytalnego. Dlatego moja obecność, a także innych mło-
dych ludzi, podczas takich protestów jest ważna.

WOJCIECH MYSZK, KM NSZZ „S” 
w Muzeum Kaszubskim Parku 
Etnograficznym
im. T. I. Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich
– Takie protesty, jak ten z 29 września w 
Warszawie, są ważne, bo pokazują rządzą-

cym, jak bardzo są oderwani od rzeczywistości i społeczeń-
stwa. To sprzeciw wobec polityki nieuwzględniającej ocze-
kiwań ludzi oraz ograniczania debaty publicznej i wolności 
słowa w mediach. Protestujemy także przeciw prowadzonej 
obecnie polityce społeczno-gospodarczej. Te wszystkie pro-
blemy stanowią pewien system naczyń połączonych i trzeba 
rozpatrywać je łącznie.

TOMASZ MUSZYŃSKI 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Doviście Polska, Wędkowy 
k. Swarożyna
– Hasło protestu „Obudź się Polsko” jest 
bardzo dobre i zawiera w sobie wszystkie 
problemy, które występują obecnie w Pol-

sce i które doprowadziły do tego marszu. Takie protesty to 
w obecnej sytuacji jedna z niewielu możliwości wyrażenia 
swojego zdania. Uczestniczyłem w poprzednich manifesta-
cjach, np. przeciw podniesieniu wieku emerytalnego, i uwa-
żam, że spełniają one swoją rolę. Pokazują rządzącym, że 
społeczeństwo się z nimi nie zgadza.

JAN CUBER, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Makro Cash and 
Carry Polska
– Bardzo podoba mi się hasło „Obudź się 
Polsko”, jest pozytywne i zachęca do dzia-
łania. W tym proteście tak naprawdę chodzi 
o demokrację. Patrząc na kaganiec, jaki za-

łożono społeczeństwu, na pewno nie mamy teraz demokracji 
w takim kształcie, o jaki walczyliśmy. Nie przypominam sobie, 
aby wcześniej, pod innymi rządami, tak dużo różnych grup 
społecznych było niezadowolonych z tego, co się dzieje w 
Polsce. Problemów jest wiele, np. wolność słowa. Niezależnie 
od tego, jakie kto ma poglądy polityczne czy jaką wyznaje 
religię, musi przyznać, że w przypadku TV Trwam dużej części 
odbiorców ograniczono możliwości odbioru swojej telewizji. 
Inne problemy to tragiczny poziom dialogu społecznego oraz 
koszmarne wręcz rozwarstwienie społeczne. Jesteśmy też 
niechlubnym liderem w Europie pod względem tzw. umów 
śmieciowych.  Nie prowadzi się żadnej polityki prospołecznej 
i prorodzinnej. Dlatego trzeba protestować.

oprac. (ach)

Przez większość swojego życia odczuwa-
łam dumę z faktu, ze jestem Gdańszczanką, 
w Polsce, ale i na świecie miasto nad Motławą 
kojarzone było z „Solidarnością”, z walką o 
wolność, a także z niezwykłymi, bohaterskimi 
ludźmi. 

Dziś Gdańsk pojawia się w kontekście afe-
ry Amber Gold, sędziów sprzeniewierzających 
się zasadzie niezawisłości, propagowaniem 
symboli komunistycznych (Czy usunięcie Leni-
na rzeczywiście jest przestępstwem, str. 20). 

Z miastem, gdzie narodziła się „Solidar-
ność” kojarzy się również obecna ekipa rzą-
dząca naszym krajem, dla której obca jest idea 
solidarności i państwa, w którym podmiotem 
jest obywatel. Koalicja PO – PSL kieruje się 
jedną zasadą – utrzymanie za wszelką cenę 
władzy w celu realizowania interesów wła-
snej grupy (Liberalna utopia zielonej wyspy, 

str. 4, Szara jesień na zielonej wyspie, str. 12, 
Po co exposé premiera Tuska, skoro stare jest 
nieużywane, str. 13). Tak silna pozycja ekipy 
Donalda Tuska nie byłaby możliwa, gdyby nie 
wsparcie ze strony mediów zarówno publicz-
nych, jak i komercyjnych (Bronisław Wildstein: 
Media są elementem establishmentu, str. 17).

Z tematów związkowych zachęcamy Pań-
stwa do zapoznania się z wynikami ankie-
ty przeprowadzonej wśród delegatów na 
majowym zjeździe Gdańskiej „Solidarności” 
(Związkowcy o sobie, str. 6.). Piszemy również 
o międzyregionalnej sekcji muzealników („So-
lidarność” do muzeum?, str. 9). Na szczególną 
uwagę zasługuje tekst Barbary Fedyszak-Ra-
dziejowskiej traktujący o miejscu „Solidarno-
ści” w dzisiejszej Polsce (Nonsensy wiecznie 
żywe… str. 10).

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

www.solidarnosc.gda.pl
...wiesz wiêcej!

W numerze między innymi:
Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Liberalna utopia zielonej wyspy. Premier usiłuje mieszać 
w garnku, str. 4
Ochrona miejsc pracy oraz praw pracowniczych i związkowych to najważniejsze 
zadania stojące przed Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”. 

Związkowcy o sobie, str. 6 

Trwający od początku sierpnia do połowy września protest zdesperowanych 
mieszkańców Gdańska i ich rodzin eksmitowanych ze swoich mieszkań, choć 
zakończony bez konkretnego rozstrzygnięcia, zwrócił uwagę na gospodarkę 
mieszkaniową i politykę społeczną w grodzie nad Motławą.

Uciec przed eksmisją, str. 7
Związkowcy – portowcy i marynarze – przeprowadzili akcję przeciwko tanim 
banderom i nieprzestrzeganiu układów zbiorowych pracy na statkach.

Związkowcy przeciwko tanim banderom, str. 8

Międzyregionalna Sekcja Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego 
ma być silnym głosem pracowników instytucji kultury nie tylko na Pomorzu.

„Solidarność” do muzeum?, str. 9

Państwo rządzone przez koalicję PO-PSL nie da nam wytchnienia. Inwestycje 
będą ograniczane, budżetówka nie doczeka się podwyżek, a fiskus zajrzy nam 
głęboko do kieszeni. 

Szara jesień na zielonej wyspie, str. 12

– Być człowiekiem „Solidarności” może oznaczać także być człowiekiem najwięk-
szego ruchu społecznego w naszej historii. „Solidarność” była wielka i powinna 
pozostać wielka, bowiem zmieniła Polskę, Europę i świat. 
Przywracanie pamięci – Lech Kaczyński, człowiek 
„Solidarności” , str. 14

Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem,  publicystą, dziennikarzem, jednym z 
założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności w 1977 roku, przyjacielem zamor-
dowanego Stanisława Pyjasa, działaczem NZS w Krakowie.

Bronisław Wildstein: Media są elementem establishmentu, 
str. 17

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

– Premier Tusk przygo-
towuje się do październiko-
wego wystąpienia w Sejmie. 
Oficjalne dane pokazują, że 
państwo polskie się zwija. 
Co doradziłby Pan Donaldo-
wi Tuskowi, gdyby skończył 
z arogancją i zapytał związ-
kowców o ich zdanie na temat 
palących problemów społecz-
nych i gospodarczych? 

– Obecnemu rządowi PO-
-PSL bardzo trudno doradzać 
cokolwiek. Utopijna ideologia, 
jaką się kieruje dominująca w 
tym układzie PO, partia premiera 
Tuska, to ultraliberalizm rodem 
z XIX-wiecznego modelu kapi-
talizmu. Ekipa rządząca wyzna-
je zasadę, którą można streścić 
tak: przetrwają najsilniejsi i so-
bie poradzą. Inni muszą zamilk-
nąć, a najlepiej zniknąć. Partia 
władzy musiałaby więc zmienić 
filozofię sprawowania tej wła-
dzy, stosunek do problemów 
społecznych, do gospodarki. 
Utopią jest niewidzialna ręka 
rynku. Jest może kolorowa, 
pełna blichtru, ale jest utopią. 

– Model wolnorynkowy 
sprawdza się w świecie…

– Nie żyjemy w jakimś wy-
imaginowanym świecie. Roz-
wiązania, które sprawdzają się 
w Kalifornii czy na Dalekim 
Wschodzie, gdzie wolny rynek 
łączy się z tradycją, nie spraw-
dzają się w Polsce. Jesteśmy 
determinowani geograficznie i
historycznie. Rządzący muszą 
to brać pod uwagę. Państwo to 
terytorium zamieszkane przez 
społeczność o określonych tra-
dycjach, wynikających z wy-
chowania, z przeszłości. Nie da 
się u nas stosować tych samych 
instrumentów gospodarczych, 
co na wybrzeżu Oceanu Spo-
kojnego.

– Trudno mieć do rządu 
pretensje, że realizuje swoje 
przekonania…

– To nie są li tylko przeko-
nania, ale dbałość o interes wła-
snej grupy. Nie ma w tym myśli 
państwowca, myśli państwowo-
twórczej. Dla PO i PSL pojęcie 
państwa jako takiego nie istnieje. 
To poletko uprawne dla swoich. 

– Czekamy na kolej -
ne exposé premiera. Być 
może miał wystarczająco 
dużo czasu na przemyśle-
nia i ogłosi nowe otwarcie? 
– Wątpię. To czysto promocyj-
ny zabieg i ucieczka do przodu 
przed rozwiązywaniem konkret-
nych problemów. Lista obietnic 
składana jest cyklicznie przez 
Donalda Tuska. Na obietnicach 
i projektach się kończy. Żadna 
konkretna kwestia nie jest roz-

wiązana. Premier usiłuje mieszać 
w garnku, ale od tego mieszania 
nie przybywa dobrobytu.

– Są jednak i ludzie za-
dowoleni. Młodzi zaś nie są 
skłonni do buntu, mimo nieraz 
beznadziejnej sytuacji.

– Bunt młodych jest rozła-
dowywany przez możliwość 
wyjazdu za granicę. Ci aktywni, 
niezadowoleni, zamiast tak jak 
w 1980 roku protestować, biorą 
paszport lub dowód osobisty i 
wyjeżdżają. Wybierają bilet lot-
niczy. Często w jedną stronę. To 
też jeden z powodów „skundle-
nia” naszego życia publicznego. 
Triumfują oportuniści i ci, któ-
rym się dobrze wiedzie, bo są 
„poukładani”. Młodzi ideowcy 
są, ale ich głos jest dla ludzi wła-
dzy bez większego znaczenia.

– Rząd jednak coś tam robi. 
Przystał na podwyżki 300 zł 
dla służb mundurowych. Dba 
o tą grupę zawodową.

– Sytuacja w wojsku jest 
dramatyczna. Przypominam 
choćby stan Marynarki Wo-
jennej i upadłość stoczni pra-
cującej na jej potrzeby. Trudno 
więc podzielić pogląd, że ta 
grupa zawodowa ma powody 
do zadowolenia. Słyszymy 
dramatyczne wołanie. Rząd 
PO-PSL nie rozwiązał żadnego 
problemu żadnej z branż. Ekipa 
Tuska bierze na przeczekanie. 
Deklaruje działanie medialnie, 
by w końcu niczego nie robić, 
odkładając tematy na półkę. 
Gra na zwłokę to jej metoda. 

– Skoro w pogrążonej w 
kryzysie Unii Europejskiej na-
sze PKB rośnie, to Tusk może 
mówić o sukcesie?

– Czy widzimy rzesze Hisz-
panów, Greków i Włochów 
szturmujących polskich praco-
dawców? Wysiadających z au-
tobusów, samolotów i szukają-
cych u nas zatrudnienia, w kraju 
o dodatnim PKB? 

– Może są zbyt leniwi, jak 
mówią niektórzy, zdawałoby 

się poważni, komentatorzy? 
Zamienimy mityczną zieloną 
wyspę na pogrążone w kryzy-
sie europejskie południe?

– W ten wyspiarski mit chy-
ba nie wierzy nawet twórca slo-
ganu, premier. Niestety, Polacy, 
młodzi ludzie, startują w życie 
zawodowe za granicą. Niemal 
każdy z nas ma w rodzinie emi-
granta. Pytamy, gdzie jest syn, 
córka? Często, zbyt często, pada 
odpowiedź – za granicą. 

– Skutkuje to kryzysem de-
mograficznym…

– Polki rodzą dzieci w do-
tkniętej jakoby kryzysem Irlan-
dii, Wielkiej Brytanii, a nie w 
Polsce, bo mają za granicą dużo 
lepsze warunki. 

– Młodzi Polacy kalkulują. 
Mamy im odmawiać prawa do 
szukania łatwiejszego życia?

– Nie odmawiamy. Sami sta-
waliśmy przed takimi wyborami, 
ale to było ćwierć wieku temu. 
Polacy są pracowici, zdolni. Mit, 
że nie potrafimy pracować, że je-
steśmy leniwi, jest krzywdzący. 
Nasi rodacy dokładają się i wy-
pracowują znaczną część PKB, 
ale dla Norwegii, Szwecji, Ho-
landii, Anglii itd. Cieszą się tam, 
jako pracownicy, znakomitą opi-
nią. Ci sami Polacy, którym, jako 
pracownikom w kraju, odmawia 
się godnej zapłaty. 

– Nic dobrego nie powie-
dział Pan o rządzie, a jednak, 
zdobywając pięć milionów gło-
sów, to PO rządzi. Nawet obie-
cując wirtualne 300 miliardów 
udaje się wygrywać wybory. 

– Wygrywa,  używając 
wszelkich instrumentów od-
działywania na mentalność 
społeczeństwa. Sprzyja temu 
układ medialny. Przez dekadę 
PO skutecznie stworzyła wo-
kół siebie nad wyraz przyja-
zną aurę medialną. Nie udało 
się partii władzy na szczęście 
zawładnąć dotychczas całymi 
mediami. Na razie…

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Liberalna UTOPIA ZIELONEJ WYSPY. 
Premier usiłuje mieszać w garnku
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Sen to zdrowie – mówi znane powiedzenie. Ale w końcu 
trzeba się obudzić. Lech Wałęsa ostatnio zachęcał, aby 
obudzić się do pracy na rzecz Ojczyzny. Na pewno. Warto 

jednak pamiętać o innym jeszcze polskim powiedzeniu – że z 
niewolnika nie ma pracownika. W tym kontekście najwyższy 
czas obudzić się, aby skutecznie zawalczyć o własne prawa – o 
prawo do podmiotowości, do godności, do prawdy, o prawo do 
rzetelnej informacji i uczciwej władzy. Naprawdę zorganizo-
wanym  i świadomym swoich praw społeczeństwem trudniej 
manipulować i wciskać mu ciemnoty.

Jedną z nich ostatnio  coraz częściej głoszonych przez  tzw. 
niezależnych ekonomistów, jest lament nad społecznymi rosz-
czeniami. Ci „niezależni” rozdzierają szaty i przestrzegają przed 
groźbą załamania finansów publicznych, przed wzrostem płacy
minimalnej, przed opodatkowaniem banków w tym transakcji 
finansowych o charakterze spekulacyjnym itd. itp. Co charak-
terystyczne, wkrótce okazuje się, że ci „niezależni” ekonomiści 
to najczęściej doradcy organizacji pracodawców lub równie 
„niezależni” analitycy bankowi. Jakoś nie przestrzegają oni 
przed groźnym dla rozwoju wyzyskiem ekonomicznym, przed 
spadkiem popytu, który napędza gospodarkę, przed nieuczciwy-
mi pracodawcami, którzy coraz częściej nie płacą za wykonaną 
pracę, czy też unikają składek ubezpieczeniowych stosując 
umowy śmieciowe. Przykłady można by mnożyć. Potwierdzają 
one jedno – kryzys najłatwiej oszukać – bo przecież nie prze-
zwyciężyć – przerzucając jego ciężary na najsłabszych. Jeden z 
najbardziej elastycznych i najmniej bezpiecznych rynków pracy 
w Europie ciągle dla wielu jest za mało elastyczny i za bardzo 
bezpieczny. A Polacy, pracujący – pod względem ilości godzin 
na rok bodaj najwięcej w EU – pracują za krótko, za mało wy-
dajnie i chcą jeszcze zapłatę…

„Komuna” za wszelką cenę próbowała podzielić społeczeń-
stwo, skłócić je, zastraszyć, zatomizować, a część – kupić. W 
ten sposób łatwiej rządzić – przynajmniej z pozoru. To się nie 
udało. Wygraliśmy dzięki społecznej samoorganizacji. Dziś 
wydaje się, że sami skutecznie podzieliliśmy się, skłócili, dali 
zastraszyć, a część – zadowolona z naszej małej stabilizacji 
– oddała się radosnej drzemce. Blisko 200 lat temu Alexis de 
Tocqueville pisał o amerykańskiej demokracji, że „ Zajęci 
wyłącznie troską o robienie majątku przestają dostrzegać ścisły 
związek, jaki istnieje miedzy prywatną fortuną każdego z nich 
a pomyślnością całego społeczeństwa. Obywatelom takim nie 
trzeba wydzierać praw, jakie posiadają, pozwalają dobrowolnie, 
by się im wymknęły.” I dalej -  „Każdy z nich żyje w izolacji i 
jest obojętny wobec cudzego losu; istnieje tylko w sobie i dla 
siebie, i jeżeli nawet ma jeszcze rodzinę, to na pewno nie ma już 
ojczyzny.”

Mocne słowa. Warto się zastanowić czy nas też dotyczą.
Jacek Rybicki

Sen to zdrowie?

Tylko 20 proc. pracowników sieci handlowych wierzy, że 
ich szefowie są zainteresowani wysłuchaniem ich opinii i obu-
stronnym dialogiem – podał Dział Informacji KK na podstawie 
wyników badań „Poziom dialogu w firmach ochrony oraz sie-
ciach super- i hipermarketów” przeprowadzonego przez NSZZ 
„Solidarność”.

To część działań na rzecz promocji dialogu między pracodaw-
cami a pracownikami. Wynika z niego, że ponad 70 proc. pracow-
ników nie widzi zainteresowania prowadzeniem dialogu ze strony 
szefów. Pełne wyniki badania, uwzględniające także dodatkowe 
dane (m.in. istnienia procedur umożliwiających podjęcie dialogu 
między managerami a podwładnymi, najczęstsze nadużycia, wa-
runki pracy) zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Badanie zostało zrealizowane w marcu 2012 r. w ramach 
projektu NSZZ “Solidarność” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Poddziałanie 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Dział Informacji KK

Bez dialogu w supermarketach
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Ponad 200 pracowników sieci handlowej Bomi, która znaj-
duje się w likwidacji, straciło pracę na Pomorzu. W całej 
Polsce to już około tysiąca osób. Wciąż nie wiadomo, czy 
znajdą ją w nowych podmiotach, które mają przejąć do-
tychczasowe punkty handlowe spółki.

Jak mówi przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Bomi Iwona Orszulak, zwolnienia objęły 
pracowników zamkniętych sklepów sieci w Gdańsku (w 

Centrum Handlowym „Krewetka” oraz w dzielnicach Chełm, 
Orunia Górna i Zaspa), Gdyni i Wejherowie. Obecnie spółka w 
Trójmieście prowadzi sprzedaż tylko w trzech punktach, zloka-
lizowanych w najbardziej atrakcyjnych galeriach handlowych. 
Prezes Bomi Witold Jesionowski poinformował zakładową 
„Solidarność”, że do końca roku działalność zamkniętych skle-
pów zostanie wznowiona, już w systemie franczyzowym, ale 
nawet w takiej sytuacji nie ma gwarancji, że zwolnione osoby 
będą mogły na nowo podjąć pracę. – W sklepie pod marką 
Bomi, który ruszył we wrześniu w Centrum Handlowym „Ma-
dison” w Gdańsku oraz w gdyńskiej dzielnicy Fikakowo, który 
przygotowuje się do ponownego otwarcia, nowi właściciele 
zatrudnili innych pracowników – mówi Iwona Orszulak, która 
obawia się, że podobnie będzie w kolejnych przypadkach.

Przewodnicząca „S” w Bomi dodaje, że w firmie od sierp-
nia prowadzona jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, po 
informacjach pracowników o opóźnieniach w wypłacie wyna-
grodzenia. – Nie były to duże opóźnienia, około tygodniowe, 
ale niepokojący jest fakt, że taka sytuacja zdarzyła się już drugi 
miesiąc z rzędu – mówi Orszulak. 

Zwolnieni pracownicy nie otrzymali dotąd także zagwa-
rantowanych przez Bomi odpraw. – Co do zasady odprawy 
powinny zostać wypłacone niezwłocznie. Nawet w przypadku 
upadłości pracodawcy to na nim ciąży obowiązek dopilnowania 
wypłacenia odpraw z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. Powinno to nastąpić nie później niż cztery 
miesiące po postanowieniu sądu o likwidacji spółki – wyja-
śnia Tomasz Wiecki, radca prawny Działu Prawnego Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Iwona Orszulak dodaje, że KM NSZZ „S” w Bomi będzie 
monitorować zarówno terminowość wypłacania odpraw, jak i 
przestrzegania innych praw pracowniczych. – Nie kończymy 
działalności. Zwolnieni pracownicy nie zgłosili zamiaru odej-
ścia z naszej organizacji, mogą do niej wstępować również 
nowe osoby zatrudnione w sklepach działających pod marką 
Bomi. Jesteśmy potrzebni pracownikom zwłaszcza w tak trud-
nych sytuacjach – dodaje szefowa międzyzakładowej „Solidar-
ności”.

Adam Chmielecki

W BOMI  
pracy nie znajdą?

Na gdańskim cmentarzu 
nie spoczywała śp. Anna 
Walentynowicz, legenda 
Wolnych Związków Zawo-
dowych Wybrzeża i „Soli-
darności”, jedna z 96 pa-
sażerów tragicznego lotu 
Tu-154M do Katynia. 

25 września okazało 
się, że ciała Anny 
Walentynowicz i 

Teresy Walewskiej-Przyjał-
kowskiej zostały zamienio-
ne. W trakcie sekcji zwłok, w 
dniach 19-20 września 2012 r., 
pobrano do badań genetycznych 
z obu ciał po dwa rodzaje próbek 
biologicznych, które następnie 
zabezpieczono i przekazano  Za-
kładowi Genetyki Molekularnej 
i Sądowej Katedry Medycyny 
Sądowej Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Bydgoszczy oraz Zakła-
dowi Technik Molekularnych 
Katedry Medycyny Sądowej 
Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Ze sprawozdania z 
badań genetycznych wynika, że 
ciała te zostały ze sobą zamie-
nione. Kto teraz weźmie na sie-
bie „pełną odpowiedzialność”? 
Premier, szef jego kancelarii, 
była minister zdrowia, woj-
skowa prokuratura? 

Rodzina od początku miała 
wątpliwości.  W ponownej sek-
cji zwłok zleconej przez Proku-
raturę Wojskową, tą samą, która 
odpowiada za zaniechania pod-
czas sprowadzania ciał ofiar
katastrofy do Polski, nie wzięli 
udziału eksperci wskazani przez 
rodzinę, m.in. ekspert z USA 
Michael Baden. 

Wnuk Anny Walentynowicz, 
Piotr, jest zdecydowany, by po-
znać prawdę, jak doszło do tak 
tragicznej pomyłki i kto za nią 
odpowiada. 

Pełnomocnik rodziny uwa-
ża, że konieczne są ekshuma-
cje wszystkich ofiar katastrofy
smoleńskiej, bo mogło dojść 
do wielu błędów przy pochów-
kach. Z kolei na drogę prawną, 
żądając ukarania osób, które od-
powiadają za nieprzeprowadze-
nie w Polsce sekcji zwłok ofiar
katastrofy smoleńskiej, wystąpił 
mecenas Piotr Pszczółkowski, 
pełnomocnik Jarosława Ka-
czyńskiego. Adwokat złożył do 
Prokuratury Wojskowej zawia-
domienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. W uzasad-
nieniu wniosku napisał, że ciała 
ofiar zostały poddane sekcjom
zwłok wyłącznie na terenie Ro-
sji oraz że polscy prokuratorzy 
nie brali w nich udziału.  

Skandalem jest też fakt, że 
ciało śp. Anny Walentynowicz 

po ekshumacji musiało wędro-
wać po kraju. Najpierw prze-
wiezione zostało do Bydgosz-
czy, następnie do Krakowa i 
dopiero we Wrocławiu poddano 
je badaniom.

Z kolei z prokuratury napły-
wają kolejne informacje doty-
czące błędów przy pochówku 
ofiar katastrofy smoleńskiej. W
związku z tym Naczelna Proku-
ratura Wojskowa zdecydowała 
o przeprowadzeniu ekshumacji 
szczątek kolejnych czterech 
osób do końca roku.

Nasuwa się skojarzenie ze 
sceną z „Człowieka z żelaza”, 
gdy filmowy Maciek Tomczyk, 
syn Mateusza Birkuta, zabitego 
w Grudniu ’70, szuka bezskutecz-
nie usuniętego przez SB grobu 
ojca na gdyńskim cmentarzu. 

Powtórne pożegnanie tej 
legendarnej skromnej kobiety 
nastąpiło 28 września w kościele 
przy ul. Zator-Przytockiego. 

Artur S. Górski

Chaos w śledztwie smoleńskim.  
ŚP. ANNA WALENTYNOWICZ:  
ponowny pogrzeb

W 2010 roku w grobie na cmentarzu Srebrzysko nie spoczęło 
ciało śp. Anny Walentynowicz.
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Zdaniem pomorskich po-
słów PiS, województwo 
pomorskie po 10 latach 
rządów Platformy Oby-
watelskiej w regionie w 
wielu dziedzinach życia 
odstaje od reszty kraju.

Polska rządzona przez 
Platformę Obywatelską 
odwróciła się od morza. 

Wizja Polski jako kraju morskie-
go nie jest obecna w strategii po-
morskiej. To pochodna strategii 
rozwoju kraju i braku morskiej 
polityki państwa. – stwierdził po-
seł PiS Janusz Śniadek podczas 
konferencji prasowej w gdań-
skiej siedzibie „Solidarności”, na 
której wspierali go inni posłowie 
opozycji Maciej Łopiński i Ja-
rosław Sellin oraz radny Adam 

Śliwicki. Spotkanie z mediami 
było skoordynowane z debatą 
ekonomistów, zorganizowaną 
przez PiS w Warszawie.

Pretekstem do debaty było 
głosowanie nad przyjęciem 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-
-2020 podczas poniedziałkowej 
sesji Sejmiku Województwa 
Pomorskiego.

– Platforma Obywatelska 
jest partią prawie niepodziel-
nie rządzącą Pomorzem od 
10 lat, jest tutaj partią władzy 
dwa razy dłużej niż w Polsce 
– przypominali posłowie PiS. 
Fakt ten politycy wykorzystali 
do przeanalizowania sytuacji 
Pomorza na tle kraju w oparciu 
o raport GUS. Dane pokazują, 

zdaniem posłów PiS, że Pomo-
rze dryfuje na mieliznę.

– Różnice między aglomera-
cją a powiatami peryferyjnymi 
dramatycznie się powiększają. 
Choćby na skutek likwidacji 
kolejnych połączeń komunika-
cyjnych. Nie zmniejszył się też 
dystans między woj. pomor-
skim a resztą kraju. Nie ma na 
Pomorzu idei zrównoważonego 
rozwoju – przekonywał poseł 
Łopiński i dodał, że Pomorze 
w kraju nie kojarzy się z nauką. 
Dowód – 97 procent studentów 
to Pomorzanie, więc uczelnie 
nie przyciągają studentów z 
kraju i z zagranicy.

Według parlamentarzystów 
PiS, w celu zwiększenia licz-
by miejsc pracy w Pomorskiem 
należy uruchomić tani kolejo-

wy i autobusowy transport 
publiczny łączący miejsca do-
tknięte strukturalnym bezrobo-
ciem z Trójmiastem.

– Łóżek w szpitalach na 10 
tysięcy mieszkańców mamy 39. 
Daje nam to ostatnie miejsce 
w kraju, lekarzy na 10 tysięcy 
mieszkańców mamy tylko 19. 
To 11 miejsce w kraju, mamy 
ostatnie miejsce w kraju pod 
względem objęcia sześciolatków 
wychowaniem przedszkolnym. 
Mamy przedostatnie miejsce pod 
względem objęcia dzieci do lat 
trzech opieką w żłobkach. Pod 
względem wzrostu zatrudnienia 
w spółkach z kapitałem zagra-
nicznym jesteśmy dopiero na 13 
miejscu – wyliczał Łopiński.

PiS proponuje ustalenie 
ostatecznej sieci szpitali na 

Pomorzu i utrzymanie ich pu-
blicznego charakteru, zmianę 
algorytmu dofinansowania po-
morskiej służby zdrowia z NFZ 
– gdyż jak przypomniał radny 
Śliwicki – w czasie rządów PO 
od 2002 r. Pomorze spadło pod 
względem środków na ochronę 
zdrowia z 5 na 12 miejsce.

– Pomorze przestaje być 
producentem przemysłu . 
Więcej  za t rudnionych w 
przemyśle ma woj. warmiń-
sko-mazurskie. To przede 
wszystkim efekt upadku prze-
mysłu stoczniowego – zauwa-
żył Jarosław Sellin. Zdaniem 
Janusza Śniadka, niezbędne 
jest odbudowanie przemysłu 
stoczniowego, tak jak miało 
to miejsce po wojnie.

(asg)

Strategia PO to dryfowanie na mieliznę
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Ochrona miejsc pracy oraz praw pracowniczych i związ-
kowych to najważniejsze zadania stojące przed Regionem 
Gdańskim NSZZ „Solidarność” – wynika z raportu, który 
powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 
delegatów na WZD Regionu Gdańskiego w maju br. W 
badaniu wzięło udział 90 proc. delegatów obecnych na 
regionalnym zjeździe gdańskiej „Solidarności”. 

opiniowanie projektów rządowych 

działaniach na rzecz odsunięcia od władzy obecnie 
rządzącej koalicji

opracowywaniu i inicjowaniu aktów prawnych dla 
poprawy sytuacji pracowników

obronie prqaw pracowniczych w zakładach pracy

pomocy w organizowaniu pracowników w tych zakła-
dach, gdzie nie ma Związku

przekonywaniu pracowników w zakładach, gdzie 
Związek już istnieje do przystąpienia do „S”

ochronie materialnego poziomu życia pracowników

obronie miejsc pracy

14%

31,8%

34,9%

42,6%

75,2%

36,4%

81,4%

58,9%

Czy Pana(i) zdaniem NSZZ „Solidarność” powinien skupić się teraz 
przede wszystkim na (wielokrotny wybór)

Jak Pana(i) zdaniem region obecnie wypełnia swoje zadania 
w następujących dziedzinach (wielokrotny wybór, dane w proc.)

Informacji związkowej

koordynowanie działań związkowych, 
w tym skcji protestacyjnych

utrzymywanie bieżących kontaktów ze 
strukturami

pomoc ekspercka i negocjacyjna

pomoc w tworzeniu nowych organizacji

promocja Związku i jego działań

reprezentowanie Związku wobec urzędów 
i partnerów społecznych

prowadzenie polityki finansowej regionu

inicjatyw prawodawczych i opinii meryto-
rycznych dla Związku

pozyskiwanie nowych członków 

konsultacja i pomoc w sprawach 
indywidualnych

Źle

Dobrze

92
4

11

21

9

10

17

5

26

18

12

4

57

66

69

71

71

73

76

77

91

48

ZWIĄZKOWCY o sobie
WYNIKI ANKIETY DELEGATÓW WZD

Miejsca pracy i prawa 
pracownicze

Zgodnie z oczekiwaniami i 
podobnie jak w wielu dotychcza-
sowych badaniach, na pytania o 
najważniejsze dla Związku za-
dania najwięcej wskazań padło 
na obronę miejsc pracy, obronę 
praw pracowniczych i ochro-
nę materialnego poziomu życia 
pracowników. Zwraca uwagę 
nie tylko zmiana miejsca na „po-
dium”, ale także najmniejsza licz-
ba wskazań na ochronę poziomu 
materialnego życia pracowników. 
Jeszcze kilka lat temu ten postu-
lat zajmował miejsce pierwsze. 
Wskazuje to na rosnącą obawę 
związkowców przed utratą pracy 
i ostrzejszy stosunek pracodaw-
ców do związków zawodowych. 
Warto też zauważyć, co dzieje 
się poza „podium” – na 4. miej-
scu delegaci wskazali pomoc w 
organizowaniu się pracowników 
tam, gdzie Związku nie ma a za-
raz za nim - przekonywanie do 
wstąpienia do „S” pracowników 
w firmach, w których Związek 
istnieje. Oznacza to, że poza 
murowanymi i niezmiennymi 
zadaniami Związku, to właśnie 
organizowanie się jest najwyżej 
oceniane i oczekiwane. 

Na pytanie dotyczące akcji pro-
testacyjnych delegaci udzielali od-
powiedzi radykalnych – wszystkie 
propozycje działań protestacyj-
nych – łącznie z najtrudniejszą 
formą jaką jest solidarnościo-
wy strajk generalny – uzyskały 
ponad 50 proc. wskazań jako 
skuteczne i realne (sic!). Zwraca 
jednak uwagę, że największą (80 
proc.) popularnością cieszą się ak-
cje medialne. Niewątpliwie ma to 
związek z jednej strony z ogrom-
nym znaczeniem mediów (i akcji 
reklamowych) w kształtowaniu 
opinii publicznej, z drugiej chy-
ba jednak ze stosunkowo małym 
koniecznym zaangażowaniem w 
takie akcje struktur zakładowych.

Dobra ocena Regionu 

Delegaci na WZD dobrze 
ocenili działalność Regionu Gdań-
skiego w połowie kadencji właści-
wie we wszystkich wskazanych 
obszarach. 40 proc. członków 
„S” uważa, że ogólna kondycja 
Związku poprawiła się od ostat-
niego WZD (12 proc. ma zdanie 
przeciwne). Najwięcej wskazań 
pozytywnych uzyskały: informa-
cja związkowa oraz koordynowa-

nie działań Związku w tym akcji 
protestacyjnych (ponad 90 proc. 
ocen pozytywnych). Niewątpli-
wie na ten wynik wpływ miały z 
jednej strony liczne akcje mobili-
zujące aktywność związkowców 
w okresie wiosny 2012 roku, a 
także inicjatywy (strona www) w 
zakresie przekazu informacji. 

 
Tam gdzie jest związek 
zawodowy nie jest źle

Część pytań ankiety dotyczyło 
sytuacji Związku i przestrzegania 
praw pracowniczych w zakładach 
pracy. Wśród delegatów na WZD 
dominują przedstawiciele średnich 
i dużych zakładów pracy – ponad 
stuosobowe organizacje związko-
we mają 64 proc. reprezentację, a 
liczące do 50 członków 12 proc. 
Wynika to oczywiście z przyjętej 
zasady proporcjonalności wybo-
rów delegatów. Natomiast w prak-
tyce oznacza to, że gros małych 
organizacji ma znikomy kontakt 
bezpośredni z Regionem. 

Z badania wynika, że, że sy-
tuacja w macierzystych firmach 
delegatów jest poprawna – pensje 
są wypłacane regularnie niemal 
w stu procentach, istnieje swo-
boda zakładania i zrzeszania się 
w związki zawodowe (84 proc. 
wskazań pozytywnych). Ponad 
połowa ankietowanych uznaje, 
że można swobodnie krytyko-
wać warunki pracy i płacy, a dia-
log z pracodawcą przebiega na 
zasadach pełnego partnerstwa. 
Niemniej niepokojącymi sygna-
łami są odpowiedzi na pytania 
konkretne – pracownicy nie są 
informowani o ocenie ich pracy 
(49 proc.), nie ma transparent-
nego systemu premiowania(52 
proc.), a decyzje kierownictwa 
są często mało przejrzyste i zro-
zumiałe (49 proc.). Powyższe 
wskazuje na to, że tam gdzie są 
związki zawodowe, szczególnie o 
ugruntowanej pozycji, podstawo-
we prawa pracownicze są prze-
strzegane, ale jak zwykle „diabeł 
tkwi w szczegółach”. I zapewne 
w tych szczegółach jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Dużo gorzej 
wyszły odpowiedzi na pytania o 
aktywność pracowników. Więk-
szość pracowników, zdaniem 64 
proc. ankietowanych, dba tylko o 
własne interesy nie zważając na 
innych i niechętnie (67 proc.) an-
gażuje się w działania inicjowane 
przez „S”. I choć NSZZ „Solidar-
ność” może zdaniem 49 proc. li-

czyć na poparcie większości, to 
są oni bierni (49 proc.), bojąc się 
szykan pracodawców. 

W sam raz polityki

Ponad 50 proc. delegatów 
oceniło, że zaangażowanie po-
lityczne Związku jest takie, jak 
być powinno. To tendencja, która 
utrzymuje się od lat. Tradycyjnie 
też, od dwóch – trzech lat, odsetek 

osób, które uważają, że zaangażo-
wanie polityczne Związku powin-
no być większe (26,36 proc.) prze-
waża nad tymi, którzy mają zdanie 
przeciwne (18,6proc. ). proc.). 

Równie stabilne jest poparcie 
delegatów dla ugrupowań poli-
tycznych. W większości (60,47 
proc.) delegaci wybraliby w wy-
borach parlamentarnych kandyda-
tów PiS. Stosunkowo dużo wska-
zań (wobec wyników sondaży 

ogólnospołecznych) uzyskała 
Solidarna Polska (ponad 8 proc.). 
Zdecydowanie większy niż w son-
dażach ogólnospołecznych jest też 
deklarowany udział w wyborach 
(ponad 90 proc.). Zerowym zain-
teresowaniem wśród ankietowa-
nych cieszą się Ruch Palikota i 
PSL, a śladowym – PO i SLD.

Badanie przeprowadzili 
dr Krystyna Kmiecik Baran 

i Jacek Rybicki

ZWIĄZEK
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Trwający od początku sierpnia do połowy września pro-
test zdesperowanych mieszkańców Gdańska i ich rodzin 
eksmitowanych ze swoich mieszkań, choć zakończony bez 
konkretnego rozstrzygnięcia, zwrócił uwagę na gospodarkę 
mieszkaniową i politykę społeczną w grodzie nad Motławą, 
szczycącym się mianem „miasta wolności i solidarności”.

Odwołań nie 
uwzględniamy

Część osób, których do-
tknęła eksmisja, trafia do Cen-
trum Treningu Umiejętności 
Społecznych w Gdańsku No-
wym Porcie. To pilotażowe, 
trzeba przyznać, przedsięwzię-
cie w skali kraju, realizowane 
przez Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
Wydział Gospodarki Komunal-
nej UM oraz Gdański Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych. 
Ma pomóc stanąć na nogi oso-
bom, które straciły mieszkanie 
z zasobów komunalnych lub 
w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, np. pożaru.

A że nie jest to łatwe, mimo 
najlepszych chęci, potwierdza 
przykład pana Jacka Hebla, 
którego spotkaliśmy w starym 
hotelu robotniczym dla portow-
ców, zaadaptowanym na potrze-
by centrum. Pan Jacek mieszka 
w kilkunastometrowym pokoju 
(łazienka i kuchnia są wspólne 
dla wszystkich mieszkańców) 
od lata 2011 r. Wcześniej użyt-
kował mieszkanie komunalne w 
Gdańsku. Jak tu trafił?

– Jestem budowlańcem. Od 
2003 r. w wyniku wypadku na 
budowie nie mogę pracować w 
swoim zawodzie. Niestety, praco-
wałem wówczas na czarno, więc 
nie mogłem liczyć na odszkodo-
wanie. – A renta? – dopytujemy. 
– Również mi się nie należała, 
bo nie miałem wypracowane-
go odpowiedniego czasu pracy 
– uzupełnia Jacek Hebel. Gdy 
pytamy go, z czego w takiej sy-
tuacji się utrzymywał (jako osoba 
z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności miał mniejsze szanse 
na znalezienie pracy), odpowia-
da, że z zasiłku społecznego w 
wysokości 444 zł miesięcznie. 
Po odjęciu innych stałych wy-
datków panu Jackowi zostawało 
w kieszeni, jeśli dobrze pamięta, 
177 zł. Czynsz za mieszkanie 
komunalne, które zajmował, 

wynosił… 125 zł. Jak mówi, za 
50 zł miesięcznie nie mógł się 
utrzymać, dlatego znalazł się w 
sytuacji bez wyjścia.

– Gdy otrzymałem nakaz 
eksmisji, złożyłem odwołanie, 
potem kolejne, które zresztą 
pomógł mi napisać prawnik z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Obydwu sąd nie 
uwzględnił. Gdyby nie centrum, 
trafiłbym na bruk – kontynuuje
swoją opowieść Jacek Hebel. 

Wyjście w sytuacji  
bez wyjścia

Przykład pana Jacka jest re-
prezentatywny dla podopiecz-
nych Centrum Treningu Umie-
jętności Społecznych (w samym 
centrum określa się ich terminem 
„beneficjent”). Potwierdzają to
dane przekazane nam przez Ma-
riusza Wilka, kierownika CTUS, 
pedagoga z Towarzystwa Pomo-
cy im. św. Brata Alberta. – Dzia-
łamy od 2010 r., ale pierwsze 
osoby zamieszkały w naszym 
budynku w maju 2011. Zgodnie z 
zasadami, można tu przebywać 6 
miesięcy, z możliwością przedłu-
żenia na kolejne 6. Przekrój spo-
łeczny trafiających do nas osób
jest różny, ale przeważają osoby 
samotne. Co charakterystyczne, 
najczęściej to ludzie w wieku 
35-50 lat – mówi Mariusz Wilk 
i od razu wyjaśnia ten paradoks. 
W tym wieku ludzie znajdują się 

przecież w szczycie swoich moż-
liwości produkcyjnych. – I w 
tym tkwi problem – mówi kie-
rownik CTUS – Wszystkie in-
stytucje uważają, że takie osoby 
muszą poradzić sobie same, są 
przecież młode, silne itd. Tym-
czasem różnorakie problemy 
mogą dotknąć każdego. 

Mariusz Wilk nawiązuje 
do sytuacji Jacka Hebla. – Ro-
dziny, które mają do wyboru 
kupno jedzenia dla dzieci albo 
opłacenie czynszu, nawet nie-
wielkiego, wybierają to pierw-
sze. Ryzykują utratę mieszka-
nia, ale nie mają wyjścia.

Przypomina to sytuację bez 
wyjścia, ale na szczęście w na-
szej opowieści jest miejsce na 
przysłowiowe światełko w tu-
nelu. – Znalazłem legalną pracę, 
na razie na trzymiesięczny okres 
próbny. Pracuję jako ochroniarz. 
Złożyłem wniosek o przydział 
lokalu socjalnego i niedługo taki 
otrzymam – mówi, uśmiechając 
się lekko, Jacek Hebel i dodaje, że 
nie ma żadnych wymagań, chodzi 
o własny dach nad głową.

Brak mieszkania to też 
wykluczenie

Co ważne, mieszkańcy CTUS 
nie otrzymują tylko pomocy so-
cjalnej, ale również pomoc w 
„uporządkowaniu” swojej sytu-
acji. – W ramach indywidualnych 
strategii rozwijamy ich umiejęt-

ności społeczne, pomagamy w 
znalezieniu pracy, której brak 
był często przyczyną eksmisji 
– wyjaśnia Anna Czerniewska, 
asystent w CTUS. Jak dodaje 
Mariusz Wilk, pokoje takie jak 
ten, w którym mieszka Jacek He-
bel, to formalnie lokale socjalne, 
wynajmowane przez użytkowni-
ków od miasta. Muszą płacić za 
nie czynsz (ok. 4 zł/m kw.). Jeśli 
ktoś nie ma pracy, może go od-
pracować, np. remontując inne 
mieszkania komunalne.

MIESZKANIA KOMUNALNE W GDAŃSKU

Liczba lokali komunalnych 19 364
Liczba lokali socjalnych 763
Liczba pomieszczeń tymczasowych 54
Liczba mieszkańców korzystających z lokali komunalnych 56 766 osób
Liczba mieszkańców korzystających z lokali socjalnych 323 osoby 
Liczba mieszkańców w pomieszczeniach tymczasowych 71 osób

 
Stan na 31 lipca 2012 r.

Jacek Hebel został eksmitowany w 2011 roku. Nie płacił 
czynszu, bo na utrzymanie miał 150 zł miesięcznie.

Uciec przed EKSMISJĄ

Osoby eksmitowane w Gdańsku trafiają do tzw. pomieszczeń tymczasowych, np. dawnych
hoteli robotniczych.

W proteście wzięło udział 
kilkanaście osób. My-
liłby się jednak ten, 

kto uznałby ten problem za mar-
ginalny. W mieszkaniach komu-
nalnych i socjalnych w Gdańsku 
mieszka łącznie kilkadziesiąt ty-
sięcy osób (patrz ramka). Staw-
ka podstawowa czynszu w 
gdańskim zasobie komunalnym 
wynosi obecnie 10,20 zł/m kw. 
Najwięcej mieszkań tego typu 
znajduje się w biedniejszych 
dzielnicach miasta, jak Aniołki, 
Kolonia Uroda, Dolne Miasto, 
Olszynka, Rudniki, ale także w 
Śródmieściu czy Wrzeszczu. 

Od 2006 r. wykonano 82 eks-
misje, z czego 18 w 2012 r. Jed-
nak faktyczna ilość zrealizowa-
nych wyroków eksmisyjnych jest 
większa. Statystyki nie uwzględ-
niają „dobrowolnego” (czyli 
po wyroku sądowym, ale bez 
udziału komornika) opuszczenia 
lokalu przez użytkownika.

Szokują jednak inne liczby, 
np. ta dotycząca orzeczonych i 
niezrealizowanych (oczekują-
cych na realizację) wyroków 
eksmisyjnych:  1462  do lokali 
socjalnych i 1109 do pomiesz-
czeń tymczasowych (czyli np. 
pokoi w akademikach ze wspól-
ną łazienką i kuchnią dla wielu 
rodzin)! Eksmisja (po sądowym 
orzeczeniu utraty tytułu praw-
nego do zajmowanego lokalu) 
najczęściej jest wynikiem za-
dłużenia w płatności czynszu. 
Według stanu na 31 lipca 2007 
r. aż 6363 rodziny (31,5 proc.) 
użytkujące gdańskie mieszka-
nia komunalne posiadało za-
dłużenie powyżej 3 miesięcy, a 
4348 (21,5 proc.) – powyżej 12 
miesięcy!

Oznacza to, że lęk przed 
eksmisją, a zatem bardzo czę-
sto również bezdomnością, 
stale towarzyszy dużej liczbie 
mieszkańców Gdańska. Takim 
osobom potrzebna jest kom-
pleksowa i przemyślana po-
moc, ponieważ trudno liczyć, 
że samodzielnie poradzą sobie 
z taką skalą zadłużenia.

SPOŁECZEŃSTWO

W Gdańsku wg 
oficjalnych staty-
styk, jest 800 osób 
bezdomnych

Niemożność zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych, to nie 
tylko gdański, a nawet nie tylko 
polski problem. Brak środków 
publicznych na cele mieszkanio-
we, niewielki wzrost zasobów 
komunalnych i socjalnych (czy 
to budowanych od podstaw, czy 
przejmowanych „z odzysku”), 
niedostateczny rozwój towa-
rzystw budownictwa społecz-
nego, niski standard mieszkań 
komunalnych i socjalnych (z 
reguły na cele społeczne prze-
znaczane jest budownictwo naj-
tańsze, a więc najstarsze) – to 
bolączki charakterystyczne dla 
całego kraju. 

Około 31 proc. mieszkań w 
Polsce jest użytkowanych na za-
sadach wynajmu, a nie własności, 
w tym ponad 29 proc. rozliczane 
jest według tzw. nierynkowych 
stawek czynszu. Te liczby trze-
ba interpretować wprost: blisko 
1/3 polskiego społeczeństwa nie 
stać na samodzielne zapewnie-
nie sobie mieszkania, nawet o 
najniższym standardzie. A jeśli 
skala problemu jest tak duża, ani 
władze centralne, ani samorządo-
we nie mogą się uchylać od jego 
rozwiązania. 

Tekst i zdjęcia
Adam Chmielecki
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Związkowcy – portowcy  
i marynarze – przeprowadzili 
akcję przeciwko tanim ban-
derom i nieprzestrzeganiu 
układów zbiorowych pracy 
na statkach.

Komitet Bałtycki Sekcji 
Transportu Morskiego 
ETF (Europejska Fe-

deracja Transportowców) w 
dniach 3-7 września 2012 roku, 
we współpracy ze związka-
mi zawodowymi marynarzy i 
portowców z regionu Morza 
Bałtyckiego, przeprowadził 
Bałtycki Tydzień Akcji. Dzia-
łaniem objęto porty regionu 
Morza Bałtyckiego oraz Nor-
wegię. 

Nie tanim banderom

Kampania przeciwko syste-
mowi FOC (tzw. tanie bande-
ry), prowadzona jest przez The 
International Transport Wor-
kers’ Federation (Międzynaro-
dowa Federacja Pracowników 
Transportu) – ITF. Zmierza ona 
do powrotu floty pod bandery
narodowe i do objęcia statków 
FOC układami zbiorowymi.

Krajowym koordynatorem 
Bałtyckiego Tygodnia Akcji w 
Polsce był inspektor ITF An-
drzej Kościk. Wzięły w nim 
udział afiliowane w ETF i ITF
związki zawodowe portowców i 
marynarzy. Centrum koordyna-
cyjne kampanii znajdowało się 
w Hamburgu/Bremerhaven. 

W tym roku w grupie in-
spekcyjnej w gdańskim porcie, 
a także w Gdyni i Szczecinie-
-Świnoujściu uczestniczyli 
przedstawicieli związku doke-
rów niemieckich Ver.di.

– W hamburskim porcie 
związki zawodowe mają silną 
pozycję. Jesteśmy solidarni. 
Do związków należy 93 pro-
cent załogi portu. To siła, z 
którą każdy pracodawca musi 
się liczyć – mówi Bartosz 
Tuszyński, związkowiec z 
centrali związkowej Ver.di z 
hamburskiego portu.

Armatorzy  
mało przyjaźni

Solidarnościowe akcje związ-
ków zawodowych są torpedowa-
ne przez niektórych armatorów. 
Taka sytuacja miała miejsce 
np. podczas inspekcji ITF na 
pokładzie należącego do grec-
kiego armatora, mającego biura 
na Kubie, statku m/v Leyden. 
Masowiec pływa pod banderą 
maltańską, z portem Valletta. 
Mimo że Malta jest członkiem 
Unii Europejskiej, na statku 
nie obowiązują normy ITF czy 
ILO, lecz kubańskie układy 
zbiorowe. Załoga – 25 mary-

narzy – to Kubańczycy. Podział 
pracy wśród stosunkowo licznej 
załogi nie wzbudził więc uwag 
inspektorów. Kapitanem statku 
jest Kubańczyk Nunez Rodri-
guez Juan Carlos, który przez 
godzinę przyjaźnie i cierpliwie 
przyjmował gości z ITF.  Zało-
ganci wydawali się zadowoleni 

nabrzeży uniemożliwiają zorga-
nizowanie się marynarzy i por-
towców w związki zawodowe.

– Tam, gdzie nie ma układów 
zbiorowych, gdzie właściciele 
terminalów w pogoni za zyskiem 
korzystają z niewyszkolonych 
pracowników, pozyskanych np. 
z agencji pracy tymczasowej, 

Marynarze nie posiadają kwali-
fikacji do wykonywania takich
prac, bywa często, że nie otrzy-
mują za nie wynagrodzenia i 
są do ich wykonania zmuszani 
– przekonuje Fortuna. Stąd w 
roku 2006 ITF rozpoczęła kam-
panię także przeciwko tanim 
portom (POC), w których stosu-

nym. W czwartym dniu inspek-
cji, w którym planowano złożyć 
wizytę na statku Estelle-Maersk, 
cumującym w terminalu konte-
nerowym DCT. Inspektorzy 
natrafili na barierę nie do prze-
bycia. Kierownictwo terminalu 
argumentowało, że kontaktowa-
ło się z kapitanem statku, który 
oświadczył, że nie życzy sobie 
inspekcji ITF. To było wystar-
czającym argumentem, aby nie 
wpuścić na nabrzeże inspekto-
rów. To swoista interpretacja 
przez kierownictwo DCT nie 
tylko polskiego, ale także i mię-
dzynarodowego prawa, gdzie 
kapitan statku decyduje o tym, 
kto ma prawo wejść… na porto-
we nabrzeże.  

– My się z takimi zachowa-
niami w polskich portach spoty-
kamy często, ale nasze działania 
nie uległy i nie ulegną zmianie. 
Nadal będziemy piętnować każde 
zagrożenia dla marynarzy i por-
towców związane bezpośrednio 
z postępującą globalizacją na-
szego sektora gospodarki. Dla 
marynarzy system tanich bander 
oznacza pozbawienie ich pod-
stawowych praw i przywilejów 
pracowniczych oraz powoduje 
rozluźnienie tradycyjnych więzi 
z krajowymi związkami zawodo-
wymi. Niestety, nawet zatrudnie-
nie pod banderami narodowymi 
nie stanowi już żadnej gwarancji 
zachowania standardów. System 
FOC spowodował zaciemnienie i 
zagmatwanie systemu zatrudnie-
nia – zaznacza Andrzej Kościk.

Piąty i ostatni dzień inspekcji 
przebiegł bez żadnych niespo-
dzianek. W tym dniu skontrolo-
wano dwa statki: Holstentor pod 
banderą Antigua Barbuda i Tove 
bandery gibraltarskiej na nabrze-
żu Oliwskim. Tym razem nie 
było problemów z wejściem na 
nabrzeże, a na kontrolowanych 
statkach inspektorom ITF udo-
stępniono żądane dokumenty.

Związki zawodowe portow-
ców zmagają się z nie mniejszy-
mi zagrożeniami. Wielonarodo-
wa Globalna Sieć Terminalów 
ma w swoim posiadaniu połowę 
terminalów portowych. W wielu 
strategicznych miejscach świata 
właściciele uniemożliwiają zorga-
nizowanie portowców w związki 
zawodowe. Tam, gdzie nie funk-
cjonują związki zawodowe, wa-
runki pracy i płacy odbiegają od 
akceptowalnych standardów. W 
pogoni za zyskiem właściciele 
odchodzą od stałych umów o pra-
cę na rzecz pracowników doryw-
czych. Te zjawiska stają się coraz 
bardziej powszechne również 
w polskich portach i wymagają 
zdecydowanej i skoordynowanej 
odpowiedzi ze strony dokerów.  

Artur S. Górski 
Ireneusz Leszka

Związkowcy PRZECIWKO tanim banderom

z warunków pracy. Przynajm-
niej tak nas zapewniali lekarz 
(który na zlecenie armatora wi-
zytował załogę) oraz pierwszy 
oficer, zresztą biegle władający
językiem rosyjskim, znajo-
mość którego posiadł studiując 
nad brzegiem Morza Czarnego 
w sewastopolskiej akademii. 
Atmosfera spotkania zmieniła 
się diametralnie po telefonie z 
biura armatora. Kapitan chciał 
nawet przyjąć dokumenty ITF 
o układzie zbiorowym, ale jego 
intencje zniweczył mężczyzna 
łączący go telefonicznie z arma-
torem, pełniący na statku, jak się 
wydaje, rolę „kontrolną”. Kapi-
tan zmiął więc dokumenty ITF i 
poprosił związkowców o opusz-
czenie pokładu statku. Uczynił 
to – co mu przyznać należy – w 
miarę elegancko. Inni kapitano-
wie bywają bardziej „szorstcy”, 
broniąc interesu armatora w re-
lacjach z załogą.

– System tanich bander, 
pozbawiający marynarzy i 
portowców ich podstawowych 
praw pracowniczych, spowodo-
wał rozbicie dotychczasowego 
systemu zatrudnienia maryna-
rzy. Nasza aktywność to znak 
solidarności związków zawo-
dowych marynarzy i portow-
ców – mówi Edward Fortuna, 
przewodniczący Międzyzakła-
dowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk, pra-
cujący w porcie od 1993 r.

Akcja ITF jest szczególnie 
ważna tam, gdzie właściciele 
statków, terminalów i dzierżawcy 

zagrożenie bezpieczeństwa pra-
cy jest duże. Jeśli zatrudniony na 
umowę-zlecenie pracuje dwana-
ście godzin za stawkę 12,50 zł 
za godzinę brutto, to nie można 
mówić o godnej i bezpiecznej 
pracy  – mówi Fortuna.

Wspólna sprawa

Codziennie związkowcy z 
ITF  wizytowali dwa lub trzy stat-
ki w portach Gdyni i Gdańska. 

– Inspektorzy ITF i sekcji 
europejskiej ETF kontrolują na 
bieżąco flotę. Zwracamy uwagę
na to, czy jest podpisany układ 
zbiorowy, czy warunki pracy 
są przestrzegane, czy załoga 
otrzymuje regularnie pensje 
– mówi Grzegorz Daleki, kie-
rujący grupą inspektorów ITF 
w Gdańsku.

Dodajmy, że w Parlamen-
cie Europejskim nie przeszedł 
projekt Pakietu Portowego, li-
beralizującego usługi portowe. 
Ma to też swój wymiar ekono-
miczny dla samych portów, np. 
„samoprzeładunek” prowadzi 
do zmniejszenia rentowności 
portowych firm przeładunko-
wych, ogranicza zlecane pra-
ce, co skutkuje zwolnieniami 
dokerów.

– Zagrożeniem dla maryna-
rzy i portowców jest wykony-
wanie przeładunków przez za-
łogi statków już na redzie portu, 
by tylko zaoszczędzić czas i 
pieniądze. Rozformowywanie 
ładunku na redzie przez mary-
narzy stanowi zagrożenie dla 
nich samych, jak i dla towaru. 

je się wyzysk pracowników. To 
już nie są te czasy, gdy doker w 
latach 60. musiał targać na ple-
cach ładunek 120 kilogramów 
kubańskiego cukru czy ryżu, ale 
warunki pracy odbiegają nadal 
od przyzwoitego stanu.

Związkowcy razem

W polskich portach w tygo-
dniu kampanii brały udział 
Krajowa Sekcja Morska 
Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”, Krajowa Sek-
cja Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”, Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Ofice-
rów i Marynarzy, Federa-
cja Związków Zawodowych 
Marynarzy i Rybaków oraz 
polscy inspektorzy ITF, wspo-
magani przez wolontariuszy. 
Sprawdzali oni warunki pracy 
marynarzy i portowców oraz za-
chęcali załogi statków i pracow-
ników portowych do wstępo-
wania w szeregi afiliowanych w
ITF związków zawodowych.  

Kontrolerzy w akcji

W pierwszym dniu kontroli 
w gdańskim porcie został podda-
ny statek Tanja pod banderą An-
tigua Barbuda w basenie Górni-
czym, przy nabrzeżu rudowym. 
Drugi dzień kontroli to wizyta 
na statku greckiego armatora, 
wspomnianym m/v Leyden. W 
trzecim dniu inspekcji wizytę 
złożono na statku Ocean Tomo 
pod banderą panamską, który 
brał ładunek na nabrzeżu Wiśla-

Wśród skontrolowanych jednostek znalazł się m/v Leyden, pływający pod maltańską banderą.
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BAŁTYCKI TYDZIEŃ AKCJI
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Tak, ale nie w charakterze eksponatu, ale czynnej organizacji 
związkowej. Mowa o  nowej strukturze branżowej powstałej  na 
początku września br. Międzyregionalna Sekcja Muzeów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego ma być silnym 
głosem pracowników instytucji kultury nie tylko na Pomorzu.

dr historii po Uniwersytecie 
Gdańskim – Do „Solidarno-
ści” wstąpiłem zaledwie kilka 
miesięcy temu, gdy powstała 
organizacja zakładowa w moim 
miejscu pracy. Uznałem, że skoro 
już zdecydowałem się na człon-
kostwo w Związku, to muszę dać 
coś od siebie. – Jestem członkiem 
Związku od początku, od 1980 r. 
Wówczas była to wielka „Soli-
darność”, dziś Związek nie jest 
tak liczny, ale wciąż jest wielką 
wartością, dba przede wszystkim 
o sprawy pracownicze. Liczę, że 
podobnie będzie w przypadku 
naszej sekcji – mówił z kolei 
przedstawiciel bardziej doświad-
czonych związkowców, Olgierd 
Felczak, członek KZ NSZZ „So-
lidarność” w Muzeum Archeolo-
gicznym w Gdańsku.

Mieszanka wybuchowa?

Zresztą cała Międzyregio-
nalna Sekcja Muzeów, co może 
brzmieć paradoksalnie, stanowić 
może mieszankę wybuchową, 
oczywiście w pozytywnym zna-
czeniu tego słowa. Tak można 
wnioskować przynajmniej z wy-
powiedzi delegatów na pierwsze 
wrześniowe zebranie. „Muze-
alnicy” (choć to nie do końca 
precyzyjne określenie, chodzi o 
szerszą reprezentację pracowni-
ków wszystkich instytucji kultu-
ry) mają świadomość specyfiki 
swojej branży, ale z ich wyliczeń 
wynika, że problemów w niej nie 
brakuje.

Wojciech Myszk, członek 
KM NSZZ „Solidarność” w 
Muzeum Kaszubskim Parku 
Etnograficznym, zawodowo 
przewodnik po wdzydzkim 
skansenie, w Związku od 1999 
r., mówi wprost: – Sekcja po-
winna wywierać naciski na 
rządzących, aby uwzględniali 
kulturę jako ważny element 
w swojej polityce. Nie można 
zmniejszać wsparcia finansowe-
go dla ośrodków kultury.

Nowa sekcja zrzesza przede 
wszystkim naukowych pracowni-
ków instytucji kultury, ale wśród 
członków nie brakuje przedstawi-
cieli działów administracyjnych, 
technicznych i innych. Wśród 
delegatów na I WZD znalazł się 
m.in. Zbigniew Szewczyk, szef 
wewnętrznej służby ochrony w 
Centralnym Muzeum Morskim i 
członek tamtejszej komisji zakła-
dowej. Zaangażowanie w pracę 
sekcji muzeów to dla niego natu-
ralna kontynuacja dotychczasowej 
związkowej działalności: – Do 
„Solidarności” należę od pięciu 
lat. Wstąpiłem do Związku, po-
nieważ reprezentuje on interesy 
pracowników. Widać to zwłaszcza 
na tym najniższym poziomie. 

Szefowa od opatów

Energii nie brakuje rów-
nież pierwszej przewodni-
czącej Międzyregionalnej 
Sekcji Muzeów. Małgorzata 
Paszylka-Glaza członkiem 
„Solidarności” jest stosun-
kowo od niedawna, od kilku 
lat, jej głównym atutem jest 
jednak doświadczenie i zna-
jomość funkcjonowania in-
stytucji kultury. Z zawodu jest 
historykiem sztuki, pracuje w 
Muzeum Narodowym jako ku-
stosz i kurator zbiorów sztuki 
nowoczesnej w Pałacu Opatów 
w Gdańsku Oliwie. 

– Najważniejsze problemy, 
które dotykają nasze środowisko, 
to dramatyczne wręcz niedofi-
nansowanie i skandalicznie niskie 
zarobki – mówiła nam szefowa 
sekcji pierwszego dnia urzędowa-
nia, dodając, że wprawdzie istnie-
je moda na kulturę i otwieranie 
nowych placówek muzealnych, 
ale nie przekłada się to na dobrą 
organizację i odpowiednie finan-
sowanie placówek muzealnych.

Idźcie tą drogą!

Międzyregionalna Sekcja 
Muzeów to kolejny dowód na 
dobrą współpracę Regionów 
Gdańskiego i Słupskiego. W tym 
przypadku jest ona tym bardziej 
naturalna, że wiele instytucji 
kultury na Pomorzu podlega 
Urzędowi Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
które obejmuje przecież i daw-
ne województwo gdańskiego, i 
słupskie. Połączenie sił oznacza 
mocniejszą pozycję w rozmo-
wach z instytucjami zarządzają-
cymi kulturą.

Nowa sekcja to także przykład 
oddolnego działania, swoistego 
samoorganizowania się członków 
Związku, co szczególnie cieszy 
przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztofa Doślę, który wspól-
nie z Ireną Jendą (wiceszefową 
związkowej Regionalnej Komisji 
Wyborczej) czuwał nad prawi-
dłowym przebiegiem pierwszego 
zebrania delegatów. 

– Życzę członkom nowej 
sekcji powodzenia w działal-
ności. To krok w dobrą stronę. 
Powinny powstawać nowe, silne 
struktury branżowe. Warto pod-
kreślić, że w przypadku Między-
regionalnej Sekcji Muzeów był 
to proces oddolny, zainicjowany 
przez samo środowisko – mówił 
Krzysztof Dośla.

Region Słupski w Radzie Sek-
cji reprezentuje Violetta Tkacz-
-Laskowska z KM NSZZ „So-
lidarność” w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, na co 
dzień etnograf w Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach (oddział 
słupskiego MPŚ), w Związku od 
16 lat. – Będąc pracownikiem po 
prostu trzeba należeć do związ-
ku zawodowego, walczyć o 
swoje prawa. Nowa sekcja ma 
uświadomić, że muzea istnieją. 
Rządzący, czy to w samorządzie, 
czy rządzie, przypominają sobie 
o nas tylko wtedy, gdy otwierana 
jest ciekawa wystawa. W Regio-
nie Słupskim jest nas za mało. W 
jedności siła, sekcja międzyregio-
nalna będzie miała większą siłę 
przebicia – argumentuje Tkacz-
-Laskowska.

Międzyregionalna Sekcja 
Muzeów to szósta tego typu 
struktura w gdańskiej „Soli-
darności”. Dołączyła do re-
gionalnych sekcji oświaty i 
wychowania, służby zdrowia, 
emerytów i rencistów, kolejarzy 
oraz Międzyregionalnej Sekcji 
Pracowników Leśnictwa.

Nowa sekcja chce szybko roz-
począć pracę. – Do tej pory nasze 
środowisko nie było obecne w 
debacie. Nasza praca jest niewy-
mierna, niczego nie produkujemy, 
więc trudno o jej sprawiedliwą 
ocenę. Jako Międzyregionalna 
Sekcja Muzeów NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego 
i Słupskiego będziemy chcieli 
m.in. zadbać o godność pracow-
ników muzeów oraz uczestniczyć 
w kreowaniu polityki kulturalnej 
regionu – zapowiada Małgorzata 
Paszylka-Glaza. 

Nie pozostaje nic innego, jak 
życzyć powodzenia. Nowa sekcja 
idzie wprawdzie do muzeum, ale 
przecież w tym wypadku oznacza 
to przyszłość.

Adam Chmielecki

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA MUZEÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU GDAŃSKIEGO I SŁUPSKIEGO 

„SOLIDARNOŚĆ” do muzeum? 
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Nowa sekcja została zare-
jestrowana przez Zarząd 
Regionu Gdańskiego 

Uchwałą nr 12/2012 w dniu 3 
września br. Często podkreśla się, 
że „Solidarność” jest największą 
organizacją społeczną w Polsce, 
że wewnętrzne procesy demo-
kratyczne w Związku, oddolna 
inicjatywa, znajomość potrzeb i 
reprezentowanie interesów wła-
ściwie wszystkich grup społecz-
nych predestynują „Solidarność” 
do bycia ważnym elementem, 
wręcz fundamentem społeczeń-
stwa obywatelskiego w naszym 
kraju. Taką lekcją demokracji, 
przede wszystkim dla członków 
nowej struktury, było również 
pierwsze Walne Zebranie Dele-
gatów Międzyregionalnej Sekcji 
Muzeów, które odbyło się w sali 
Akwen w Gdańsku 12 września.

Tu jest demokracja!

Głosować w sposób tajny czy 
jawny? Wystarczy podnieść rękę 
czy trzeba użyć mandatu delega-
ta? Część uczestników, niewpra-
wiona jeszcze w „zjazdowych” 
nawykach, początkowo trochę się 
gubiła. Ale szybko wypracowano 
modus operandi. Jak mówiono 
żartobliwie podczas obrad, musi 
być dobrze, mandaty były zielo-
ne, a to przecież kolor nadziei.

– Można powiedzieć, że zo-
stałem od razu rzucony na głębo-
ką wodę – mówił nam podczas 
zebrania Piotr Paluchowski z 
KZ NSZZ „S” przy Muzeum 
Historycznym Miasta Gdańska, 

Od lewej: Barbara Spigarska, Zbigniew Szewczyk, Jolanta Justa, Małgorzata Paszylka-Glaza, Wojciech 
Myszk, Joanna Harasim-Grym, Aniela Agata Wawrzyk, Violetta Tkacz-Laskowska i Adam Kamrowski.

Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji 
Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego
Małgorzata Paszylka-Glaza (KZ NSZZ „S” w Muzeum Naro-
dowym) 

Skład Rady 
Joanna Harasim-Grym (KZ NSZZ „S” w Muzeum Historycz-
nym Miasta Gdańska), Jolanta Justa (KZ NSZZ „S” w Muzeum 
Zamkowym w Malborku), Adam Kamrowski (KZ NSZZ „S” 
w Muzeum Archeologicznym), Wojciech Myszk (KM NSZZ 
„S” w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym), Barbara 
Spigarska (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym), Zbigniew 
Szewczyk (KZ NSZZ „S” w Centralnym Muzeum Morskim), 
Violetta Tkacz-Laskowska (KM NSZZ „S” w Muzeum Pomo-
rza Środkowego w Słupsku) oraz Aniela Agata Wawrzyk (KZ 
NSZZ „S” w Muzeum Narodowym w Gdańsku)

Skład Komisji Rewizyjnej
Anna Ciemińska (KZ NSZZ „S” w Centralnym Muzeum 
Morskim), Waldemar Hetmański (KM NSZZ „S” w Muzeum 
Kaszubskim Parku Etnograficznym), Henryk Soja (KM NSZZ 
„S” w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz Iwona 
Ziętkiewicz (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym)
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Rządzący III RP tracą poparcie i zaczyna się ta sama co 
zawsze gra w rozbicie i skłócenie opozycji i sprzyjających 
jej środowisk. Oczywiście tylko tej opozycji, która ma real-
ny program, zespół kompetentnych ludzi i wiarygodność 
zdobytą pod huraganowym atakiem mediów popierają-
cych rządzących. Kierunek ataku jest zawsze taki sam: w 
niedoskonałą, bo niepowielającą światłych idei Janusza 
Korwin-Mikkego prawicowość; we współpracę z „upoli-
tycznionym” związkiem zawodowym „Solidarność” oraz 
w samą instytucję opozycji, którą trzeba ośmieszyć, zdys-
kredytować i sprowadzić do parteru.

opinii publicznej, strajki, pikie-
ty i demonstracje) natychmiast 
wracają oskarżenia o ambicje 
polityczne. Działacze związko-
wi ośmielają się mówić o kan-
dydowaniu do Sejmu? Skandal, 
to wolno tylko „ludziom bizne-
su”, a nie związkowcom…

Jak to się stało, że związek 
zawodowy, który był kluczo-
wym aktorem zmiany spo-
łecznej na rzecz demokracji, 
wolnego rynku i suwerennego 
państwa, jest dzisiaj traktowa-
ny jak balast i wielki hamul-
cowy, i to nie tylko przez jego 
przeciwników, lecz także przez 
dawnego przywódcę, czyli Le-
cha Wałęsę?

Samozwańczy, 
prawicowy ruch 
katolicki

Czytając książkę pod redak-
cją Dariusza Gawina „Lekcja 
Sierpnia. Dziedzictwo Soli-
darności po 20 latach”, mia-
łam wrażenie, że jej autorzy 
naprawdę nie zdają sobie spra-
wy, jak bardzo się mylą, pisząc 
o pierwszej „Solidarności”, że 
była „cudem”, „Kościołem”, 
„religią”, „utopią społeczeń-
stwa obywatelskiego”, „re-
wolucją robotniczą”, „ruchem 
narodowowyzwoleńczym” czy 
nawet fenomenem isonomii.

Sposób jej definiowania ma
bezpośredni wpływ na to, czy 
znajdziemy dla niej miejsce w 
dzisiejszym życiu społecznym. 
Jeśli uznamy, że była rewolu-
cją robotniczą czy ruchem na-
rodowowyzwoleńczym, to w 
suwerennej i demokratycznej 
Polsce rzeczywiście nie jest 
potrzebna. Jako robotnicza 
rewolucja powinna znaleźć 
miejsce w muzeum zużytych 
ideologii, a jako ruch narodo-
wowyzwoleńczy – w Muzeum 
Historii Polski. Także „cud” 
„Solidarności” brzmi jak „cud 
nad Wisłą”, czyli „coś”, co się 
nam wydarzyło, czego autora-
mi nie jesteśmy, a więc co nie 
jest naszym sukcesem.

„Solidarność” nazywana 
bywa utopią. A przecież nig-
dy nie obiecywała ani prze-
budowy świata, ani idealnej 
rzeczywistości bez krzywd i 
problemów. NSZZ „Solidar-
ność” była bardzo pragmatycz-

nym związkiem zawodowym i 
społecznym ruchem dalekim 
od utopii, jakkolwiek głęboko 
ideowym. Okazał się skutecz-
nym narzędziem przywrócenia 
Polsce wolności. I w tej funkcji 
jest dzisiaj równie użyteczny 
jak zawsze.

Dodam, że lewica liberalna 
bezskutecznie próbuje zawłasz-
czyć pierwszą „Solidarność”, 
używając autorytetu Davida 
Osta, który w znanej książce 
„Klęska Solidarności” pisze: 
„Partie i związki zawodowe, 
które mobilizują pracowników, 
prezentując kapitalizm i wła-
ścicieli jako Innego, wnoszą 
swój wkład w inkluzywny sys-
tem demokratyczny, czego nie 
można powiedzieć o tych, któ-
re wskazują na politycznych, 
etnicznych czy religijnych In-
nych”. Jeśli to wydaje się zbyt 
skomplikowane, to po chwili 
wyjaśnia: „Jak to się stało, że 
ruch, który tyle uczynił dla od-
rodzenia liberalnej demokracji, 
który na nowo wprowadził 
pojęcie społeczeństwa obywa-
telskiego do współczesnego 
dyskursu politycznego, który 
rzucił wyzwanie reżimowi 
komunistycznemu i ostatecz-
nie go obalił, kładąc nacisk 
na inkluzję, a nie wykluczanie 
– przemienił się w samozwań-
czy, prawicowy ruch katolicki, 
skupiający niespełna jedną 
dziesiątą liczby członków z 
1981 r.? Co więcej, zwrot „S” 
na prawo przyczynił się do od-
rodzenia polskiej prawicy”.

No proszę, jesteśmy w 
domu. Oto dlaczego „Soli-
darność” wciąż boli – bo nie 
chce być lewicowa. Jednak nie 
wszystko stracone, David Ost 
dodaje, że nadal „liberałowie 
mogą zorganizować gniew kla-
sowy, nie szkodząc gospodar-
czej przyszłości kraju”. Zwra-
cam uwagę – „liberałowie”, bo 
pod takim kryptonimem wystę-
puje dzisiaj postkomunistyczna 
i liberalna lewica.

Dlaczego Solidarności 
się udało

Tymczasem ta „Solidar-
ność”, która powstała w trak-
cie sierpniowych strajków i 
przetrwała stan wojenny, jest 
mocno zakorzeniona w pierw-
szej pielgrzymce Jana Pawła 
II do Polski w 1979 r. Dlatego 
naturalne były portrety Ojca 
św. na bramach wielu zakła-
dów pracy, nie tylko w Stoczni 
Gdańskiej, i postulat transmisji 
mszy św. w publicznym radiu i 
telewizji. Bo gniew, który stał 
u powstania NSZZ „S”, nie był 
„gniewem klasowym”, lecz 
obywatelskim, narodowym, 
demokratycznym, chrześcijań-
skim i pracowniczym. Celem 
dla ludzi Związku była wolna, 
suwerenna Polska i demokra-
tyczne państwo.

I to się udało, z kilku bardzo 
„związkowych” powodów. Po 
pierwsze dlatego, że związki 
zawodowe były i są ważnym 
segmentem społeczeństwa 
obywatelskiego. To racjonalna 
forma zrzeszania się partne-
rów „słabszych” w relacjach z 
biznesem i kadrą kierowniczą. 
Pozwala traktować prawa oby-
watelskie i pracownicze rów-
nie poważnie. Socjologowie 
martwią się niskim poziomem 
kapitału społecznego w Pol-
sce, ale pomijają fakty. Dobra 
kondycja społeczeństwa oby-
watelskiego w krajach skan-
dynawskich to także rezultat 
uzwiązkowienia na poziomie 
60–70 proc. zatrudnionych.

Po drugie, nie ma nic dziw-
nego w tym, że ze środowisk 
związkowych wyłaniane są 
obywatelskie i polityczne elity. 
Przypominam prezydentów, a 
także „związkowców”, Ro-
nalda Reagana i Lecha Ka-
czyńskiego. W III RP ambicje 
związkowców poddawane są 
medialnej agresji. To sprawia, 
że krąg ludzi „szczególnie 
uprawnionych” do pełnienia 

roli elity politycznej zostaje 
skutecznie zawężony.

Po trzecie, związki zawodo-
we praktykują egalitarny etos, 
który nie likwidując nadrzęd-
ności relacji pomiędzy dyrek-
torem, prezesem czy właścicie-
lem a pracownikami, nadaje im 
wspólnotowy, partnerski i soli-
darny wymiar. To się w demo-
kracji bardzo przydaje.

Nie dajmy się nabrać na 
stare nonsensy i głupotki w 
rodzaju: związek się upoli-
tycznia, Piotr Duda zagraża 
Jarosławowi Kaczyńskiemu, 
PiS przechodzi na socjalistycz-
ne, roszczeniowe pozycje, bo 
współpracuje z NSZZ „Solidar-
ność” etc. Tu chodzi o wspól-
ny marsz „Obudź się Polsko” i 
współpracę wszystkich, którzy 
rozumieją konieczność zmiany. 
Współpraca związków i opo-
zycji w sprawach, które łączą, 
jest naturalna. A słabe i margi-
nalizowane związki to swoista 
„gwarancja” słabych mechani-
zmów kontroli społecznej nad 
władzą. Jeśli pracownicy nie są 
w stanie wymusić na władzach 
III RP przestrzegania konstytu-
cyjnych obowiązków rządu, to 
nie potrafią tego zrobić także
obywatele.

Jeśli demokracja ma być 
czymś więcej niż fasadą, trze-
ba wzmacniać instytucje part-
nerskie kontrolujące władzę. 
Niczego oryginalnego nie da 
się tutaj powiedzieć, związko-
we struktury praktykują zasa-
dę egalitaryzmu w relacjach 
pracownik/obywatel – praco-
dawca/władza w najbardziej 
powszechny i masowy sposób. 
Także solidarność przez małe 
„s”, czyli norma etyczna, która 
buduje więzi społeczne, zaufa-
nie i poczucie odpowiedzial-
ności, jest ważnym spoiwem 
życia społecznego.

Jan Paweł II nakazywał nam 
pielęgnowanie dziedzictwa 
Polski i „Solidarności”, ale my 
z tym obowiązkiem sobie ra-
dzimy. Powiedziałabym nawet, 
że praktykowanie swoistej, ma-
fijnej solidarności jest dzisiaj
widoczne w ekskluzywnych 
grupach interesu, w środowi-
skach postkomunistycznych, w 
elitarnych korporacjach i tych, 
którzy walczą z IPN, oraz w 
szarej strefie pogranicza poli-
tyki, biznesu, aparatu ścigania i 
świata przestępczego. „Brudny 
kapitał” społeczny ma się dzi-
siaj w elitach Polski znacznie 
lepiej niż ten budowany na, 
także związkowej, solidarno-
ści sumień.

Barbara  
Fedyszak-Radziejowska

„Gazeta Polska”, 5.09.2012

NONSENSY wiecznie żywe…

Już tyle razy, także dzięki 
„prawicowym” publicy-
stom, udało się lansowa-

nie „prawdziwej prawicy”, z 
państwem „minimum”, proku-
raturą doskonale niezależną, 
rynkiem wolnym od regulacji 
zapewniających uczciwą (!) 
konkurencję i pracownikami na 
możliwie najbardziej „śmiecio-
wych” umowach. Dlaczego nie 
próbować raz jeszcze? I tak na 
łamach prasy pojawiają się ko-
mentarze, jak to Piotr Duda z 
„S” zagraża Jarosławowi Ka-
czyńskiemu, jak „prawicowa” 
partia przejmuje „roszczenio-
we”, a więc rzecz jasna „socja-
listyczne” elementy programu 
„Solidarności” itp.

Manipulacja emocjami, 
czyli związek jako 
hamulcowy

Socjotechnika manipulo-
wania emocjami liderów jak 
zwykle służy kreowaniu kon-
fliktów i rozbiciu współpracy
potencjalnych sojuszników. 
Media prorządowe głoszą więc 
(do czasu!) laudację na cześć 
związkowego przywódcy, że 
znakomity, nadzwyczajny i ma 
polityczne ambicje. Przypo-
mina się, że wygrał wybory w 
„Solidarności” pod hasłem od-
politycznienia związku, a teraz 
go „upolitycznia”. A przecież, 
głoszą media, NSZZ „Solidar-
ność” zawsze (?!?) traci, gdy 
„wchodzi do polityki”. Tylko 
pietruszka, marchew i wczasy, 
jak w PRL, a wszystko inne to 
polityka, a ta przynależy do… 
no właśnie, do kogo? Bo prze-
cież nie do PiS, bo on też tyl-
ko politykuje i politykuje bez 
miary. Może więc do PO, bo 
rządzi? Nic podobnego, prze-
cież PO „buduje”, a nie „robi 
politykę”.

Można by powiedzieć – ta-
kie tam sobie nonsensy i głu-
potki, gdyby nie to, że od lat 
te same nonsensy zamieniają 
wyborców III RP w konsu-
mentów politycznej reklamy, 
a demokrację w jej żałosną 
fasadę.

Dzisiaj, gdy „Solidarność” 
działa na rzecz demokratycz-
nych obyczajów i procedur 
(Komisja Trójstronna, dialog 
społeczny, konsultacje, presja 
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Miłość, sprawiedliwość, solidarność – do tych wartości nawią-
zywaliśmy najczęściej w naszym cyklu prezentującym naukę 
społeczną Kościoła. Tym razem oprzemy się na nadziei – cno-
cie teologicznej pozornie najmniej związanej ze sprawami 
społecznymi. Ale to ona stanowi jeden z najważniejszych 
elementów w nauce społecznej papieża Benedykta XVI.

wane tylko do jednostki? Jak 
doszło do tego, że »zbawienie 
duszy« jest interpretowane jako 
ucieczka przed odpowiedzial-
nością za to, co wspólne?”.

Ekonomia  
to nie wszystko

Jak wiemy, okresem, w któ-
rym ukształtowała się współ-
czesna doktryna społeczna 
Kościoła, był wiek XIX, z 
jego rewolucją przemysłową 
i powstaniem nowej grupy 
społecznej – proletariatu. Na-
wiązując do tych procesów 
społecznych Benedykt XVI 
podkreślił – zgodnie z obo-
wiązującą właśnie od XIX w. 
wykładnią Kościoła – swo-
isty grzech założycielski ide-
ologii komunistycznej, która 
podnosząc słuszne postulaty 
równości (nie rozumianej jed-
nak wprost jako „każdemu 
tyle samo”) i sprawiedliwości 
pominęła to, co w katolickiej 
nauce społecznej jest najważ-
niejsze, a więc czynnik etyczny 
gospodarczych i społecznych 
przedsięwzięć człowieka.

„W wieku XIX nie osłabła 
wiara w postęp jako w nową 
formę ludzkiej nadziei i nadal 
uważano rozum i wolność za 
gwiazdy przewodnie, za któ-
rymi trzeba iść drogą nadziei. 
Coraz szybszy rozwój techniki 
i związane z nim uprzemysło-
wienie dość szybko wytworzy-
ły nową sytuację społeczną: 
powstała klasa robotników 
przemysłowych.  (…) Z wielką 
precyzją, chociaż w sposób jed-

nostronny i wybiórczy, [Karol] 
Marks opisał sytuację swojego 
czasu i z wielkim talentem ana-
litycznym przedstawił drogę do 
rewolucji. (…) Jednak zwycię-
stwo ukazało zarazem ewident-
ny fundamentalny błąd Marksa. 
(…) Jego prawdziwy błąd to 
materializm: człowiek nie jest 
bowiem tylko produktem wa-
runków ekonomicznych i nie 
jest możliwe jego uzdrowienie 
wyłącznie od zewnątrz, przez 
stworzenie korzystnych warun-
ków ekonomicznych” – papież 
nie zostawił wątpliwości co do 
miejsca moralności w sferze 
gospodarczo-społecznej.

Miara sprawiedliwości

Encyklika „Spe salvi” 
podkreśla zatem, że podobnie 
jak w każdej innej dziedzinie 
życia, tak i w ekonomii czło-
wiek musi być „prawdziwie 
dla innych, dla ogółu”. W tym 
kontekście Benedykt XVI po-
wołuje się na słowa greckiego 
doktora Kościoła, św. Maksy-
ma, który mówił o podziale 
dóbr „według miary sprawie-
dliwości”. „Miłość Boga obja-
wia się w odpowiedzialności 
za drugiego” – uzupełniał te 
nauki papież w swojej drugiej 
encyklice.

Dalej Benedykt XVI pod-
kreśla, że budowanie jak naj-
lepszego ziemskiego ładu jest 
ciągłym zadaniem, stawianym 
przed każdym kolejnym poko-
leniem, także nam, współcze-
śnie żyjącym. Każde pokolenie 
musi właściwie korzystać z 
wolności, budując dobre struk-
tury społeczne, będące pewną 
gwarancją na przyszłość.

Do wartości przewodniej 
encykliki „Spe salvi” Benedykt 
XVI powrócił raz jeszcze, gdy 
podsumowując swoje rozważa-
nia skrytykował indywiduali-
styczne podejście do ludzkiej 
egzystencji, które „zawęziło 
horyzont nadziei i nie roze-
znało wystarczająco wielkości 
swojego zadania – nawet jeśli 
trzeba uznać za wielkie to, cze-
go nieustannie dokonywało w 
dziedzinie formacji człowieka i 
troski o słabych i cierpiących”.

To nawiązanie wprost do 
stale obecnego w nauce Bene-
dykta XVI wezwania skierowa-
nego do rządzących i bogatych, 
aby nie podejmowali pozor-
nych działań prospołecznych, 
lecz wprowadzili „porządek 
prawny, w którym wszyscy 
otrzymywaliby swoją część 
światowych dóbr”. 

Adam Chmielecki

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 8)

Odpowiedzialność za to, 
CO WSPÓLNE

Być może pewne znacze-
nie dla takiej postawy 
Ojca Świętego mają jego 

niemieckie korzenie. Choć on 
sam pochodzi z katolickiej 
Bawarii, wśród niemieckich 
teologów, zwłaszcza tych pro-
testanckich, popularna była 
tzw. teologia nadziei, która za 
główne źródło etyki chrześci-
jańskiej (a na tej wprost opiera 
się katolicka nauka społeczna) 
uznaje właśnie nadzieję.

Nadzieja źródłem 
wspólnoty

Tej cnocie poświęcona 
jest druga encyklika Bene-
dykta XVI „Spe salvi” („W 
nadziei zbawieni”), ogłoszona 
30 listopada 2007 r. Nie jest 
to klasyczny dokument spo-
łeczny, w dużej części swych 
rozważań papież skupia się na 
teologicznym aspekcie nadziei 
chrześcijańskiej, czyli obieca-
nego nam zbawienia i życia 
wiecznego. Jednak już w tym 
kontekście zauważa, że „zba-
wienie zawsze było rozumiane 
jako rzeczywistość wspólnoto-
wa”, a co najmniej od czasów 
średniowiecza i św. Augustyna 
nadzieja była traktowana jako 
„fundament wspólnoty życia”. 

Benedykt XVI podkreśla 
w encyklice „Spe salvi”, że 
powstała w czasach nowożyt-
nych indywidualistyczna in-
terpretacja nauki Kościoła jest 
całkowicie błędna: „W jaki 
sposób mogła powstać myśl, że 
Jezusowe przesłanie jest ściśle 
indywidualistyczne i skiero-
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Rozmowa z ELŻBIETĄ WASILENKO, 
pomorską kurator oświaty

Jeden cel:  
LEPSZE KSZTAŁCENIE

– Na spotkaniu z nauczy-
cielską „Solidarnością” przed-
stawiła Pani główne kierunki 
polityki oświatowej w roku 
szkolnym 2012/2013. Czego 
mogą spodziewać się nauczy-
ciele, a przede wszystkim 
uczniowie?

– Trzy główne kierunki tej 
polityki to wspieranie rozwo-
ju dzieci młodszych, w tym 
sześciolatków, wzmacnianie 
bezpieczeństwa w szkołach i 
placówkach oświatowych oraz podniesienie jakości kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych, szczególnie monitorowanie 
wdrażania reformy kształcenia zawodowego. 

– Na co zwracali uwagę członkowie oświatowej „Solidarno-
ści” podczas dyskusji, jaka miała miejsce 11 września podczas 
Pani spotkania z Regionalną Sekcją Oświaty? 

– Obawy dotyczą przede wszystkim wdrażania podstawy 
programowej z nowym ramowym planem nauczania. Nauczy-
ciele obawiają się, czy przyznana liczba godzin zapewni wyższy 
poziom kształcenia. Ja zawsze podkreślam, że na jakość kształce-
nia wpływa nie tylko liczba godzin, ale także kompetencja nauczy-
ciela, kreatywność uczniów, twórcza atmosfera w szkole, wymiana 
doświadczeń itd.

– Nie była to ani pierwsza, ani zapewne ostatnia okazja 
do wymiany poglądów w środowisku nauczycieli. Czy planuje 
Pani stałe konsultacje ze związkami zawodowymi?

–  Spotkania ze związkami zawodowymi są już pewną tradycją 
w Pomorskim Kuratorium Oświaty. Kurator co roku uczestniczy 
w spotkaniu plenarnym oświatowej „Solidarności”, w ciągu roku 
szkolnego odbywają się natomiast spotkania robocze, a w razie waż-
kich problemów – spotkania bieżące. Chcę wyraźnie podkreślić 
dobrą współpracę ze związkami zawodowymi, z „Solidarno-
ścią”. Cel mamy jeden: wysoką jakość pracy szkół województwa 
pomorskiego i przestrzeganie prawa oświatowego także w sprawach 
pracowniczych, które szczególnie interesują związki zawodowe.

– Funkcję kuratora pełni Pani od kilku miesięcy. Jaka była 
Pani droga zawodowa do tego stanowiska?

– Obecnie jestem urzędnikiem państwowym, ale jeszcze nie 
zapomniałam pracy w szkole. Z wykształcenia jestem nauczycie-
lem biologii. Pełniłam funkcje dyrektora szkół podstawowych nr 
74 i 49 w Gdańsku. W Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracuję 
od wielu lat, m.in. jako wizytator, a od 2009 r. wicekurator. Jest to 
więc naturalna ścieżka kariery, a kuratorem zostałam po śmierci 
mojego nieodżałowanego poprzednika, Zdzisława Szudrowicza.

Rozmawiał Adam Chmielecki
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120 tys. podpisów zebrano pod obywatelskim projektem no-
welizacji ustawy o systemie oświaty, przywracającym nauczanie 
historii w szkołach ponadgimnazjalnych który obowiązywał przed 
1 września. 20 września projekt został złożony w Sejmie.

Rozporządzenie MEN dotyczace reformy sposobu nauczania 
lekcji historii od 1 września 2012 r. zakłada, że w drugiej i trzeciej 
klasie szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie wybierają przedmioty, 
jakich uczyć się będą na poziomie rozszerzonym, a jakich jako 
uzupełniające. Gimnazjaliści, którzy idąc do liceów wybrali klasy 
przyrodnicze, politechniczne, ekonomiczne, mają obowiązkowy 
przedmiot „Historia i społeczeństwo”. Ci licealiści nie mają wy-
kładu z historii, ale  realizują cztery spośród dziewięciu wątków 
tematycznych, jak np. „Europa i świat”, „Wojna i wojskowość”, 
„Kobieta, mężczyzna, rodzina”. 

Tymczasem według szacunków tylko 8 procent uczniów wybie-
rze historię na maturze. Pozostali zakończą edukację historyczną 
na pierwszej klasie liceum czy technikum.

(asg)

Co dwunasty polski maturzysta 
pozna historię ojczyzny
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Państwo rządzone przez 
koalicję PO-PSL nie da 
nam wytchnienia. Inwe-
stycje będą ograniczane, 
budżetówka nie doczeka 
się podwyżek, a fiskus 
zajrzy nam głęboko do 
kieszeni. 

Rząd przygotował projekt 
budżetu państwa na rok 
2013. NSZZ „Solidar-

ność” jasno opowiada się za 
pobudzeniem gospodarki po-
przez zwiększenie popytu. 

Nie pójdziemy 
na zakupy

Tymczasem dotychczasowe 
oraz planowane na 2013 rok 
działania Ministerstwa Finan-
sów koncentrują się na cięciach 
wydatków budżetowych. Pro-
wadzi to do tłumienia rozwoju 
gospodarczego kraju. Rządo-
wym strategom zabrakło odwa-
gi i konsekwencji w decyzjach 
prowadzących do nakręcania 
popytu poprzez zwiększanie 
dochodów. Gdzie są inwestycje 
w stabilne zatrudnienie, które 
przekładają się bezpośrednio na 
wzrost wpływów podatkowych 
do budżetu oraz stabilizują sys-
tem emerytalny? W polityce 
rządu Donalda Tuska króluje 
mentalność chłodnego księgo-
wego i kreatywna księgowość. 
Polacy nie mogą więc liczyć na 
wzrost dochodów i redukcję 
deficytu. 

Zmienne założenia

Ministerstwo Finansów kie-
rowane przez Jacka Rostow-
skiego oparło projekt budżetu 
na założeniu, że polska gospo-
darka w 2013 roku będzie się 
rozwijała w tempie 2,2 proc. 
PKB. A jeszcze w czerwcu, 
przed wakacjami, przedsta-
wiając wstępne założenia re-
sort finansów zakładał wzrost 
na poziomie 2,9 proc. To grube 
przeszacowanie. Co się zmie-
niło w ciągu trzech miesięcy? 
Ano Euro 2012 okazało się li 
tylko propagandową hucpą. W 
drugim kwartale 2012 r. polska 
gospodarka rozwijała się zaled-
wie w tempie 2,4 proc. To i tak 
nieźle, bo już dzisiaj odzywają 
się eksperci, którzy przestrze-
gają i szacują przyszłoroczny 
wzrost PKB na…1,5 proc. Zie-
lona wyspa PO szarzeje. 

Bezrobocie w przyszłym 
roku ma wynieść 13 proc. Na 

koniec czerwca rząd przygo-
towując wstępne założenia do 
budżetu spodziewał się bezro-
bocia na poziomie 12,4 proc. 
W ubiegłym roku rząd progno-
zował, że stopa bezrobocia wy-
niesie na początku 2012 r. 10,5 
proc. Okazało się, że eksperci 
rządowi pomylili się o 2 punk-
ty procentowe, czyli o ok. 330 
tys. osób. Zgubili gdzieś mia-
sto wielkości Katowic. 

Zamrożona kasa
na pracę

Stopa bezrobocia na koniec 
bieżącego roku wyniesie co 
najmniej 13,5 proc. Ekono-
miści, m.in. prof. Stanisław 
Gomułka, ostrzegają, że bez-
robocie już na koniec przyszłe-
go roku może wzrosnąć nawet 
do 15 proc. Te bezrobocie ofi-
cjalne, „rejestrowane”. Wzrost 
stopy bezrobocia dotknie w 
szczególności pracowników 
z branży budowlanej, którzy 
stracą zatrudnienie w związ-
ku z zakończeniem inwestycji 
związanych z infrastrukturą 
przeznaczoną na Euro 2012, 
zmniejszeniem absorpcji środ-
ków unijnych, jak również 
upadłością firm sektora bu-
dowlanego wynikającą m.in. z 
braku zmian w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, które 
powinny zmierzać do ochro-
ny podwykonawców przed 
oszwabiających ich „liderów” 
konsorcjów. Mimo rosnącego 
bezrobocia pieniądze odkła-
dane na walkę z nim zostaną 
zamrożone na koncie ministra 

finansów. Będzie to już – ba-
gatela – 6,1 mld zł. Zamrożony 
pozostanie Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowni-
czych – 2,8 mld zł.

Nasza tzw. konsumpcja też 
spowolniła – wzrośnie co najwy-
żej o 2,2 proc., a nie o 2,7 proc. 

Obietnice, obietnice...

W skali makro Ministerstwo 
Finansów ocenia, że deficyt w 
państwowej kasie w przyszłym 
roku wyniesie 35,6 mld zł. 
Dziura w budżecie powiększy 
się więc w porównaniu z tego-
roczną o 4 mld zł. 

SZARA jesień na ZIELONEJ wyspie

Okazało się, że obiecane 
podczas kampanii 300 miliar-
dów złotych z Unii można po-
równać jedynie do 100 milio-
nów dla każdego, obiecanych 
w 1990 roku przez Lecha 
Wałęsę. 

– Stawką tych wyborów jest 
300 miliardów złotych. Nie tyl-
ko wywalczymy kolejny sied-
mioletni budżet Unii Europej-
skiej, ale wywalczymy w nim 
dla Polski jeszcze więcej niż w 
tym budżecie. Nie ma druży-
ny, nie ma ekipy, nie ma partii 
politycznej w Polsce lepiej do 
tego zadania przygotowanej – 
zapewniali politycy PO, m.in. 
Radosław Sikorski i Jacek 
Protasiewicz. Dzisiaj te obiet-
nice wzbudzają uśmiech poli-
towania dla tych, którzy dali 
się nabrać. Unia tnie wydatki. 
Być może do Polski spłynie 
czwarta część tej kwoty. 

Gospodarki nie będą już 
napędzać inwestycje publicz-
ne. W przyszłym roku udział 
inwestycji w PKB spadnie 
o jeden punkt procentowy 
– do 4,2 proc. Kończą się 
pieniądze unijne, a Bruksela 
rozlicza i każe oszczędzać. 
Po raz trzeci z rzędu minister 
finansów sięgnie po pieniądze 
odłożone w Funduszu Rezerwy 
Demograficznej, który miał 
gwarantować wypłatę naszych 
emerytur za kilkadziesiąt lat. 
W 2010 r. z funduszu rząd po-
brał 7,5 mld zł. W 2011 – 4 mld 
zł, a w 2012 razem wyciągnie 
od nas 2,9 mld zł. 

Stawki i progi PIT zosta-
ją bez zmian. To oznacza, że 
uwzględniając wzrost cen 
oddamy fiskusowi więcej. Na 
dodatek rośnie VAT. Stawki 

Projekt budżetu na 2013 rok: EKONOMICZNA I SPOŁECZNA FIKCJA
tego podatku wzrosły od po-
czątku 2011 r. z 22 na 23 proc. 
Wyższe stawki miały obowią-
zywać przez trzy lata. Obiet-
nice, obietnice. Rząd namówi 
zapewne kontrolowany przez 
koalicję parlament do wydłu-
żenia tego okresu. A już do-
biegają głosy, że podstawowa 
stawka VAT powinna wzrosnąć 
do 25 proc. 

Tusk to nie Orbán

Jednostronna polityka eko-
nomiczna rządu, nastawiona na 
drenaż naszych kieszeni, po-
woduje narastanie niepokojów 
społecznych wśród bezrobotnej 
młodzieży, jak i osób starszych, 
stojących przed perspektywą 
pozostania na niepewnym 
rynku pracy. Cechuje go bo-
wiem wysoki poziom ubó-
stwa wśród osób pracujących, 
nadmierne wykorzystywanie 
umów cywilnoprawnych oraz 
rekordowa w Europie licz-
ba umów na czas określony. 
Cóż, Donald Tusk to nie Vik-
tor Orbán. 

– Na Węgrzech Orbán 
podjął walkę o wprowadze-
nie instytucji odpowiada-
jących fazie rozwoju jego 
kraju – przypomina prof. 
Jadwiga Staniszkis. Mimo 
konfliktu z Komisją Euro-
pejską dało to już efekty – o 
połowę niższy od polskiego 
węgierski  deficyt  w sfe-
rze finansów publicznych. 
A w naszym kraju trudno ufać 
rządowym prognozom. Oto 
np. od 2007 roku zakładany w 
ustawie budżetowej wskaźnik 
inflacji był niedoszacowany. 
W roku ubiegłym skala tego 
niedoszacowania wyniosła 
aż 2 punkty procentowe. Tak 
więc od kilku lat rząd opie-
ra wyliczenia budżetowe na 
błędnych założeniach. 

Najbardziej niepokoją-
cy jest wzrost cen towarów i 
usług mających wpływ na bu-
dżety gospodarstw domowych: 
wzrost cen nośników energii, 
opłat za mieszkanie oraz cen 
żywności. Powoduje to spa-
dek realnego poziomu wyna-
gradzania, a co za tym idzie 
pogorszenie poziomu życia. 
Kłopoty finansowe kolejnych 
krajów europejskich – Włoch, 
Hiszpanii i Grecji – nie napa-
wają optymizmem co do sytu-
acji gospodarczej UE. 
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dów i redukcję 
deficytu. 



1310/październik 2012

RAPORT „MAGAZYNU”

1310/październik 2012

Premier Donald Tusk ma 
przemówić i wygłosić ko-
lejne exposé, tym razem 
najprawdopodobniej na 
posiedzeniu Sejmu 10-12 
października. 

Tusk będzie mówił o kry-
zysie, sytuacji gospodar-
czej w Europie, rodzinie i 

walce z bezrobociem. Co zo-
stało z założeń i obietnic, 
które padły w poprzednim 
przemówieniu premiera? 
Na razie Polską rządzą de fac-
to unijni eksperci i lobbyści. To 
zdanie nie tylko opozycji, ale i 
np. Witolda Modzelewskiego, 

interesu. Premier na czas roz-
plątywania afery się schował 
– widocznie przygotowuje 
swoje wystąpienie. Czy poru-
szy w nim gorące tematy, jak 
podwyższenie wieku emerytal-
nego, ubożenie społeczeństwa, 
umowy śmieciowe, wzrost 
bezrobocia, brak perspektyw 
dla ludzi młodych, którzy wolą 
szukać swego szczęścia za gra-
nicą, czy w końcu ograniczanie 
wolności słowa? 

Zdublowane expos é

W listopadzie 2011 roku 
premier wygłaszał już swo-

roku rząd podwyższył składkę 
rentową płaconą przez praco-
dawców o 2 punkty procen-
towe. Opozycja poszła z tym 
do Trybunału Konstytucyjne-
go. W rok 2013 wejdziemy 
też bez ulgi na Internet i ulgi 
dla twórców. Nie będzie też 
„becikowego” dla bogatszych 
rodzin. Rząd zapewne zdąży 
do końca listopada wprowa-
dzić nowelizację przepisów 
podatkowych, zabierając 50-
-procentowy koszt uzyskania 
twórcom mającym przychody 
ponad 85 528 zł, a także likwi-
dując ulgę rodzinną w rodzinie 
z jednym dzieckiem, której 
dochód przekracza 112 tys. zł 
rocznie. 

Rząd szuka kasy i wyciąga 
pieniądze z naszych kieszeni. 
Nieubłaganie bowiem tyka 
licznik długu publicznego, 
wskazując we wrześniu 891 
mld zł. Według zapowiedzi 
premiera, w 2012 r. miał on 
spaść do 52 procent. Obiecane 
ograniczenie poziomu długu 
publicznego miało wymiar 
propagandowy, oparty na  wir-
tualnej księgowości. Deficyt w 
finansach publicznych będzie 
wyższy niż zakładane 3 proc. 
Produktu Krajowego Brutto 
(PKB). 

Tusk jesienią ub.r. obiecy-
wał obniżenie deficytu do 1 
proc. PKB do 2015 r. Minister 
finansów Jacek Rostowski 
jednak zapowiedział, że defi-
cyt w 2012 r. osiągnie poziom 
3,5 proc. PKB. O 1 procencie 
na koniec kadencji nie wspo-
minał. To i tak wersja optymi-
styczna. Nie mamy bowiem 
rygorystycznego duszenia 
deficytu, co z drugiej strony 
nie doprowadziło do zdławie-
nia popytu wewnętrznego. A 
przecież im więcej wydajemy 
w naszych sklepach, kupując 
rodzime towary, tym bardziej 
oliwimy naszą gospodarkę.

Emerytury – jak dekret

W jednym zaś rząd jest 
konsekwentny, to podwyższe-
nie wieku emerytalnego (wpro-
wadzone w ekstraordynaryj-
nym trybie, bez społecznych 
konsultacji, z lekceważeniem 
dwóch milionów obywateli, 
którzy podpisali się pod refe-
rendalnym wnioskiem). W tym 
spełniły się zapowiedzi premie-
ra z exposé. Wiek uprawniają- Raport opracował Artur S. Górski

SZARA jesień na ZIELONEJ wyspie
Po co nowe EXPOSÉ premiera Tuska, 
skoro stare jest NIEUŻYWANE?

cy do przejścia na emeryturę 
przesuwa się o trzy miesiące 
każdego roku. Finał to 67 lat 
dla kobiet i mężczyzn. „Soli-
darność” ustawę o emeryturach 
powszechnych zaskarżyła do 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Podobnie związki zawodowe 
służb mundurowych. Zresz-
tą i tak premier zadbał o tych 
ostatnich. Ta grupa zawodo-
wa otrzymała zapowiedziane 
podwyżki o 300 zł na funkcjo-
nariusza. O siły porządkowe 
trzeba dbać.

Inna obietnica premiera, 
czyli cyfryzacja, na razie spro-
wadziła się do utworzenia no-
wego resortu – Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, za-
walonego jak przystało na cy-
fryzację… papierami. Unia Eu-
ropejska zaś już pół roku temu 
zakręciła kurek z pieniędzmi 
dla Polski na elektroniczną ad-
ministrację. Powód – znikome 
efekty zagospodarowania środ-
ków finansowych. W „polu” 
jest zapowiedź skrócenia czasu 
oczekiwania na pozwolenie na 
budowę. Podobno, jeśli wie-
rzyć premierowi, wydawanie 
pozwoleń na budowę miało 
trwać do 100 dni, a nawet do 
60 dni dla małych inwestycji.  

Rząd, zgodnie z zapowie-
dzią premiera, zmienił też zasa-
dy waloryzacji rent i emerytur 
z procentowej na kwotową. W 
tej sprawie też ma wypowie-
dzieć się Trybunał Konstytu-
cyjny. Zanosi się też na zmianę 

Raport opracował Artur S. Górski

W państwie Donalda Tuska przynajmniej jeden wskaźnik 
rośnie… stopa bezrobocia. W sierpniu w powiatowych 

urzędach pracy woj. pomorskiego zarejestrowało się kolejne 
1200 osób. Tym samym stopa bezrobocia sięgnęła tu 12,1 
proc. W lipcu było to 12 proc., a w sierpniu 2011 r. – 11,5 
proc. Bezrobocie rośnie mimo prac sezonowych i mającego 
jakoby nastąpić po Euro 2012 ożywienia gospodarczego. 
Tymczasem inwestycje utknęły, kontrahenci nie otrzymują 
należnej gratyfikacji za wykonane prace, kolejne firmy skła-
dają wnioski o upadłość, a do urzędów pracy zgłaszają się 
poszukujący zajęcia.

Dane przekazane przez urzędy pracy wskazują, że 31 
sierpnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w woj. 
pomorskim sięgnęła 103,8 tys. osób. To wzrost o 1,1 proc. 
w porównaniu z lipcem. Godne zauważenia jest, że przed 
rokiem w sierpniu odnotowano spadek liczby osób bez pracy 
o 0,4 proc.

Wzrost bezrobocia dotknął piętnaście pomorskich powia-
tów. Największy odnotowano w powiecie kartuskim – aż o 
5 procent, czyli o 207 osób. Bezrobocie spadło w pięciu po-
wiatach. Najkorzystniejszą tendencję odnotował powiat kwi-
dzyński, w którym 200 osób wyrejestrowało się z PUP.

Pocieszające jest, że pracodawcy zgłosili do urzędów pra-
cy 6,2 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 1,3 tys. więcej niż w 
lipcu.

Nie jest też łatwo znaleźć zajęcie powracającym z zagrani-
cy. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sierpniu wpłynęły 93 
wnioski o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych po 
okresie zatrudnienia za granicą.

Jeden wskaźnik rośnie rządowi: 
stopa bezrobocia

je exposé. Z obietnic, jakie 
wówczas szef rządu złożył w 
imieniu swego gabinetu, tyl-
ko skromna cząstka została 
zrealizowana. O pardon! Jest 
sfera, którą rząd Tuska zreali-
zował. To wzrost podatków i 
obciążeń nakładanych na oby-
wateli. 

Podatkiem
w obywatela

Wprowadzony został poda-
tek od wydobycia miedzi i sre-
bra oraz uszczelniono przepisy 
tak, by uniemożliwić zakłada-
nie lokat wolnych od „podat-
ku Belki”. Już w lutym tego 

stawek VAT na kolejne produk-
ty, jak kawa i mrożonki. 

Gruba administracja

Gdzieś zapodziała się obiet-
nica odchudzenia administracji 
publicznej i – jak obiecywał 
premier – „uczynienia admi-
nistracji coraz bardziej przyja-
zną i służebną”. Zamiast tego 
w ciągu poprzedniej kadencji 
rządu PO-PSL przybyło nam 20 
tysięcy etatów w urzędach ad-
ministracji centralnej. Premier 
jesienią ub.r. zapowiedział 
uchwalenie ustawy o opodatko-
waniu koncesjonariuszy wydo-
bycia gazu łupkowego. Na ra-
zie trwają rządowe spory w tej 
materii między ministerstwami 
Środowiska, Finansów, Spraw 
Zagranicznych i Skarbu. 

A rolnicy i zapowiadana 
reforma systemu ubezpieczeń? 
Też w proszku. Nie wiemy za-
tem, jaką składkę zdrowotną 
mają płacić rolnicy. Nikt chy-
ba w kraju nie wie, kiedy ma 
też pojawić się zapowiadana 
rachunkowość w gospodar-
stwach rolnych. 

Czekamy zatem z niecier-
pliwością na kolejne exposé. 
Cóż, zabiegi propagandowe 
uśpią pytania o niezrealizowa-
ne ubiegłoroczne zapowiedzi. 
O 195 obietnicach Tuska zło-
żonych w exposé z 2007 roku 
nie wspominając.



wiceministra finansów w latach 
1992-1996. 

Prawo do przekrętów

Afera związana z piramidą 
finansową Amber Gold i upa-
dłością linii lotniczych OLT 
Express pokazała, że pań-
stwo nie gwarantuje obywa-
telom bezpieczeństwa. Sam 
premier zadeklarował, że nie 
zamierza ograniczać „prawa 
do ryzyka”. Jak w soczewce 
widać, że państwo pod rząda-
mi PO i PSL niezdolne jest do 
zagwarantowania przejrzy-
stych reguł gry w biznesie i 
otoczone zostało siecią grup 
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– Być człowiekiem „Solidarności” może oznaczać także być 
człowiekiem największego ruchu społecznego w naszej hi-
storii. „Solidarność” była wielka i powinna pozostać wiel-
ka, bowiem zmieniła Polskę, Europę i świat. Pamiętajmy o 
tym, że pozostaje ona niewyczerpanym źródłem inspiracji 
– mówił w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Jarosław Kaczyński, 
prezes Prawa i Sprawiedliwości, podczas konferencji Lech 
Kaczyński człowiekiem „Solidarności”.

wodniczący ZRG „S” Krzysz-
tof Dośla, witając wszystkich, 
którzy przyjęli zaproszenie do 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Sala była wypełniona ludźmi, 
którzy w przytłaczającej więk-
szości wytrwali na kilkugo-
dzinnej konferencji do końca.

– Tak. Lech Kaczyński był 
człowiekiem „Solidarności”, 
nawet już jako członek przed-
sierpniowej opozycji, jako 
prawnik, intelektualista, jako 
prezydent RP – przypomniał 
poseł Maciej Łopiński, były 
prezydencki minister i prezes 
Ruchu im. Lecha Kaczyńskie-
go. Od września wiceprezesem 
ruchu jest Marta Kaczyńska, 
rówieśniczka „Solidarności”, 
córka Lecha Kaczyńskiego 
urodzona w 1980 roku. 

– Mój tata zawsze uważał 
się za człowieka „Solidarno-
ści”, mocno związanego z tym 
pięknym, zrodzonym z emocji 
i wolności ruchem. Pamiętam 
zaangażowanie taty w strajk z 
roku 1988. To chyba najmoc-
niejsze dziecięce wspomnienie 
– powiedziała nam tuż przed 
konferencją Marta Kaczyńska.

Były premier i lider PiS 
Jarosław Kaczyński był tego 
dnia szczególnie oklaskiwany.

– Mój świętej pamięci brat 
był człowiekiem „Solidarno-
ści”. Być człowiekiem „Soli-
darności” może oznaczać wiele 

różnych sytuacji i stanów. Lech 
był człowiekiem „Solidarno-
ści” w tym najprostszym sensie 
– członkiem organizacji, pełnił 
funkcje formalne, a także nie-
formalne, wtedy gdy „S” była 
nie do końca sformalizowana. I 
to jest, można powiedzieć, naj-
prostsza odpowiedź na pytanie, 
co to znaczy. Być człowiekiem 
„S” może oznaczać też, często 
o tym zapominamy, być czło-
wiekiem największego ruchu 
społecznego w naszej historii, 
ale także co najmniej jedne-
go z dwóch największych w 
historii świata, bo tylko ruch 
Gandhiego można porównać 
do ruchu „Solidarności” – po-
wiedział Jarosław Kaczyński i 
przypomniał datę 17 września 
1980 roku, kiedy to organizacje 
związkowe, które powstawały 
spontanicznie w Polsce, zjed-
noczyły się w jeden ogólno-
polski ruch –  „Solidarność”, a 
wspominając brata dodał:

– Nie zdradził, nigdy nie 
zdradził – nawet gdy prze-
szedł do innych funkcji. W 
kancelarii prezydenta, w NIK, 
później jako minister sprawie-
dliwości, prezydent Warszawy 
i Polski. A „Solidarność” była 
wielka i powinna pozostać 
wielka, bowiem zmieniła Pol-
skę, Europę i świat – podsumo-
wał lider opozycji. 

O opozycyjnej działalności i 
rozpracowywaniu Kaczyńskie-
go przez SB mówił historyk, dr 
hab. Sławomir Cenckiewicz.

– Bardzo ważna rola Le-
cha Kaczyńskiego w Wolnych 
Związkach Zawodowych to 
monitorowanie represji na ca-
łym Wybrzeżu. To wyjazdy, 
wysyłanie kurierów, docieranie 

do represjonowanych – mówił 
Cenckiewicz. 

Od grudnia 1981 do paździer-
nika 1982 roku Kaczyński był 
internowany w Strzebielinku. Z 
raportu SB widać, że tak długi 
czas przetrzymywania był karą za 
zdecydowaną odmowę jakichkol-
wiek rozmów ze służbami PRL.

– Badając biografię Lecha 
Kaczyńskiego doceniłem ta-
kich ludzi jak on, bo wiem, że 
był on w tym autentyczny, co 
potwierdza jego późniejsza po-
stawa. Pragmatyka wiernego 
imponderabiliom. Nie dał się w 
żaden sposób przekupić, nie dał 
się wciągnąć w kooptacje przez 
korupcje, nie dorobił się na tym 
„szwindlu” w latach 90. – powie-
dział Cenckiewicz.

O roli Lecha Kaczyńskiego 
w Związku w latach 1989-91, 
m.in. jako wiceprzewodniczące-
go Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, opowiedział politolog 
Adam Chmielecki. Ten okres w 
historii Związku i w życiorysie 
Lecha Kaczyńskiego jest mało 
znany, a przecież wówczas fak-
tycznie kierował on „Solidarno-
ścią”, nadzorując m.in. budowa-
nie związkowych struktur. 

Przywracanie pamięci – LECH KACZYŃSKI, 
człowiek „Solidarności” 

Przywracaniu wiedzy o roli, 
jaką były prezydent Lech Ka-
czyński odegrał w najnowszej 
historii, w tworzeniu NSZZ 
„Solidarność”, posłużyła kon-
ferencja Lech Kaczyński czło-
wiekiem „Solidarności”, która 
odbyła się 8 września w Sali 
BHP gdańskiej stoczni. Zorga-
nizowały ją Ruch Społeczny  
im. Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego i Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. 

– Lech Kaczyński: prawnik, 
naukowiec, opozycjonista, po-
lityk, mąż stanu, prezydent RP, 
ale też związkowiec. Lech Ka-
czyński – człowiek „Solidarno-
ści” wierny zasadom i ideałom, 
wierny, aż do ostatnich chwil, 
autor programu Polski Solidar-
nej. Taką Polskę, taką ojczyznę, 
chcielibyśmy mieć. Jako oj-
czyznę dla każdego. I dla tych, 
którzy potrafią zadbać sami o 
siebie oraz dla tych, którym 
ojczyzna musi pomagać i ich 
wspierać. Lech Kaczyński ca-
łym swoim życiem realizował 
program, który streszcza jedno 
zdanie: „Nie wierzę w mit bu-
dowania dobrobytu kosztem 
godności pracownika”.

–  „Sol idarność” zrobi 
wszystko, aby to, co do nas 
pisał i o czym mówił Lech Ka-
czyński, aby te ideały, którymi 
żył i je realizował, były nadal 
realizowane – powiedział prze-

Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej Pary  Prezydenckiej, znalazła się w zarządzie 
ruchu społecznego noszącego imię jej ojca, Lecha Kaczyńskiego. Na zdjęciu razem ze swoim 
stryjem, Jarosławem Kaczyńskim.

Sala BHP była szczelnie wypełniona gośćmi konferencji, 
którzy kilka godzin z uwagą przysłuchiwali się debacie.

O Lechu  Kaczyńsk im 
– związkowcu i mężu stanu 
– mówił też były lider „S” Ja-
nusz Śniadek.

– „Solidarność” była wiel-
kim wołaniem zniewolonego 
narodu o wolność i sprawie-
dliwość społeczną. Wielkim i 
pięknym marzeniem o Polsce 
zbudowanej na wartościach. 
Lech Kaczyński dochował 
wierności wspólnym ideałom 
„Solidarności” jak żaden spo-
śród liderów naszego Związ-
ku, którzy odeszli do życia 
publicznego, którzy ze spo-
łecznego mandatu sprawowali 
najwyższe funkcje w państwie 
– powiedział Janusz Śniadek.
Mówiąc o społecznej wrażliwo-
ści prezydenta Śniadek dodał:

– Lech Kaczyński stał się 
symbolem wierności zwy-
kłym ludziom. Stąd ten wiel-
ki szacunek ludzi i żałoba po 
katastrofie smoleńskiej – za-
uważył były związkowy lider. 
 – Działania Platformy Oby-
watelskiej sprowadzają posze-
rzenie katalogu swobód oby-
watelskich o prawo do ryzyka. 
Prawo do ryzyka okazuje się 
prawem do oszustwa, co poka-
zała choćby afera Amber Gold. 
„Wolności do czynienia krzyw-
dy drugiemu być nie może” 
– mówił Leszek. Niestety, tej 
batalii o przyszłość naszego 
kraju strona solidarnościowa 
na razie nie wygrywa. Prze-
grywa, bo liderzy Platformy 
okazują się specjalistami od 
ryzyka i hazardu. Bezkarnie 
tuszują kolejne afery. Zręcznie 
zapraszają do udziału w swojej 
nieuczciwej loterii. Elektorat 
PO to jedna wielka kolej-
ka do kolektury totolotka. 
Wszyscy wiedzą, że wygry-
wają tylko nieliczni, że na 
wygrane składają się wszy-
scy; pokusa jest zbyt silna, 
wielu chce spróbować. W 
Polsce Tuska na wygrane tych 

nielicznych składać się muszą 
także ci, którzy nie chcą i nie 
mogą nawet uczestniczyć w tej 
grze – taką diagnozę postawił 
Janusz Śniadek, a jego słowa go-
ście na sali przyjęli oklaskami.

W trakcie konferencji odbył 
się panel dyskusyjny z udziałem 
m.in.: Andrzeja Gwiazdy, Pio-
tra Semki (przeanalizował poli-
tyczne zabiegi wyeliminowania 
w 2010 roku Lecha Kaczyńskie-
go z historii najnowszej, podjęte 
kilka miesięcy po jego tragicz-
nej śmierci pod Smoleńskiem), 
Krzysztofa Wyszkowskiego, 
Róży Janca-Brzozowskiej, 
Andrzeja Kołodzieja, Janusza 
Śniadka, Grzegorza Biereckie-
go, Mariusza Muskata.

Artur S. Górski

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

ANTYKI



1510/październik 2012

OŚWIATA

– Z czyjej inicjatywy na 
Uniwersytecie Gdańskim 
odbędą się uroczystości zwią-
zane z 25 rocznicą strajku 
majowego?

– Z inicjatywy Niezależne-
go Zrzeszenia Studentów Uni-
wersytetu Gdańskiego.

– Dlaczego studenci zrze-
szeni w NZS UG chcą obcho-
dzić tę rocznicę?

– 25 lat temu miał miejsce 
strajk majowy na Uniwersyte-
cie Gdańskim, który był ozna-
ką poparcia dla stoczniowców, 
a jednoczenie buntu i deter-
minacji studentów do walki 
przeciwko zniewolonej Polsce. 
Studenci Uniwersytetu Gdań-
skiego postanowili wówczas 
pokazać, że oni również mają 
swoje zdanie na temat przyszło-
ści naszego kraju i nie pozwolą 
zaprzepaścić tego, co już udało 
się osiągnąć w drodze ku wol-
ności. Obecnie naszym celem 
jest przypomnienie bohaterów 
tamtych czasów i to nie tylko 
tych z pierwszych stron gazet, 
ale również tych cichych, a 
nawet bezimiennych. Chcemy 
pokazać, że dzisiejszy NZS to 
spadkobierca idei i dorobku 
działań zrzeszenia od momen-
tu powstania. Jako organizacja 
studencka chcemy jednoznacz-
nie, korzystając z doświadczeń 
naszych poprzedników, odno-
sić się do przeszłości, by kre-
ować rzeczywistość.

– Jaki będą miały charak-
ter obchody rocznicy?

– Przedsięwzięcia roczni-
cowe będą trwały prawie rok. 
Regularnie raz w miesiącu bę-
dziemy zapraszać mieszkańców 
Trójmiasta – nie tylko środowi-
sko akademickie – do udziału 
w przedsięwzięciach, których 
celem jest przede wszystkim 

Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej sprzyja refleksjom. 
O problemach środowiska oświatowego oraz zadaniach 
„Solidarności” oświatowej mówi WOJCIECH KSIĄŻEK, prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”.

zainteresowanie odbiorców hi-
storią tamtego okresu. Dlatego 
plan obchodów będzie bogaty w 
wydarzenia angażujące odbior-
ców, rozbudzające ich wyobraź-
nię i niejednokrotnie mające 
charakter zabawy. Oczywiście, 
będziemy chcieli uczcić pamięć 
bohaterów również w sposób 
oficjalny, przewidując takie 
działania, jak msza święta oraz 
uroczystości zakończone złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców.

– Kiedy rozpoczną się ob-
chody?

– 13 października bieżące-
go roku odbędzie się Krajowy 
Zjazd Delegatów NZS, połą-
czony z oficjalnym otwarciem 
obchodów. Następnie zapro-
simy młodzież do wzięcia 
udziału w konkursie na repliki 
transparentów. Do maja prze-
widujemy wiele wydarzeń 
– zarówno tych skierowanych 
do studentów, jak i pozosta-
łych mieszkańców Trójmiasta 
– między innymi: konferencję 
naukową „Młodzież ma zawsze 
rację – biologicznie jest przy-
szłością”, wydanie „gazetki 
podziemnej” czy happening.

– Proszę o jeszcze kilka 
przykładów planowanych 
wydarzeń.

– Na przykład w paździer-
niku planujemy wystawę zdjęć 
ze strajków ’88 i koncert „Być 
wolnym, to móc nie kłamać”, 
w grudniu – pokaz filmów 
„Polskie lata ’80 – one zmieni-
ły świat” i happening  „Nie ma 
wolności bez Solidarności”, 
zaś w marcu debatę „Kobiety 
też walczyły…”, a w kwietniu 
mecz Lechia Gdańsk kontra 
NZS UG.

– Kto wesprze studentów 
w przygotowaniach?

– Zwróciliśmy się do kilku 
organizacji, osób, ponieważ 
potrzebujemy wsparcia zarów-
no merytorycznego, jak i finan-
sowego. Cieszymy się bardzo, 
że pomoc zadeklarowała nam 
już między innymi Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”. 
Ale cały czas apelujemy do 
wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób mogą wesprzeć 
nas w organizacji obchodów.

– Kiedy odbędzie się finał 
uroczystości?

– Finał odbędzie się w maju 
przyszłego roku podczas dużej 
konferencji podsumowującej. 
Będziemy chcieli dokonać 
tam podsumowania naszych 
działań i podziękować wszyst-
kim, którzy nas wesprą. Na ten 
dzień przewidujemy jeszcze 
uroczystości pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców oraz 
kilka niespodzianek, które 
uświetnią zakończenie projek-
tu, na przykład wmurowanie 
tabliczek upamiętniających 
uczestników strajku w 1988 r.

– Na jakim etapie są przy-
gotowania?

– Czas ucieka bardzo szyb-
ko, a my staramy się zapiąć 
wszystko na ostatni guzik. Na 
pewno dużo pracy jeszcze przed 
nami – diabeł tkwi w szczegó-
łach… Mamy nadzieję, że nie-
bawem będziemy mogli przed-
stawić już definitywny kształt 
projektu, szczegółowy program 
i zaprosić na obchody 25-lecia 
strajku majowego ’88.

– Dziękuję za rozmowę i 
życzę powodzenia w przygo-
towaniach.

– Bardzo dziękuję i każ-
dego, kto zechce nam pomóc 
w organizowaniu obchodów, 
proszę o kontakt. Mój adres: 
a.daroszewska@nzsug.pl.

Rozmawiała
 Barbara Ellwart

GRZEGORZ DRZYCIMSKI – uczestnik strajku 
majowego w 1988 r. na UG, od pierwszych 
minut do samego końca; wówczas student 
III roku Wydziału Historii
– Jaki był Pana udział w przygotowaniu i przeprowadze-
niu strajków-protestów w 1988 roku?
– Szeregowy, spontaniczny uczestnik strajku, zaangażowany w 
pełnienie służby porządkowej. Nic nie wiedziałem o planowa-
nych strajkach. Nie byłem aktywnym członkiem NZS ani pod-
ziemnych struktur „Solidarności”. Znałem jednak kilka zaanga-
żowanych i znanych w środowisku opozycyjnym osób jeszcze ze 
swojej aktywności w V LO w Oliwie. Na samym początku strajku 
„pobraliśmy” na ochotnika białe opaski i stanowiliśmy rodzaj 
wewnętrznej służby porządkowej. Pilnowaliśmy drzwi wejścio-
wych, aby nie wtargnęły „osoby niepowołane”, nietrzeźwe oraz 
nie wnoszono alkoholu. Kierowaliśmy ludzi na określone piętra 
do sal wykładowych celem zakwaterowania. (…)

Kreować rzeczywistość, 
pamiętając o przeszłości
Rozmowa o przygotowaniach do obchodów 25 rocznicy Strajku 
Majowego 1988 na Uniwersytecie Gdańskim z przewodniczącą 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego 
ANGELIKĄ DAROSZEWSKĄ,studentką II roku neurobiopsychologii 

Angelika Daroszewska, 
przewodnicząca NZS UG. 

Życzenia z okazji 
Dnia Nauczyciela

– Dlaczego wakacje i początek roku szkolnego były czasem 
intensywnej pracy i niepokoju dla środowiska oświatowego?

– W Regionie Gdańskim sekcja koordynowała prace związane 
z Funduszem Stypendialnym imienia NSZZ „Solidarność”. Wła-
śnie zrealizowaliśmy jego dziesiątą edycję. Łącznie przyznanych 
zostało 409 stypendiów. Wydaliśmy specjalny biuletyn, uczest-
niczymy w naradach z dyrektorami szkół, przedszkoli, a placó-
wek jest łącznie ponad 2 tysiące. No i problemy z tym, że polska 
– także pomorska – oświata jest mocno niedoinwestowana. Stąd 
kłopoty z likwidacjami szkół, zwolnienia nauczycieli. Niestety, 
samorządy terytorialne, zamiast występować z roszczeniami wo-
bec Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów, 
oszczędności szukają wśród ludzi oświaty. To fałszywe i nierze-
telne, a MEN umywa ręce.

– Co na to NSZZ „Solidarność”? 
– Trwają rozmowy Sekcji Krajowej z przedstawicielami MEN 

i samorządów terytorialnych. Sekcja gdańska zorganizowała pro-
test-pikietę koło Urzędu Wojewódzkiego, przekazaliśmy – zresztą 
nie po raz pierwszy – swoje postulaty do rządu RP. Staramy się 
opiniować projekty aktów prawnych, proponować rozwiązania 
prawne, w tym na forum międzynarodowym, między innymi w 
sprawie bubla prawnego, jakim są dodatkowe obowiązkowe go-
dziny i to niepłatne. Odzew, niestety, bywa różny. Przy nauczaniu 
historii jest drobny sukces. Rząd zmienił zdanie i będą obowiąz-
kowo przekazywane treści z „Ojczystego panteonu, ojczystych 
sporów”. Szkoda, że zmiany można jedynie „wyszarpać” prote-
stami, głodówkami. 

– A jakie inne działania podejmowane są w Regionie Gdań-
skim?

– Naszym członkom staramy się zapewnić ochronę prawną, 
proponujemy specjalistyczne szkolenia, pomagamy w ochronie 
przed mobbingiem, organizujemy konferencje tematyczne. To 
wszystko dzieje się dzięki dużemu zrozumieniu i wsparciu ze 
strony Zarządu Regionu Gdańskiego. Cieszy to, że wśród ludzi 
„Solidarności” z innych branż występuje tak duże zrozumienie dla 
działań ludzi oświaty. Chodzi wszak o wspólne, wielkie polskie 
dobro i szansę, jakimi są dzieci i młodzież, ich jak najlepsze wy-
kształcenie, ale i wychowanie na dobrych ludzi, świadomych swej 
polskości i wynikających stąd obowiązków patriotycznych.

– Czego życzy Pan nauczycielom z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej?

– Szkoła to żywy organizm. Są w niej uczniowie i ich rodzice, 
są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, są związa-
ni z nią pracownicy emerytowani, ludzie z organów prowadzących 
i nadzoru kuratoryjno-ministerialnego. Ważne, żeby pamiętać, iż 
w szkole najważniejszy jest CZŁOWIEK, nie papiery czy spra-
wozdania. Ważne, żeby wszyscy mieli poczucie SATYSFAKCJI, 
bo wtedy z chęcią przychodzi się do pracy – do szkoły. Chce się 
żyć.

Rozmawiała Barbara Ellwart
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Cytat miesiąca  ”
„

3683,66 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w sierpniu 2012 bez wypłat z zysku 
i było niższe w porównaniu 
z lipcem o ponad 16 zł. 

pod redakcją Olgi Zielińskiej

PRACAPRACAna czas określony

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

Ponad 3,3 mln Polaków pracowało w 2011 roku na czas 
określony. Najliczniejszą grupę – blisko 900 tys. osób – stanowili 
zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym. Niewiele mniejsze 
grono stanowili pracujący na czas określony w handlu oraz w 
branży naprawy samochodów – ok. 630 tys. Kolejno plasowa-
ły się następujące sektory gospodarki: budownictwo – 409 tys., 
usługi wspierające działalność gospodarczą – ok. 211 tys., edu-
kacja – 176 tys., transport i magazynowanie – 160 tys., opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna – 141 tys., administracja publiczna 
i obrona narodowa – 136 tys., zakwaterowanie i usługi gastro-
nomiczne – 131 tys.

Praca na czas określony według długości trwania 
umowy (2011)

Długość umowy w tys. w %

mniej niż 1 miesiąc 85,5 2,5

od 1 do 3 miesięcy 460,9 13,7

od 4 do 6 miesięcy 440,9 13,1

od 7 do 12 miesięcy 1022,9 30,4

od 13 do 18 miesięcy 146 4,3

od 19 do 24 miesięcy 436 13,0

od 25 do 36 miesięcy 254,1 7,6

więcej niż 3 lata 516,9 15,4

ogółem 3363,2 100

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat

Sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, kiedy inflacja była 
powyżej poziomu akceptowanego przez Radę Polityki Pienięż-
nej. Najbardziej w ciągu roku drożał transport – 6,5 proc., koszty 
związane z mieszkaniem, czyli jego użytkowaniem i wyposaże-
niem – 5 proc. A niedługo przychodzi zima i z pewnością zapła-
cimy więcej za ogrzewanie – o kilka, a nawet kilkanaście procent. 
Wzrosną też ceny żywności. Pensje natomiast raczej nie.

      

690 mln zł – tyle wynosi już 
deficyt Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Kłopoty spowo-
dowane są mniejszymi wpły-
wami ze składki zdrowotnej 
niż zakładano, a także pogar-
szającą się sytuacją na rynku 
pracy. Zatrudnienie spada, a 
pensje nie rosną. A przecież 
budżet funduszu uzależniony 
jest od tego, ile osób ma za-
trudnienie i jakie otrzymują 
wynagrodzenie. Kłopoty NFZ 
odczuwają szpitale, którym 
fundusz nie płaci za nadwy-
konania. Niektóre placówki 
mają problemy z uzyskaniem 
płatności za świadczenia ratu-

NFZ NIE PŁACI SZPITALOM

Wirtualna waluta
Świat wirtualny jest nieza-

leżny, często anonimowy. I... 
ma swoją walutę – bitcoin. Ta 
cyfrowa waluta jest używana 
do przelewów internetowych 
i w handlu. Nie została wy-
emitowana ani przez bank 
centralny, ani też inny organ 
władzy. Niemniej do jej ochro-
ny wykorzystywana jest kryp-
tografia. Pomimo to najwięk-
szy na świecie kantor cyfrowej 
waluty Bitfloor poinformował 
ostatnio, że z jego kompute-
rowych serwerów skradziono 
walutę o wartości 250 tys. do-
larów.                                  

Ponad 71 proc. zatrudnio-
nych stale lub też od czasu 
do czasu jest zbyt zmęczo-
nych po pracy, aby cieszyć się 
tym, czym chcieliby zająć się 
w domu. Natomiast aż 66,3 
proc. stale lub też od czasu do 
czasu martwi się problemami 
zawodowymi nawet wtedy, 

Zmęczeni 
w pracy

PŁACI SZPITALOM
jące życie i zdrowie, a one nie 
są objęte limitem. Szpitale nie 
mogą bezkarnie się zadłużać, 
bo zgodnie z ustawą o dzia-
łalności leczniczej, jeśli wła-
ściciel nie pokryje strat wy-
generowanych w tym 
roku, będą musiały 
przekształcić się w 
spółki.



Stopa bezrobocia 
w sierpniu wyniosła 
12,3 proc. i nie 
zmieniła się w po-
równaniu z lipcem 
br. (GUS)

W sierpniu 2012 r. 
inflacja zmniejszy-
ła się o 0,3 proc. 
miesiąc do miesiąca, 
a zwiększyła o 3,8 
proc. rok do roku

87 proc. pracodawców łamało 
przepisy o czasie pracy w 2011 
r. Wynika tak z 1,6 tys. kontroli 
dot. czasu pracy, przeprowa-
dzonych w ub. roku przez 
Państwową Inspekcję Pracy

Stopa bezrobocia w województwie 
pomorskim na dzień 31 lipca wynio-
sła 12 proc., (zmalało o 0,1 proc. w 
porównaniu z poprzednim miesiącem), 
co przekłada się na bezrobotnych
w województwie pomorskim: 
102 656.

kiedy nie jest w pracy. Według 
Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy (ILO) oraz Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), 
stres jest najważniejszym wy-
zwaniem dla zdrowia pracow-
ników. A jak wykazują liczne 
badania, polscy pracownicy są 
bardzo zestresowani.           

Kiedy polscy lekarze stanęli do pracy razem z lekarzami 
rosyjskimi, nie musieli do siebie nic mówić. Wykonywali 
jak fachowcy swoją pracę, z wielkim poszanowaniem 
ofiar tej katastrofy.

Ewa Kopacz w Sejmie, 29 kwietnia 2010 r.
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SPOŁECZEŃSTWO

– Rola mediów głównego 
nurtu stoi w sprzeczności z 
zasadą dziennikarstwa, czyli 
patrzeniem władzy na ręce. W 
epoce demokracji medialnej 
mamy do czynienia z mediami 
antyopozycyjnymi. Czy jest 
szansa na stworzenie obiegu 
niezależnego? Co może być 
przeciwwagą dla medialnego 
głównego nurtu, dyktującego 
narrację, narzucającego inter-
pretację?

– Sytuacja jest groteskowa. 
Media zajmują się głównie walką 
z opozycją, tropiąc jej potknięcia. 
Stały się tym samym elementem 
establishmentu. Zmienić ten stan 
będzie bardzo trudno.

– Twórcy kabaretowi, z nie-
licznymi wyjątkami, zamiast 
tradycyjnie śmiać się z władzy 
–  śmieją się z ludzi opozycji…

– Krążył taki wymowny 
żart, w którym Mariusz Walter 
(wiceprezes grupy ITI – przyp. 
red.) po wyborach 2007 roku 
ustala cele: „Wzywa Walter 
swoją ekipę TVN i mówi: no, 
proszę państwa. Przez dwa lata 
atakowaliśmy rząd, to teraz 
przez następne dwa lata wali-
my w opozycję. Musi być jakaś 
równowaga”.  To dowcip, który 
obrazuje głębszy problem.

 – Ludzie mediów na świecie 
też nie prezentują świata war-
tości tradycyjnych…

– Generalnie media na świe-
cie są przechylone na stronę le-
wicowo-liberalną. Jak patrzymy 
na wyniki wyborów, to jednak 
ludzie na Zachodzie głosują ina-
czej niż sugerują im media. Wy-
niki wyborów w tych krajach nie 
odzwierciedlają tego parcia me-
diów na lewo. Wniosek jest taki, 
że tamte media nie reprezentują 
poglądów społeczeństw, nie pró-
bują pokazywać rzeczywistości, 
ale próbują ją kształtować.

– To tak jak w Polsce. Mamy 
więc „światowe” media?

– W Polsce jest jeszcze go-
rzej, bo media są związane z 
establishmentem. Bronią go. Są 
wprost jego elementem. Jednak 
na świecie istnieją pewne stan-
dardy, które na takie lokowanie 
się mediów nie pozwalają, a któ-
rych media się trzymają.

– Ostatnio środki przekazu 
obiegły obrazki, jak czołowi po-
litycy PO na Pomorzu promo-
wali w grudniu 2011 roku na 
gdańskim lotnisku im. Wałęsy 
nowo otwarte przedsięwzięcie 
Marcina P. i jego grupy Amber 
Gold, czyli linie lotnicze OLT 
Express. Fotografie były znane, 

ale dopiero jeden z portali in-
ternetowych pokazał kontekst. 
Inne media go wcześniej nie 
zauważyły. Czy to brak wy-
czucia? Czy może przekonanie: 
„Nie ruszamy tematu”? 

– Oczywiście to myślenie 
„Nie ruszamy tego tematu”. 
Była też taka wymowna historia, 
która mówi niemal wszystko. 
Prominentny polityk obozu wła-
dzy Stefan Niesiołowski atakuje 
dziennikarkę Ewę Stankiewicz. 
Wrzeszczy na nią. Co się dzieje? 
Dziennikarz telewizji publicznej, 
który do tego momentu filmował
to zdarzenie, wyłącza kamerę…

– Odruchem dziennika-
rza jest włączenie kamery w 
takim momencie, gdy coś się 
dzieje…

– Otóż właśnie nie. On nie jest 
dziennikarzem. Jest propagandy-
stą. Jest uwarunkowany tym, dla 
kogo pracuje.

 – Hodowla lemingów w me-
dialnym cieple ma się dobrze?

– Cóż…Nie mówię tego, by 
odbierać nadzieję, ale by po-
kazać, że sytuacja jest trudna. 
Trzeba więc budować alterna-
tywne media. Taki „Uważam 
Rze”, tygodnik – przepraszam, 
że się pochwalę – stworzony 
półtora roku temu bez specjalnej 
reklamy, stał się najpoczytniej-
szym z tygodników w Polsce.

– Zadziałało więc prawo 
rynku? Świat mediów jest im 
podległy?

– Właśnie, że nie. Teza o 
komercyjności mediów nie wy-
trzymuje z realiami rządzącymi 
ich światem. Media w Polsce nie 
działają zgodnie z prawami rynku. 
Jeżeli by działały zgodnie z tym, 
co dyktuje popyt, z prawami ryn-
ku, to niewygodne dla oficjalnej
narracji filmydokumentalne,oglą-
dane przecież w sposób niebywały 
w Internecie, przysporzyłyby oglą-
dalności. Jednak szefowie telewi-
zji wolą trzymać je w piwnicach i 
nie pokazywać. Te media stanowią 
element walki politycznej, walki o 
wpływy, walki o władzę. Trzeba 
ten układ przełamywać, choćby 
stopniowo. Można i trzeba złamać 
ten monopol.

– Czyżbyśmy jednak za-
miast wielości opinii mieli 
dyktat, wymuszoną polityczną 
poprawność? A jeśli tak, jak go 
przełamać? 

– Internet może odegrać po-
zytywną rolę lodołamacza. W 
Polsce media, nazwijmy je, pi-
sane, są bardziej spluralizowane, 
ale już media elektroniczne są w 
rękach jednej opcji. Jeśli ktoś się 

wyłamuje, tworzy alternatywę, 
naraża się na eliminację. Me-
dia koncernu ojca Rydzyka nie 
dostały miejsca na multipleksie 
cyfrowym. Nie chodziło przy 
tym o normy prawne, które zo-
stały zlekceważone. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji nie 
przyznając miejsca Telewizji 
Trwam działała wbrew prawu. I 
co z tego…

– Wywołując masowe spo-
łeczne protesty, marsze, pety-
cje…

– Zapewne będzie taki mo-
ment, że wreszcie władze ustą-
pią. Mówię władze, bo KRRiT 
jest znowu w rękach władzy. 
Natomiast z czasem będzie tak, 
że coraz łatwiej będzie otwierać 
niezależne telewizje. Nie będą to 
jakieś wielkie telewizje, ale będą. 
Stając się alternatywą.

 – Już są. Uruchomiliśmy 
na przykład latem Telewizję 
Solidarność Gdańsk w Inter-
necie…  

– To był dobry ruch. Telewizja 
internetowa, tworzona z definicji
taniej, a nosząca treści, których 
w wielkich publikatorach nie ma 
lub występują rzadko, stanie się 
alternatywą dla dominujących 
mediów. To jednak bieg na długą 
metę.

– Przed nami długi marsz. 
Na szczęście są ludzie, którzy 
chcą i potrafią w nim uczest-
niczyć. Szkoda jednak, że 
zanikają tradycyjne media lo-
kalne, strażnicy powiatowych 
demokracji… 

– Niestety, jest to zjawisko 
występujące w całym kraju. 
Był bardzo dobry „Dziennik 
Polski” w Krakowie. Tytuł zo-
stał kupiony przez niemiecki 
koncern. Zaczęło się niszcze-
nie marki, jaką był „Dziennik 
Polski”, dokonując fuzji. O 
polskiej prasie w ogromnej 
mierze decydują koncerny za-
chodnie. Ich logika to dobrze 
żyć z lokalnym biznesem, z 
polityką, z lokalnym establi-
shmentem.

 – Chodzi przecież o rekla-
my, nie o opiniotwórczość…

– Nie, nie chodzi tylko o nie. 
Chodzi przede wszystkim o to, 
by nie mieć zatargów. Przepra-
szał przecież ówczesny prezes 
niemieckiego koncernu Passauer 
(Verlagsgruppe Passau, zwana 
Passauerem – przyp. red.) Franz 
Xaver Hirtreiter prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego po 
tym, jak w 1997 r. passauerowski 
„Dziennik Bałtycki” opublikował 
wraz z „Życiem” głośny tekst 

„Wakacje z agentem”. Z takimi 
historiami musimy się borykać.

– A kto nie pasuje, jest 
niezależny, tego za burtę, jak 
Wildsteina z TVP, niezależnie 
od rządzącej opcji?

– Kiedy mnie wywalano z 
telewizji, nie przejmowano się 
oglądalnością.

– Dzisiaj jest jeszcze mizer-
niej. Czy czasem nie przypomi-
na to nieco schyłkowej PRL?

– Podobieństwa nie należy 
przeceniać. Zmieniły się warun-
ki. Nie żyjemy w komunizmie, 
nie wsadza się ludzi do więzień 
za poglądy. Owszem, są szykany, 
ale jednak to nie PRL. Pokazuje 
to, że są inne wyzwania, może 
nawet trudniejsze postawy. Po-
stawa części mediów pokazuje, 
jak ich świat jest zakłamany, jak 
podporządkowany układom, grze 
o prestiż, o pieniądze.

– OK, nie PRL, ale jest stra-
szak „europejskości”. Mamy 
być Europejczykami, nowym 
człowiekiem, bez historii. Ten 
projekt w wykonaniu naszych 
luminarzy przypomina okre-
ślenie Stefana Kisielewskiego 
o „dyktaturze ciemniaków”, 
cynicznych, „europejskich” 
ignorantów…

– Europejskość to taki 
straszny polor, niby towarzyska 
ogłada na salonach. Wynikający 
w dużej mierze z niewiedzy. W 
Europie nie ma Europejczyków. 
Żaden Francuz, Niemiec, Hisz-
pan nie mówi o sobie „Europej-
czyk”. Chce się nazywać i być 
Niemcem, Francuzem, Hisz-
panem, wie, że te kraje jednak 
różnią się mocno między sobą. 
Unia Europejska przechodzi 
kryzys. Euro jest prawie nie do 
uratowania. Mamy zaś u nas 

parweniuszowskie zachłyśnię-
cie się Europą.

 – Ciążą nam kompleksy 
władzy nuworyszy, robiących 
tzw. karierę, którzy dostaw-
szy się  do wyimaginowanego 
wyższego środowiska, naśla-
dują nachalnie panujące w 
nim obyczaje w sposób wręcz 
natrętny…

– Mamy więc dyktat ary-
wistów, którym się coś wydaje. 
Udało się im opanować parę fra-
zesów, więc posługując się owy-
mi frazesem, banałem, osiągnęli 
w swoim mniemaniu poczucie 
uczestnictwa w szczególnej ja-
kiejś wiedzy. Niby znają się na 
ekonomii. Niebezpieczne, że oni 
też narzucają swoją narrację w 
ekonomii, o której mają mgliste 
pojęcie.

– Jak choćby parcie na stre-
fę euro?

– Pamiętam płomienne dekla-
racje premiera Tuska, że trzeba do 
strefy euro wstąpić, że to będzie 
jakiś mityczny raj. Każdy, kto 
miał wątpliwości, był odsądzany 
od czci i wiary.

 –  Prestiżowe nawet dyplo-
my takiego delikwenta dyskwa-
lifikowano…

– I taki kontestator był wul-
garnie atakowany przez tych 
nieuków ekonomicznych pod 
hasłem, że oponent nie ma 
pojęcia o ekonomii. Oczywi-
stym dogmatem dla władzy 
była sprawa, że do strefy euro 
trzeba wejść, a tymczasem 
rzeczywistość pokazuje swoją 
podszewkę. Dominujący jest 
ten potwornie płaski kontekst, 
w jakim serwuje się nam opis 
rzeczywistości.

Rozmawiał: Artur S. Górski

BRONISŁAW WILDSTEIN:  
Media są elementem establishmentu 
Rozmowa z BRONISŁAWEM WILDSTEINEM,  publicystą, dziennikarzem,  jednym z założycieli Studenckiego Komitetu 
Solidarności w 1977 roku, przyjacielem zamordowanego Stanisława Pyjasa, działaczem NZS w Krakowie, gościem 
uroczystości 30 rocznicy powstania Solidarności Walczącej.
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Coraz częściej słyszymy o koniecznym zwiększeniu tzw. ela-
styczności na rynku pracy. Jeszcze częściej łączy się ją z trud-
nym i obcobrzmiącym pojęciem flexicurity, broniąc jednym 
tchem racjonalności tzw. samozatrudnienia czy lawinowo 
rosnącego zatrudnienia na umowy cywilnoprawne czy na 
czas określony. Spróbujmy wobec tego przypatrzeć się tym 
pojęciom i przede wszystkim uporządkować – zamierzony 
lub przypadkowy – chaos pojęciowy.

nia czy umów cywilno-praw-
nych rynek duński sytuuje się 
na końcu listy europejskich 
krajów. Po drugie – system ten 
nie ma nic wspólnego z budże-
towymi oszczędnościami – Da-
nia przeznacza na politykę spo-
łeczną ponad 33 proc. swojego 
PKB (Polska – ponad 18 proc., 
a więc blisko połowę mniej). 
Skutkuje to zupełnie innym 
modelem zasiłków dla bezro-
botnych – wypłacanych w Danii 
i większości krajów Europy Za-
chodniej – jako procent wobec 
ostatnich wynagrodzeń (od 60 
do nawet 90 proc. – statystycz-
nie w Danii ok. 7 tys. zł/mies.). 
Umożliwia to bezrobotnym 
spokojne życie na nieco tylko 
niższym poziomie niż podczas 
pracy. Do czasu kryzysu zasi-
łek taki był wypłacany nawet 4 
lata. Obecnie – 24 miesiące. I 
wreszcie tak rozumiany system 
flexicurity musi być oparty o 
rozbudowany dialog społeczny, 
zapewniający transparentność i 
czytelność działań każdej ze 
stron oraz ich podmiotowość. 
Ten system – jako wzór pogo-
dzenia bezpieczeństwa pracy i 
dochodów – charakterystyczny 
dla europejskiego modelu spo-
łecznego, pojawił się w wielu 
dokumentach Unii Europej-
skiej.

W latach kryzysu  sytuacja 
uległa zasadniczej zmianie. 

Zasada ochrony nie miejsca 
pracy, a pewności zatrudnienia, 
okazała się skuteczna przede 
wszystkim w sytuacji pewnej 
równowagi na rynku pracy. 
Gdy podczas kryzysu zaczęło 
miejsc pracy brakować, okazało 
się, że szybko zwalniani duńscy 
pracownicy… zostają na bezro-
bociu. Dlatego między innymi 
rosnące obciążenia budżetowe 
doprowadziły do skrócenia czasu 
wypłacania zasiłków, zwiększyła 
się emigracja zarobkowa, a bez-
robocie „skoczyło” o 100 proc. 
-  do poziomu 7,5 proc.. Nie jest 
to oczywiście dla nas bezrobo-
cie szokujące, ale z perspektywy 
bezpiecznego duńskiego rynku 
pracy wygląda to inaczej.

Niemiecka ochrona 
miejsca pracy

Inną strategię, choć też 
mieszczącą się w szeroko ro-
zumianej idei flexicurity, wy-
brały na czas kryzysu Niemcy. 
Postanowili oni chronić przede 
wszystkim miejsca pracy, aby 
oszczędzić pieniądze budżeto-
we (bezrobocie kosztuje), ale 
także pieniądze pracodawców 
– tworzenie nowych miejsc 
pracy jest równie kosztowne. 
Dlatego wprowadzono skróco-
ny czas pracy w firmach przeży-
wających kryzys, uzupełniając 
utracone wynagrodzenia pra-
cowników do poziomu 60-90 
proc. wynagrodzenia z budżetu, 
a czas przymusowego pozosta-
wania bez pracy wykorzystując 
na szkolenia zawodowe. Strate-
gia ta przyniosła sukces – PKB 
Niemiec wprawdzie spadło w 
pierwszym okresie o kilka pro-
cent, ale też – co jest swoistym 

ewenementem – spadło bezro-
bocie z blisko 8 proc. w 2008 
do nawet 6 proc. - wg prognoz 
– w roku bieżącym.

Jest to tendencja zupełnie 
przeciwna do tej, z którą mamy 
do czynienia na polskiej zielonej 
wyspie – wzrostowi PKB towa-
rzyszy u nas wzrost bezrobocia i 
– obecnie – spadek płac realnych. 
Przy dramatycznie niskim pozio-
mie zasiłków dla bezrobotnych i 
stosunkowo niskich wydatkach 
na przekwalifikowanie – tworzy 
to spiralę, w której bezrobotny 
ma niewielkie szanse powrócić 
na rynek pracy, a jeszcze mniej-
sze – wyjść z biedy.

Śmieci na śmieci

Czy receptą jest dalsze 
zwiększenie elastyczności na 
rynku pracy? Dla pracodaw-
ców, którzy myślą w katego-
riach właścicieli Amber Gold 
– a więc wziąć swoje i iść do 
domu – pewnie tak. Ale chyba 
takiego modelu społeczno-
-gospodarczego budować nie 
chcemy. Na razie jest jednak 
przyzwolenie na to, aby zatrud-
niać (?) na zlecenie kasjerki w 
hipermarketach czy też – co w 
Trójmieście jest tajemnicą poli-
szynela – zatrudniać (?) nie 500 
spawaczy czy elektryków w 
jednej z wybrzeżowych spółek, 
a 500 firm świadczących usługi 
spawalnicze czy elektryczne. 
Ostatnio jedna z takich „firm” 
uległa wypadkowi w pożarze i 
– mimo transportu do Siemia-
nowic – zmarła. Być może – 

zdaniem właścicieli, nic się nie 
stało – „zmarłą firmę” zastąpi 
następna… Najważniejsze, że 
najprawdopodobniej to ta „fir-
ma” odpowiada za zapewnienie 
bezpieczeństwa swojej pracy, 
więc nikt do odpowiedzialności 
pociągnięty nie będzie. Znaki 
zapytania przy słowie „zatrud-
niać” są oczywiste – ponieważ 
nie jest to – choć powinna być, 
forma zatrudnienia. Tracą na 
tym pracownicy (brak kodek-
sowej ochrony), traci budżet 
– brak choćby składek ZUS, a w 
dłuższej perspektywie – tracą też 
pracodawcy. Swoją drogą warto, 
aby firmy, które coraz częściej 
pretendują do różnego typu na-
gród i wyróżnień związanych z 
tzw. społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu, musiały także się 
wykazać odpowiednią polityką 
wobec pracowników, m.in. spo-
sobem ich zatrudnienia.

Dopóty, dopóki z tego poję-
ciowego chaosu nie wyjdziemy, 
dopóty, dopóki nie postawimy 
na nogach tego, co obecnie stoi 
na głowie – nie zbudujemy pol-
skiego modelu flexicurity. Dla 
pracodawców bowiem będzie on 
tożsamy z często patologiczną 
elastycznością, dla pracowników 
– z zagrożeniem ich bezpieczeń-
stwa, a dla budżetu – skokiem na 
kasę. Tymczasem już nie dobrze, 
ale przynajmniej przyzwoicie 
opłacany i bezpiecznie zatrud-
niony pracownik, to gwarancja 
większej wydajności pracy, roz-
woju firmy, a w konsekwencji 
– całego kraju.

Jacek Rybicki

GLOBALNY PAKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA 
MOP, GENEWA 2009
 poświęcanie największej uwagi ochronie i zwiększaniu 

zatrudnienia dzięki zrównoważonym przedsiębiorstwom, 
dobrej jakości usługom publicznym oraz tworzeniu odpo-
wiedniej ochrony socjalnej dla wszystkich jako części trwa-
łych międzynarodowych i krajowych działań wspomagają-
cych ożywienie i rozwój

 skupianie się na działaniach mających na celu utrzymanie 
zatrudnienia i ułatwienie przechodzenia z jednej pracy do 
drugiej, a także pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu 
dostępu do rynku pracy.

WYKORZYSTANIE MODELU FLEXICURITY 
W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI 
W KONTEKŚCIE ROZWOJU GLOBALNEGO 
EKES, BRUKSELA 2009

„W obecnych czasach głębokiego kryzysu i gwałtownego 
wzrostu bezrobocia model flexicurity nie powinien być w żad-
nym wypadku rozumiany jako sposób na łatwiejsze zwalnia-
nie pracowników lub osłabianie ochrony socjalnej”, a „środki 
wzmacniające szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ramach 
modelu flexicurity są obecnie priorytetowe (…) Reformy rynków 
pracy w państwach członkowskich nie powinny prowadzić do 
wzrostu liczby niestabilnych miejsc pracy charakteryzujących 
się nadmiarem elastyczności kosztem bezpieczeństwa. (…) 
Przewaga zewnętrznej elastyczności może otwierać furtkę dla 
daleko idącej deregulacji normalnych stosunków pracy, sprzy-
jając rozpowszechnianiu niepewnych form zatrudnienia”.

FLEXICURITY na kryzys?

Wysokość miesięcznych zasiłków dla bezrobotnych w wybranych krajach 
UE przeliczona na złote (1 euro=4,15 zł).

Szybko zwalniaj 
– szybko zatrudniaj?

Flexicurity to strategia 
wobec rynku pracy, łącząca 
w sobie – zdaniem autorów 
– elastyczność (flexibility) i 
bezpieczeństwo (secuirty), ale 
w dosyć specyficzny sposób. 
Otóż klasyczny duński model 
flexicurity, rodzący się w latach 
90., oznacza przede wszystkim 
szybką możliwość zwolnienia 
pracownika (a więc brak dłu-
gich terminów wypowiedzenia 
i wysokich odpraw), który „na 
bezrobociu” dostaje bardzo wy-
sokie świadczenia oraz szeroką 
możliwość przekwalifikowania 
i nabycia nowych umiejętności 
i dzięki temu szybko wraca na 
rynek pracy. A więc: szybko 
zwalniaj i szybko zatrudniaj 
pod budżetowym parasolem 
ochronnym.

Tzw. duński „złoty 
trójkąt”

 Taki system w Danii okazał 
się skuteczny – doprowadził w 
ciągu dekady do spadku bezro-
bocia w 2008 roku do poziomu 
3,8 proc.. Nie ma on jednak nic 
wspólnego z umowami śmie-
ciowymi – wręcz przeciwnie 
– w Danii dominują umowy o 
pracę na czas nieokreślony, a 
pod względem samozatrudnie-

Polska – dane uśrednione dla zasiłków brutto otrzymywanych w okresie 1-6 m-cy przez bezrobotnego z 5-20-letnim 
okresem zatrudnienia przy co najmniej minimalnym wynagrodzeniu. Obowiązuje od 1 czerwca 2011.
Polska – dane uśrednione dla zasiłków brutto otrzymywanych w okresie 1-6 m-cy przez bezrobotnego z 5-20-letnim 
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Jeden obraz wart jest więcej 
niż tysiąc słów – mówi stare 
chińskie przysłowie. Kolej-
nych dowodów na celność 
tego powiedzenia dostar-
cza katalog znaczków 
NSZZ „Solidarność” wy-
dany przez Komisję Mię-
dzyzakładową Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”.

W publikacji zapre-
zentowano ponad 
800 znaczków ze 

zbiorów Zdzisława Złot-
kowskiego, zasłużonego działacza „Soli-
darności” w „Remontówce”, emerytowanego pracownika Zarządu 
Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej. Kolekcja składa się z me-
talowych (od zwykłej blachy po srebro), plastikowych, a nawet papie-
rowych znaczków wykonanych różną techniką, od sitodruku, przez 
tłoczenie za pomocą prasy, odlewnictwo, po trawienie kwasem. 

W tych niewielkich przedmiotach zawarta jest historia „Solidar-
ności” od sierpnia 1980 r. praktycznie po dzień dzisiejszy. Wiele z 
przedstawionych znaczków zostało wykonanych albo dla konkretnej 
związkowej organizacji, albo z okazji ważnego dla „S” wydarzenia, 
np. kolejnej papieskiej pielgrzymki. Plakietki są również wyrazem 
ideałów Związku. Najczęściej przedstawiają pomnik Poległych Stocz-
niowców lub symbole religijne (krzyż, wizerunek Matki Bożej).

Dominuje oczywiście charakterystyczny biało-czerwony logo-
typ Związku. Tak wiele znaczył dla nas ten napis. Był naszą dumą. 
NSZZ „Solidarność” – to słowo tak bardzo łączyło Polaków, któ-
rym los Ojczyzny nie był obojętny – napisali we wstępie autorzy 
publikacji. Album wydrukowano w limitowanej edycji 2 tysięcy 
egzemplarzy, można go nabyć m.in. w kiosku Akwenu w gdańskiej 
siedzibie NSZZ „Solidarność”.

(ach)
Katalog znaczków NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 2012, Zdzisław 
Złotkowski, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im Józefa Piłsudskiego S.A.

Bezcenny znak 
„SOLIDARNOŚCI”

Jeden obraz wart jest więcej Jeden obraz wart jest więcej 
niż tysiąc słów – mówi stare niż tysiąc słów – mówi stare 
chińskie przysłowie. Kolej-chińskie przysłowie. Kolej-
nych dowodów na celność 
tego powiedzenia dostar-
cza katalog znaczków 
NSZZ „Solidarność” wy-

, zasłużonego działacza „Soli-, zasłużonego działacza „Soli-
darności” w „Remontówce”, emerytowanego pracownika Zarządu darności” w „Remontówce”, emerytowanego pracownika Zarządu 

SOLIDARNOSOLIDARNOŚCI

REKLAMA

Dzisiaj wielu przyznaje 
się do Solidarnościo-
wego rodowodu. Ale 

jak to rozumieć, skoro przed 
laty zabiegali o wolne sobo-
ty, o przejście na emeryturę 
w wieku lat pięćdziesięciu 
dla kobiet i pięćdziesięciu pię-
ciu dla mężczyzn, a czego do-
magają się obecnie, nie oferując 
miejsc pracy? Naliczyłem 14  
postulatów, które nie są zacho-
wywane obecnie – mówił bp 
Antoni Dydycz w homilii pod-
czas mszy św, która była głów-
nym punktem  XXX Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę 15-16 września br. 

Drohiczyński duszpasterz nie 
po raz pierwszy podkreśla historię 
„Solidarności” i rolę Związku we 
współczesnej Polsce. Podczas te-
gorocznej pielgrzymki bp Dydycz 
mówił również, że „we współcze-
snym świecie na pierwszym miej-
scu stawia się zysk. Nie patrzy się 

Jak rozumieć SOLIDARNOŚĆ?

na to, że ktoś może z tego powodu 
ponosić duże straty, że nie jest w 
stanie utrzymać siebie i rodziny. I 
dlatego rola związków zawodo-
wych jest nie do przecenienia”. W 
ostrych słowach skrytykował rów-
nież obecnie rządzących: „Rząd 
zawsze się wyżywi. Tylko przed 
Polakami robi się na drogach 
ciemno. Mogą opuszczać swoją 
ojczyznę i stawać się żebrakami 

świata. Cóż to za perspektywa? 
Co się dzieje z ludzkimi sumie-
niami?”.

W pielgrzymce licznie wzięli 
udział związkowcy i sympatycy 
„S” z Regionu Gdańskiego. 

Zapraszamy do obejrze-
nia krótkiej relacji filmowej na 
TVSolidarność Gdańsk (www.
solidarnosc.gda.pl).

Adam Chmielecki

W Sali BHP stoczni odbyło 
się 24 września kolejne 

spotkanie dyskusyjne w ramach 
grupy inicjatywnej Forum „Pa-
łac Ślubów” nt. „Czy naród ma 
wpływ na decyzje polityków? 
Wprowadzając do dyskusji 
prof. Witold Toczyski podkre-
ślił znamienny brak woli wła-
dzy do stałych konsultacji ze 
społeczeństwem swoich decyzji 
– poprzestają one najczęściej na 
akcie wyborczym. Dzieje się 
tak także – zdaniem prof.To-
czyskiego – na szczeblu władz 
samorządowych. Jako przykład 
podał brak konsultacji w Gdyni 
w przypadku budowy dwóch 
wieżowców nadmorskich zmie-
niających architekturę miasta, a 
w Gdańsku – w sprawie przy-
wrócenia napisu im. Lenina nad 
drugą bramą gdańskiej stoczni.

Jacek Rybicki, członek Pre-
zydium ZRG, podkreślił fasado-
wość nie tylko konsultacji czy 
dialogu, ale także samego aktu 
wyborczego. Zwrócił uwagę 
na ostatnie przykłady – zupeł-
ne zlekceważenie przez władze 
wniosku o referendum w spra-
wie wieku emerytalnego, podpi-
sanego przez 2 miliony obywa-
teli, czy też pozorne konsultacje 
w ramach instytucji dialogu 
społecznego. Rybicki przed-
stawił trzy warunki zmiany tej 
sytuacji: po pierwsze – zmiany 
prawne, które zmuszałyby wła-
dze do rzeczywistego dialogu, 
np. poprzez obligatoryjne re-
ferendum, jeżeli jest wsparte 
przez odpowiednią liczbę osób 
i zgodne z ustawą i konstytucją, 
po drugie – wzrost aktywności 
społecznej – społeczeństwem 
podzielonym i niezorganizo-
wanym łatwiej manipulować, 
po trzecie – oparcie tego na 

Każda WŁADZA musi upaść
systemie wartości, bez którego 
– jak powiedział Jan Paweł II 
– każda demokracja może się 
zamienić w jawny czy ukryty 
totalitaryzm.

W dyskusji wzięli udział tak-
że marszałek woj. pomorskiego 
Mieczysław Struk i lider orga-
nizacji pozarządowych, socjo-
log Jakub Wygnański. Ten 
ostatni, krytycznie odnosząc 
się do obecnego stanu rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, 

wezwał do „nowego początku”, 
który może porwać miliony. 
Korespondowało to ze słowami 
prof. Toczyskiego, który powie-
dział, że każda władza, osiąga-
jąc niemal absolutny monopol 
– musi upaść. Dlatego dziś już 
musimy myśleć, co dalej.

Dyskusję, którą moderował 
Adam Hlebowicz, dyrektor 
Radia Plus, można było obej-
rzeć w telewizji internetowej 
Pomorska TV.
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PRAWO

28 sierpnia 2012 roku grupa działaczy „Solidarności” doko-
nała usunięcia napisu „im. Lenina”, umieszczonego na Bra-
mie nr 2 Stoczni Gdańskiej. Zdarzenie szeroko relacjonował 
krajowe media, wielokrotnie padały opinie, iż działania te 
to pospolite przestępstwo. Jednocześnie zawiadomienie o 
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zło-
żył Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. 

każde przestępstwo jest jedno-
cześnie czynem zabronionym, 
jednakże nie każdy czyn za-
broniony jest od razu i automa-
tycznie przestępstwem. 

W tym kontekście wydaje 
się, iż możliwe jest uznanie 
za nieuprawnione stawia-
nie stoczniowcom zarzutu 
popełnienia jakiegokolwiek 
przestępstwa, w tym ewen-
tualnie zarzutu zniszczenia 
mienia (art. 288 k.k.), z uwa-
gi na przyjęcie braku stopnia 
społecznej szkodliwości bądź 
jej znikomego charakteru. 
Jakkolwiek stoczniowcy swo-
im zachowaniem mogli wypeł-
nić formalne znamiona zakazu 
karnego określonego w art. 
288 k.k. (zniszczenie mienia). 
Oczywiście taka ocena będzie 
możliwa dopiero po dokład-
nym zbadaniu stanu faktycz-
nego indywidualnie odnośnie 
każdego uczestnika zdarzenia. 
Warto także zauważyć możli-
wość przypisania innych kwa-
lifikacji prawnych zachowania
działaczy „Solidarności”, np. 
przy uznaniu, że Brama nr 2 
Stoczni Gdańskiej jest rze-
czą o szczególnym znaczeniu 
dla kultury (zob. art. 294 § 2 
k.k.). 

Pamiętajmy jednak, że 
dla oceny ich zachowania 
konieczna jest wszechstron-
na ocena stopnia społecznej 
szkodliwości czynu. Szkoda, 
że powyższe stanowisko nie 
pojawiło się dotychczas w dys-
kursie publicznym dotyczącym 
zdarzenia z 28 sierpnia 2012 
roku. Istnieje bowiem uzasad-
niona możliwość przyjęcia w 
przedmiotowym stanie fak-
tycznym tezy, iż zachowaniu 
działaczy „Solidarności” z dnia 
28 sierpnia 2012 roku nie spo-
sób przypisać cech społecznej 
szkodliwości, a zgodnie z tre-
ścią art. 1 § 2 kodeksu karnego 
nie stanowi przestępstwa czyn 
zabroniony, którego społeczna 
szkodliwość jest znikoma. Tym 
bardziej, gdy tej społecznej 
szkodliwości w ogóle się nie 
dowiedzie, trudno będzie mó-
wić o działaniu kryminalnie 
bezprawnym.

Co więcej ,  można za 
równoprawny w dyskursie 
przyjąć pogląd, że zachowa-
nie działaczy „Solidarności” 

cechowało się społeczną po-
żytecznością bardziej aniżeli 
szkodliwością, gdyż pozo-
stawało w zgodzie z konsty-
tucyjnymi dyrektywami za-
kazującymi propagowania 
komunizmu (które można 
odczytać m.in. z treści art. 
2 w zw. z art. 13 Konstytucji 
RP). Innymi słowy, nawet gdy-
by uznać, że zachowanie dzia-
łaczy „Solidarności” wypełniło 
w sposób formalny znamiona 
czynu zabronionego, to jeszcze 
nie przesądza to w żaden spo-
sób o uznaniu tego zachowania 
za przestępne, nie wspominając 
jeszcze o konieczności wyka-
zania zawinienia. 

Podsumowując, kluczowe 
dla rozstrzygnięcia w sprawie 
znaczenie będzie miała moim 
zdaniem dokonana przez orga-
ny ścigania, ewentualnie także 
przez sąd, ocena społecznej 
szkodliwości zachowania 
działaczy „Solidarności”. Czy 
rzeczywiście usunięcie napisu 
promującego ideologię komu-
nistyczną może być uznane za 
szkodliwe społecznie w de-
mokratycznym państwie pra-
wa? Odpowiedź na to pytanie 
może być różna, od uznania, 
że zachowanie działaczy „So-
lidarności” jest rażącym lekce-
ważeniem porządku prawnego 
do założenia, że wynikało 
z głębokiego poszanowania 
konstytucyjnych i społecznie 
akceptowanych wartości. I nie 
jest to zagadnienie wyłącznie 
publicystyczne, lecz mające 
istotne znaczenie dla oceny 
odpowiedzialności prawnej, w 
tym karnoprawnej usunięcia 

napisu „im. Lenina” z histo-
rycznej Bramy nr 2 Stoczni 
Gdańskiej. 

Kryterium oceny 
stopnia społecznej 
szkodliwości czynu 

Kryteria oceny stopnia spo-
łecznej szkodliwości czynu zo-
stały sprecyzowane w art. 115 
§ 2 kodeksu karnego. Zgodnie 
z ww. przepisem przy ocenie 
stopnia społecznej szkodliwo-
ści czynu sąd bierze pod uwagę 
rodzaj i charakter naruszonego 
dobra, rozmiary wyrządzonej 
lub grożącej szkody, sposób i 
okoliczności popełnienia czy-
nu, wagę naruszonych przez 
sprawcę obowiązków, jak 
również postać zamiaru, mo-
tywację sprawcy, rodzaj na-
ruszonych reguł ostrożności i 
stopień ich naruszenia.

Musimy zatem precyzyjnie 
odpowiedzieć między innymi 
na następujące pytania: 
 jakie dobro prawne zo-

stało naruszone przez zachowa-
nie działaczy „Solidarności”, 
ewentualnie jakie dobro praw-
ne było przez ich zachowanie 
chronione, a następnie, w sytu-
acji kolizji tych dóbr prawnych 
dokonać ich ważenia 
 jaki jest rzeczywisty 

rozmiar szkody wyrządzonej 
zachowaniem działaczy „Soli-
darności” i czy w ogóle mamy 
do czynienia z konkretnie wy-
rażoną szkodą majątkową 
 na czym polegały sposób 

i okoliczności popełnienia czy-
nu (ta przesłanka może  zyskać 
rozstrzygające znaczenie przy 

ewentualnym uznaniu braku 
lub znikomości szkodliwości 
społecznej zachowania działa-
czy „Solidarności”) 
 jaka była motywacja 

działaczy „Solidarności” (czy 
była ona motywująca, pole-
gająca na działaniu z niskich 
pobudek, np. dla politycznego 
poklasku, czy raczej zasługi-
wała na uznanie i uwzględnie-
nia w społecznym odbiorze, 
zwłaszcza w kontekście zbli-
żających się obchodów rocz-
nicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych). 

Słuszny jest pogląd wy-
rażony przez P. Daniluka, iż 
wszystkie okoliczności wymie-
nione w art. 115 § 2 k.k. są 
równowartościowe i żadnej z 
nich nie można in abstracto 
przyznawać dominującej roli 
przy ocenie społecznej szko-
dliwości czynu. W konkretnym 
stanie faktycznym poszczegól-
ne kwantyfikatory mogą jed-
nak wystąpić w takiej postaci 
czy też nasileniu, że będą one 
miały większy od innych wpływ 
na stopień społecznej szkodli-
wości badanego czynu zabro-
nionego (np. sprawca działał w 
wyniku motywacji zasługującej 
na szczególne uwzględnienie). 
(Zob. P. Daniluk, Ocena spo-
łecznej szkodliwości czynu, 
Prokuratura i Prawo, nr 6/2011, 
s. 133-134). 

Przy najdalej idącej ocenie 
można założyć, iż zachowa-
nie działaczy „Solidarności” 
z dnia 28 sierpnia 2012 roku 
nie może być traktowane jako 
przestępne, gdyż żadne z kry-
teriów oceny stopnia społecz-

Czy usunięcie LENINA rzeczywiście 
JEST PRZESTĘPSTWEM?

W prasie przetoczyła 
się debata dotyczą-
ca oceny zachowa-

nia działaczy „Solidarności”. 
Zadziwia fakt, iż w żadnej 
z pojawiających się opinii 
nie rozważono istoty pojęcia 
przestępstwa w prawie pol-
skim, zgodnie z którym jest 
nim jedynie „czyn kryminalnie 
bezprawny, objęty formalnym 
zakazem karnym, nieobjęty 
kontratypem, społecznie szko-
dliwy w stopniu więcej niż 
znikomym i zawiniony” (zob. 
J. Warylewski, Prawo karne. 
Część ogólna, Warszawa 2004, 
s. 157). Wydaje się, iż formuło-
wanie kategorycznych stwier-
dzeń o przestępności działania 
działaczy „Solidarności” nale-
żałoby raczej pozostawić nie-
zawisłym sądom (art. 10 ust. 
2 w zw. z art. 45 Konstytucji 
RP), a jednocześnie, kierując 
się zasadą domniemania nie-
winności, widzieć w działa-
czach „Solidarności” prawo-
rządnych obywateli dopóki, 
dopóty ich zachowanie nie 
zostanie ocenione jako prze-
stępne na mocy prawomocne-
go wyroku sądu (art. 42 ust. 3 
Konstytucji RP). 

Przestępstwo  
a czyn zabroniony 

W związku z wyżej przed-
stawioną definicją przestęp-
stwa wydaje s ię  zasadne 
zwrócenie uwagi na szcze-
gólny charakter sprawy usu-
nięcia napisu „im. Lenina”  
i związane z nim możliwości 
interpretacyjne. Przede wszyst-
kim należy wyraźnie oddzielić 
pojęcie czynu zabronionego od 
pojęcia przestępstwa, o czym 
niestety chyba zapomniano, 
przynajmniej w komentarzach 
publicystycznych czy poli-
tycznych. Podczas gdy czy-
nem zabronionym, zgodnie z 
art. 115 §1 kodeksu karnego 
jest zachowanie o znamionach 
określonych w ustawie karnej, 
to przestępstwo jest pojęciem 
znacznie węższym, wymaga-
jącym spełnienia przez owo 
zachowanie dodatkowych 
przesłanek, w tym będącej tzw. 
materialną treścią przestępstwa 
stopnia społecznej szkodliwo-
ści większej niż znikoma. I tak 

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

Biuro Prawne 

nej szkodliwości ich czynu nie 
pozwala w tym przypadku na 
uznanie, że mamy do czynie-
nia z zachowaniem społecz-
nie szkodliwym. Prawidło-
wa ocena stopnia społecznej 
szkodliwości czynu w prawie 
karnym jest niezwykle istotna. 
Jak wskazuje A. Marek, ma to 
fundamentalne znaczenie dla 
właściwego stosowania prawa 
karnego, stwierdzenie bowiem 
„znikomości” społecznej szko-
dliwości pozbawia czyn zabro-
niony cech przestępstwa (art. 
1 § 2), a przy orzekaniu kar i 
środków karnych sąd ma obo-
wiązek baczyć, aby były one 
współmierne do ustalonego w 
każdej sprawie stopnia spo-
łecznej szkodliwości przypisa-
nego sprawcy czynu (zob. art. 
53 § 1, art. 56, 59 i 66 § 1). (A. 
Marek, Komentarz do art. 115 
„Kodeksu karnego”, System 
Informacji Prawnej LEX). Jak 
trafnie podkreśla się w doktry-
nie prawa karnego, ustawowe 
zagrożenie karą poszczegól-
nych typów czynów zabronio-
nych nie przesądza oceny ich 
społecznej szkodliwości. Nie 
jest więc wykluczone uznanie 
zbrodni za czyn o znikomej 
społecznej szkodliwości, jak 
też ustalenie wysokiego stop-
nia społecznej szkodliwości 
występku. (P. Daniluk, Ocena 
społecznej szkodliwości czynu, 
Prokuratura i Prawo, nr 6/2011, 
s. 128-129). 

Warto w tym kontekście 
zauważyć, iż napis „im. Le-
nina” nad Bramą nr 2 Stocz-
ni Gdańskiej był uprzednio 
wielokrotnie zakrywany/usu-
wany, a sens jego istnienia 
kwestionowany nie tylko 
przez środowiska związane z 
„Solidarnością”. Nie można 
nie dostrzegać, że usunięcie 
napisu „im. Lenina” nie jest 
zwykłą sprawą kryminalną 
polegającą na zniszczeniu cu-
dzego mienia, lecz ma szerszy 
kontekst społeczny, wobec 
którego przecież prawo karne 
nie pozostaje obojętne. 

Obrona konieczna 
przed propagowaniem 
symboli 
komunistycznych? 

Co więcej w przedmiotowej 
sprawie można postawić pyta-
nie, na ile zachowanie działa-
czy „Solidarności” stanowiło 
obronę konieczną wobec pu-
blicznego propagowania ko-
munizmu, przy ewentualnym 
założeniu, że umieszczenie 
napisu „im. Lenina” wiąże się 
z publicznym propagowaniem 
ustroju komunistycznego. Jest 
to oczywiście daleko idące i 
raczej nieznajdujące uzasad-
nienia założenie, ale nie można 
wykluczyć, że wielu obywate-
li tak właśnie może oceniać 
umieszczenie napisu „im. Le-
nina” na historycznej Bramie 
nr 2 Stoczni Gdańskiej. W 

konsekwencji, gdyby przyjąć, 
że umieszczenie takiego napi-
su było rzeczywiście promocją 
komunizmu, to aktualne staje 
się pytanie o ocenę takiego 
działania osób zarządzających 
historyczną bramą pod kątem 
odpowiedzialności karnopraw-
nej za przestępstwo określone 
w art. 256 § 1 kodeksu karne-
go (przestępstwo publicznego 
propagowania totalitarnego 
ustroju). Dobrem chronionym 
prawem przez art. 256 § 1 ko-
deksu karnego jest prawidło-
we funkcjonowanie państwa 
w sposób demokratyczny (Z. 
Ćwiąkalski, Komentarz do art. 
256 „Kodeksu karnego”, Sys-
tem Informacji Prawnej LEX).  
Jednocześnie, zgodnie z treścią 
art. 25 § 1 kodeksu karnego, 
nie popełnia przestępstwa, kto 
w obronie koniecznej odpiera 
bezpośredni, bezprawny za-
mach na jakiekolwiek dobro 
chronione prawem (artykuł 
ten wprowadza do polskie-
go prawa karnego ustawowy 
kontratyp bezwzględny – ty-
pową okoliczność wyłączającą 
wszelką bezprawność czynu). 
Oczywiście ewentualne roz-
ważania, czy zachowanie dzia-
łaczy „Solidarności” miało 
charakter działania w ramach 
kontratypu obrony koniecznej, 
wymagałyby dokonania dal-
szych, szczegółowych ustaleń 
stanu faktycznego i analizy 
prawnej, jednakowoż, przy 
zarysowaniu powyższego toku 
rozumowania, nie sposób i ta-
kiej konstatacji wykluczyć. W 
rezultacie, ewentualne przyję-
cie, iż mieliśmy do czynienia 
z zachowaniem kontratypo-
wym, również prowadzi do 
uznania, iż mimo wypełnienia 
formalnych znamion czynu 
zabronionego określonych w 
przepisie karnym nie mamy 
do czynienia z popełnieniem 
przestępstwa. 

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyżej 
przedstawione argumenty za-
sadne jest sformułowanie tezy, 
że ocena zachowania działaczy 
„Solidarności” z 28 sierpnia 
2012 roku nie będzie zada-
niem łatwym ani jednoznacz-
nym. Tym bardziej słuszne 
wydaje się powstrzymywanie 
od kategorycznych sądów, 
wypowiadanych w mediach, 
krytykujących to działanie i 
jednoznacznie stwierdzających 
ich przestępny charakter. 

Tomasz Snarski

Autor jest asystentem  
w Katedrze Prawa Karnego 
Materialnego i Wykonaw-
czego oraz Psychiatrii 
Sądowej na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz aplikantem 
adwokackim. Poglądy wyra-
żone w niniejszym tekście są 
jego prywatnymi ocenami. 

Rozwój technik teleinformatycznych w powiązaniu z dąże-
niem pracodawców do posiadania jak najszerszej wiedzy  
o zachowaniu pracowników w czasie pracy stawia pytanie 
o zakres ochrony dóbr osobistych pracownika oraz jego 
prawa do prywatności w miejscu pracy. Czy istnieje w ogó-
le pojęcie prywatności w miejscu pracy?

BIG BROTHER 
w miejscu pracy

przyjmować postaci zakazanej 
przez prawo, np. stosowania 
nielegalnego podsłuchu czy 
tajnego instalowania kamer w 
pomieszczeniach, gdzie pra-
cownik może oczekiwać za-
chowania swojej prywatności

 usprawiedliwiony cel 
– np. ochrona systemu in-
formatycznego i danych 
przed wirusami, ochrona 
przed napadami na pracow-
ników, wykrycie zachowań 
szkodzących firmie

 proporcjonalność – pod-
jęte  środki  muszą być 
proporcjonalne do celu i 
w możliwie najmniejszym 
stopniu ingerować w życie 
pracowników 

 transparentność – pra-
cownicy powinni wiedzieć, 
jakiej formie kontroli są 
lub mogą być poddawa-
ni, w jakim zakresie mogą 
ewentualnie wykorzysty-
wać wyposażenie firmy na
swoje prywatne potrzeby. 
Duże znaczenie mogą tu 
mieć ogólnodostępne zasa-
dy monitoringu. Wskazane 
jest, aby pracownik przy za-
wieraniu umowy o pracę lub 
później podpisywał oświad-
czenie, że zapoznał się z 
tymi zasadami i akceptuje je 
(dr Arkadiusz Lach, Monitor 
Prawa Pracy 10/2004).
Przykładowo, zainstalo-

wanie przez pracodawcę na 
terenie zakładu pracy kamer 
może mieć na celu kontrolowa-
nie wykonywania pracy przez 
pracowników, chronienie pra-
codawcy przed zagrożeniami 
zewnętrznymi, np. kradzieżami 
czy wejściem na teren zakładu 
pracy osób nieuprawnionych, a 
także zabezpieczenie się przed 
ewentualnymi działaniami pra-
cowników, które mogą wyrzą-
dzić szkodę. Korzystanie przez 
pracodawcę z monitoringu za 
pomocą kamer w takich celach 

wydaje się dopuszczalne, jednak 
pod warunkiem, że pracodawca 
zadba, aby dobra osobiste oraz 
prawo pracowników do prywat-
ności nie zostały naruszone, a 
użyte środki były adekwatne do 
celów, którym mają służyć. Na-
tomiast objęcie monitoringiem 
kamer pomieszczeń socjalnych, 
np. szatni, stołówek oraz palar-
ni znajdujących się na terenie 
zakładu pracy, jest działaniem 
pracodawcy nieznajdującym 
uzasadnienia. Zwłaszcza w 
takich pomieszczeniach, jak 
szatnie, łazienki i toalety pra-
wo pracownika do prywatności 
powinno być szczególnie chro-
nione. Pracownik nie wykonuje 
bowiem w takich pomieszcze-
niach czynności służbowych. 

Czy pracownik  
musi wiedzieć?

Monitorowanie przez praco-
dawcę miejsca pracy za pomocą 
kamer nie wymaga uzyskania 
od pracowników zgody na ta-
kie sprawowanie kontroli wy-
konywania pracy. Wymagane 
jest natomiast poinformowanie 
pracownika o wprowadzonych 
formach kontroli. Zasady sto-
sowanego w zakładzie pracy 
monitoringu za pomocą kamer 
mogą wynikać np. z regulaminu 
pracy lub wewnętrznego zarzą-
dzenia pracodawcy i powinny 
być udostępnione do wiadomo-
ści wszystkim pracownikom w 
zwyczajowo przyjęty sposób, 
np. poprzez zamieszczenie sto-
sownej informacji na tablicy 
ogłoszeń. 

Najlepszym rozwiązaniem 
w przypadku nadużywania 
przez pracowników aktywno-
ści internetowej niezwiązanej 
z pracą wydaje się być profi-
laktyka. Jeśli pracodawca z 
góry ustali reguły korzystania 
z Internetu oraz zablokuje do-
stęp do stron, których treści nie 
mają żadnego związku z wy-
konywaną pracą, to w jakimś 
stopniu na pewno zapobiegnie 
niepożądanym działaniom 
swoich podwładnych.
stan prawny na 17.09.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

Monitoring polega na 
obserwowaniu przez 
pracodawcę aktyw-

ności pracowników, przede 
wszystkim przy użyciu urzą-
dzeń elektronicznych (kamery, 
kontrola skrzynki e-mailowej, 
aktywności w internecie itd.). 
Kwestia jego stosowania nie 
jest wprost uregulowana w 
przepisach prawa. Konieczne 
jest w tym zakresie opieranie 
się na dorobku doktryny oraz 
orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. 

Na gruncie prawa pracy 
ochrona dóbr osobistych po-
winna być oceniana w kontek-
ście specyfiki stosunku praw-
nego, jaki łączy pracodawcę i 
pracownika. Stosunek pracy 
charakteryzuje się bowiem 
m.in. obowiązkiem pracow-
nika sumiennego i starannego 
wykonywania pracy oraz sto-
sowania się do poleceń pra-
codawcy dotyczących pracy, 
jeżeli nie są one sprzeczne z 
przepisami prawa lub umową 
o pracę. Z kolei czynności 
związane z organizacją procesu 
pracy i kierowaniem pracow-
nikami z istoty swojej wiążą 
się z podejmowaniem przez 
pracodawcę działań służących 
sprawdzeniu należytego wy-
pełniania przez pracowników 
obowiązków służbowych. 

Rodzaj monitorowania

Pracodawca może skorzy-
stać z różnych form monitoro-
wania pracownika w miejscu 
pracy, a do najważniejszych z 
nich można zaliczyć:
 sprawdzanie wykazów po-

łączeń telefonicznych i od-
wiedzanych stron www

 kontrolę poczty elektro-
nicznej

 monitorowanie za pomocą 
kamer użytkowych

 podsłuch przekazów infor-
macji

Warunki dopuszczalności 
monitorowania

Przyjęte orzecznictwo i 
publikacje doktryny wyszcze-
gólniają następujące, podsta-
wowe warunki monitorowania 
pracowników:
  zgodność z prawem 

– monitorowanie nie może 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W ramach tegorocznych 
obchodów kolejnej 
rocznicy podpisania 

Porozumień Sierpniowych przy 
bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku stanął pomnik Księdza 
Prałata Henryka Jankowskie-
go. Wśród licznych delegacji 
„Solidarności” z całego kraju 
i osób prywatnych byli także 
przedstawiciele słupskich struk-

Tegoroczne uroczystości 
związane z 32 rocznicą 
podpisania Porozumień 

Sierpniowych rozpoczęły 
się w Ustce 26 sierpnia br. 
w kościele pod wezwaniem 
NMP „Gwiazda Morza”. Na 
uroczystą mszę świętą przy-
byli licznie związkowcy i 
mieszkańcy Ustki. Był też 
obecny były przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, poseł na Sejm RP, 
Janusz Śniadek, który po za-
kończeniu oficjalnych obcho-
dów spotkał się z mieszkańca-
mi miasta.

Z kolei w Słupsku obchody 
rocznicowe odbyły się 2 wrze-
śnia tradycyjnie w kościele 
pw. NSPJ. Delegacji Zarządu 
Regionu Słupskiego przewod-
niczył Stanisław Szukała. 
Swoją obecnością udział w 
święcie „Solidarności” za-
szczyciły posłanka PiS Jolanta 
Szczypińska i mecenas Anna 
Bogucka-Skowrońska, były 
też władze miejskie Słupska, 
jak i powiatowe. W trakcie 
mszy świętej delegacja słup-
skiej „Solidarności” przeka-

Rozmowa z MIROSŁAWEM OKUNIEWSKIM, 
przewodniczącym zakładowej „Solidarności”

– Jak doszło do zwolnień i jakie były ku temu powody?
– Trzeba jasno powiedzieć, że zwolnienia są podyktowane ka-

tastrofalną sytuacją na rynkach europejskich. 90 procent naszej 
produkcji to eksport do krajów Unii Europejskiej, gdzie szaleje 
obecnie kryzys ekonomiczny. Nasze problemy z zamówieniami 
zaczęły się od początku tego roku, jak oszacowaliśmy do tej pory, 
spadek produkcji w stosunku do ubiegłego roku wynosi około 
40 procent, więc jest ogromny. O planowanych zwolnieniach do-
wiedzieliśmy się z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, co należy 
zaliczyć na plus właścicielom firmy. Osoby, które były na liście
zwolnień, dowiedziały się o tym fakcie przed urlopami, także mia-
ły możliwość już wcześniejszego szukania sobie nowej pracy.

– Jaka jest liczba zwolnionych pracowników?
– Na chwilę obecną zwolniono 123 pracowników na około 700 

zatrudnionych. Zwolnienia dotyczą praktycznie tylko pracowni-
ków produkcyjnych.

– Ilu naszych związkowców znalazło się w tym gronie?
– Jest to grupa 60 osób, a więc połowa zwolnionych.
– Jak „Solidarność” zareagowała na tak duże zwolnienia, 

czy były prowadzone negocjacje z pracodawcą?
– Rozmowy były. Od początku pojawienia się trudności z za-

mówieniami na nasze autobusy załoga była przygotowywana na 
taką ewentualność. My jako związek zawodowy mieliśmy ogra-
niczone pole manewru, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że po 
prostu nie ma dla nas pracy. „Solidarność” od początku pojawie-
nia się wiadomości na temat zwolnień grupowych w rozmowach 
z zarządem firmy negocjowała, żeby ta skala zwolnień była jak
najmniejsza, a warunki, na których mieli odejść pracownicy, jak 
najkorzystniejsze dla nich. Początkowo zarząd spółki planował 
zwolnić 207 osób. Po rozmowach z nami udało się ograniczyć tę 
liczbę do 123, to pierwszy sukces. Poza tym porozumieliśmy się z 
pracodawcą odnośnie zabezpieczenia pod względem finansowym
zwalnianych osób. Wynegocjowaliśmy cztery pakiety – nazwijmy 
to – wsparcia zwalnianych pracowników.

Po pierwsze, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumie-
nia stron skierowane do osób bliskich wieku emerytalnego.

Po drugie, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia 
stron z dodatkową rekompensatą.

Po trzecie, tymczasowe zwolnienie ze świadczenia pracy na 
czas urlopu bezpłatnego.

I po czwarte, tymczasowe zwolnienie ze świadczenia pracy z 
przeznaczeniem na edukację wyższą. Były też szkolenia i rozmo-
wy pani psycholog z grupą zwalnianych pracowników.

Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku zostały 
także zorganizowane targi pracy, gdzie można było zapoznać się 
z ofertami zatrudnienia na tutejszym rynku. Zainteresowanie było 
spore, bo przyszło około 70 osób.

– Dziękuję za rozmowę, życząc waszej firmie wielu zleceń 
w przyszłym roku.



ZWOLNIENIA 
GRUPOWE  
w Scanii 

32 rocznica Porozumień Sierpniowych 
W REGIONIE SŁUPSKIM

zała księdzu proboszczowi dar 
pieniężny na odbudowę wieży 
kościelnej. Po skończonym na-
bożeństwie w asyście pocztów 
sztandarowych wierni przeszli 
pod pomnik Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki, 
gdzie złożono wiązanki kwia-
tów.

Słupska „Solidarność’ w hołdzie  
Księdzu Prałatowi HENRYKOWI JANKOWSKIEMU

Szef słupskiej „Solidarności” Stanisław 
Szukała składa hołd Księdzu Prałatowi 
Henrykowi Jankowskiemu.

tur związkowych, z przewodni-
czącym Zarządu Regionu Słup-
skiego Stanisławem Szukałą 
na czele. Tutejsza „Solidarność” 
była jedną z wielu organizacji 
związkowych, które na apel 
inicjatorów budowy pomnika 
zbierały środki finansowe w
swoich organizacjach zakłado-
wych. W ten sposób Związek 
podziękował Księdzu Prałato-

wi za lata pomocy, wsparcia, 
a nade wszystko modlitwy. 
Słupscy związkowcy uczest-
niczyli w uroczystej mszy św. 
poświęconej pamięci księdza, 
następnie złożyli kwiaty pod 
pomnikiem. Wiązanki kwiatów 
złożono także pod bramą nr 2 
Stoczni Gdańskiej, jak również 
pod tablicą poświęconą Annie 
Walentynowicz.                  

Pomnik kapelana „Solidarności” 
 Henryka Jankowskiego.

Słupska „Solidarność” składa dar na remont kościelnej wieży.

 W ramach obchodów 
sierpniowych odbył się także 
w Słupsku (w dniach 25-26 
sierpnia) XIII Międzynarodo-
wy Memoriał Szachowy im. 
Sotero Wismonta. Główną 
nagrodę konkursu ufundował 
przewodniczący słupskiej „So-
lidarności”.                          
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Pachnące, soczyste owoce: gruszki, czereśnie, porzeczki, po-
ziomki, arbuzy, pomarańcze lubimy jeść nie tylko jesienią. 
Nie zastanawiamy się nad etymologią ich nazw, a niektóre 
mają ciekawą historię. Nazwy owoców w języku polskim 
pojawiały się w różnych wiekach. Jedne są rdzennie polskie, 
inne zostały wcześniej lub później zapożyczone.

Porzeczka i poziomka
Ustalenie pochodzenia nazw: porzeczka i poziomka nie stanowi 

trudności, ponieważ słowo porzeczka wywodzi się od porzecze ‘teren 
położony nad rzeką’, zaś poziomka – od wyrażenia po ziemi. A zatem 
– obie nazwy wskazywały na miejsce, gdzie te owoce rosły.

Gruszka
Słowo gruszka pojawiło się w polszczyźnie już w XIII w. na 

oznaczenie gatunku drzewa. Wyraz pochodzi od prasłowiań-
skiego rzeczownika *grušьka (krušьka), który jest zdrobnie-
niem od postaci gruša (kruša). Prawdopodobnie słowo gruša 
stanowiło pożyczkę bałtosłowiańską. Etymolodzy doszukują 
się tu wpływu języka irańskiego i zestawiają słowiańskie i bał-
tyckie formy z kurdyjskimi korêši, kurêši. 

Co ciekawe, już na etapie prasłowiańskim zdrobnienie wyparło 
słowo podstawowe i dlatego najpierw w języku polskim drzewo 
(na którym rosły gruszki) było nazywane gruszka (a nie grusza), 
a dopiero od XVIII w. zaczęto stosować nazwę grusza.

Czereśnia
Słowo czereśnia stosowane na oznaczenie drzewa owocowego 

pojawiło się w polszczyźnie w XVII w., ale – zanim się utrwaliło 
– miało bogatą historię. Najpierw Prasłowianie przejęli słowo čerša 
z języka łacińskiego (cerasus ‘czereśnia’), dokąd trafiło ono z gre-
ki (kērasos). W wyniku kontaminacji (skrzyżowania) pierwotnych 
form *psł. čerša ‘czereśnia’ i višьnja ‘wiśnia’ powstał wyraz psł. 
*čeršьńa ‘czereśnia’. Od tego wyrazu powstały staropolskie (w XIV 
w.) formy: czrzeszna/czrześnia/trzeszna/traszna. W tym momencie 
można by się spodziewać stwierdzenia, że od tych form pochodzi 
obecne słowo: czereśnia. Niestety, nie – język rządzi się swoimi 
prawami – staropolskie formy w XVII w. wyparła ruska pożyczka 
(nawiasem mówiąc, także wywodząca się z prasłowiańszczyzny) i 
to od niej pochodzi współczesna forma czereśnia.

Arbuz
Wyraz arbuz funkcjonował w dawnej polszczyźnie także 

w formach obocznych: karbuz, garbuz, harbuz, a w XV w. 
przyjmował również postać karbusz. Co ciekawe, rzeczownik 
ten wchodził do systemu języka polskiego na drodze dwóch, 
odległych w czasie, zapożyczeń: najpierw – z języka tureckie-
go, gdzie istniał rzeczownik karpuz (pochodzący od perskiego 
słowa: charbūza), a później – z ukraińskiego harbūz. 

Pomarańcza
Po raz pierwszy w polszczyźnie pisanej słowo pomarańcza 

pojawiło się w początkach XVII stulecia i do tej pory funk-
cjonuje jako nazwa drzewa i owocu. Obok ogólnopolskiego 
wyrazu pomarańcza i wymarłego już pomorańcza, w gwarach 
owoc ten nazywano: podmurajec, podmuraniec, pomazaniec i 
pomeraniec. Wszystkie polskie formy pochodzą od włoskiego 
wyrażenia pomo d’Arancio znaczącego ‘pomarańcza’.

Przy okazji
Owoce i warzywa z apetytem jedli także nasi przodkowie. 

O tym, co jadł Mikołaj Rej z Nagłowic, pisał w XVI w. Józef 
Wereszczyński: „...zawżdy, kiedy przyjechał, pudło śliw jako 
korzec krakowski, miodu praśnego pół rączki, ogórków suro-
wych wielkie niecułki, grochu w strączkach cztery magierki, 
na każdy dzień na czco to zawżdy zjadał. A potem z chlebem 
garniec mleka zjadłwszy, jabłek z kopę...” *)

Barbara Ellwart
*)• korzec krakowski – miara: 43,7 litra
• rączka – miara miodu (ponad 10 garnków)
• niecułka – drewniane, podłużne naczynie wydrążone w jed-

nym kawałku drewna
• magierka – czapka bez daszka

Nazwy owoców 

POZIOMO
3) ogół adwokatów, 9) Biel-
ska, Guzowska i Schymalla, 
10) ludowa kamizelka, 11) 
nierób na drzewie, 12) szarak, 
13) oberwaniec, 14) statek 
powietrzny, 16) burzliwa toń, 
17) ukochany Julii, 20) lokal z 
ekranem, 21) kabaret z Tupa-
czewskim, 22) droga wyciecz-
ki, 26) imię Włocha - kompo-
zytora muzyki filmowej, 27) 
dostojnik i uczony w dawnych 
Chinach, 28) dworzec PKP, 29) 
najbardziej znana fontanna 
Rzymu, 30) metalowy pręt 
przymocowany wzdłuż rei, 31) 
rajd motocyklowy rozgrywany 
w trudnym terenie, 32) twórca 

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z środkiem cyrku” z nr. 
7-8/2012. Otrzymuje ją 
pani Lucyna Wiśniewska z 
Gdańska. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: „Po-
dróżować, doznawać wrażeń 
i uczyć się znaczy żyć”.

Krzyżówka z dworcem PKP
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węgierskiego hymnu narodo-
wego, 33) liczba ryb znajdu-
jących się w danym zbiorniku 
wodnym

PIONOWO
1) ciasto na tort, 2) arbiter, 
3) pałeczka do gry na cymba-
łach, 4) owocowa słodkość, 5) 
Wit, twórca ołtarza w kościele 
Mariackim, 6) angielski Służe-
wiec, 7) surowiec na meble, 
8) kładzione zamiast parkietu, 
15) poważanie, wzór, 17) od-
krył promienie X, 18) butelka 
żołnierza, 19) bez emocji, bez 
zaangażowania, 23) naby-
ta wprawa, 24) inteligentny 
gryzoń, 25) żył w III w. p.n.e., 

jeden z wodzów Iberów, 
27) kapitan po awansie

(kas)

UWAGA! Litery z kratek ozna-
czonych u dołu numerami od 
1 do 42 utworzą rozwiązanie 
– myśl Abla Bonnarda. 

Modnymi dziś i nadużywa-
nymi w debacie publicznej są 
słowa nienawiść, mowa niena-
wiści.

Gdy nie staje merytorycz-
nych racji, gdy brakuje racjo-
nalnych argumentów, wtedy 
padają te słowa.

Te słowa mają ostatecznie 
pogrążyć przeciwnika i go 
zdyskredytować. Z różnicy po-
glądów wynikają odpowiednie 
postawy i zachowania. Dla 
człowieka wierzącego odnie-
sieniem w tym przypadku jest 
Dekalog: kochaj bliźniego jak 
siebie samego, chociaż różnie 
to bywa. Dla niewierzącego 

O różnicy poglądów
nie wiem, co jest tym deon-
tologicznym imperatywem i 
dziwne się wydaje, że to on 
właśnie nierzadko etykietuje 
swoich przeciwników słowem 
„nienawiść”.

Otóż ów zarzucając nam 
bezpodstawnie nienawiść sam 
jest co najmniej nietolerancyj-
ny ze względu na wiarę, którą 
wyznajemy. Słowo „nienawiść” 
o wielkim, że tak powiem, cię-
żarze gatunkowym, jest naduży-
wane do walki z przeciwnikiem, 
a przecież uczucia ludzkie są 
różne i stopniowalne.

To, że z kimś się nie zga-
dzamy nie oznacza, że go nie-

nawidzimy. Gdy reagujemy 
emocjonalnie na agresję, też 
nie oznacza, że nienawidzimy.  
Są ludzie, których lubimy, do 
których czujemy sympatię, za-
ufanie, szacunek, lecz są i tacy, 
którzy są nam obojętni, do któ-
rych nie mamy zaufania, nie 
czujemy sympatii, nie darzymy 
szacunkiem, ale to nie oznacza 
jeszcze, że ich nienawidzimy.

Uważam, że z nienawiścią 
mamy do czynienia wówczas, 
gdy pałamy żądzą zemsty. Gdy w 
jakikolwiek sposób się mścimy. 
Trzeba znać miarę słowa „nie-
nawiść” i go nie nadużywać.

Zbigniew Bulczak, Gdańsk
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„Zastał drewniane,  
ZOSTAWIŁ MUROWANE”

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Legenda podaje, że nazwa 
miasta związana jest z 
królem Kazimierzem 

Wielkim, który ponoć w po-
łowie XIV w. nadał Kazimie-
rzowi prawa miejskie i wzniósł 
murowany zamek. W tamtych 
latach zrodziło się słynne po-
wiedzenie: „Zastał drewnianą, 
zostawił murowaną”. Co praw-
da dotyczyło ono całej ówcze-
snej Polski, ale mieszkańcy 
Kazimierza Dolnego biorą je 
do siebie. Twierdzą, że król ob-
darzał to miejsce szczególnymi 
względami, do tego stopnia, 
że niedaleko swojej warow-
ni wzniósł drugi zamek dla 
królewskiej faworyty, pięknej 
Żydówki Esterki. Ponoć oba 
zamki połączone były tajem-
niczymi przejściami.

Z legendami jednak różnie 
bywa, bo nie zawsze są oparte 
na prawdzie. Otóż w XII wie-
ku, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi 

Jesień mamy w pełni. Właśnie rozpoczyna się październik, zaliczany do najpiękniejszych miesięcy 
w roku, bowiem drzewa mienią się wszelkimi kolorami. Warto więc wybrać się do miejsca, gdzie 
widać to w pełnej krasie. Na Pomorzu takich okolic mamy wiele, ale tym razem proponuję wy-
pad do centralnej Polski, nad Wisłę, do niedużego, ale jakże znanego miasteczka, KAZIMIERZA 
DOLNEGO (3485 mieszkańców). Ma ono powiązania także z Gdańskiem, bowiem leży na trasie 
historycznego szlaku bursztynowego wiodącego z południa Europy właśnie na Pomorze.

klasztor oo. Reformatów, istniała 
osada o nazwie Wietrzna Góra. 
W 1181 r. inny polski król, Ka-
zimierz Sprawiedliwy, przekazał 
tę osadę, wraz z okolicznymi 
ziemiami, pannom norbertan-
kom, które w tym miejscu wy-
budowały drewniany klasztor. 
Wdzięczne za dar zakonnice owe 
miejsce nazwały Kazimierzem.  
I tak już zostało, a po latach, kie-

dy miasto się rozrosło, dodano 
drugi człon nazwy, czyli „Dol-
ny”, dla odróżnienia od Kazi-
mierza usytuowanego wówczas 
pod Krakowem. 

Z Kazimierzem wiążą się 
barwne opowieści, wszak jest 
to miasto najróżniejszych ar-
tystów: muzyków, pisarzy, 
malarzy, rzeźbiarzy, filmow-
ców, architektów i dziennika-
rzy. Odbywają się tu jarmarki 
i festiwale, m.in. filmowe.
Zjeżdżają postaci znane z 
ekranów. W Kuncewiczówce, 
w domu, w którym mieszkali 
Maria (wybitna pisarka) i Jerzy 
(prawnik, literat oraz polityk) 
Kuncewiczowie, odbywają się 
teatralne spektakle. Zarówno 
na rynku, jak i w domach przy 
wąskich uliczkach rozlokowa-
ły się kawiarnie, herbaciarnie, 
restauracyjki, w których można 
posłuchać muzyki, podziwiać 
nietypowy wystrój wnętrza i 
spotkać kogoś niezwykłego.

Latem jest tam bardzo 
tłoczno, za to jesienią można 

się delektować licznymi za-
bytkami usytuowanymi wokół 
brukowanego rynku w kształ-
cie trapezu. Stoją tam słynne 
manierystyczne Kamienice 
Przybyłowskie: „Pod św. Mi-
kołajem” i „Pod św. Krzysz-
tofem”, jest studnia z drew-
nianym zadaszeniem, którą 
uznano za symbol Kazimie-
rza, a ponad rynkiem wznosi 
się kościół farny pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela i 
św. Bartłomieja. Jego wnętrze 
kryje organy z modrzewiowym 
prospektem, przykład wielkie-
go kunsztu snycerskiego doby 
baroku. Nieopodal, w dawnej 
murowanej dzwonnicy zado-
mowiło się Muzeum Sztuki 
Złotniczej, jedyna tego typu 
placówka w Polsce.

O kazimierskich zabytkach 
można mówić długo, bowiem 
oprócz kilku kościołów, ka-
mienic, m.in. Celejowskiej, 
dawnej synagogi czy łaźni 
miasteczko posiada zamek, 
Górę Trzech Krzyży, a przede 
wszystkim rząd spichlerzy 
rozstawionych wzdłuż Wisły. 
W dobie złotego wieku, czyli 
w XVI i XVII wieku, było ich 
około sześćdziesięciu. Nie są 
to zwykłe domy do przecho-
wywania zboża, którym han-
dlowali kazimierscy kupcy, ale 
murowane budowle z pięknie 
dekorowanymi fasadami. W 
jednym z nich, najstarszym, 
zwanym spichlerzem Mikołaja 
Przybyły, znajduje się Muzeum 
Przyrodnicze.

Urok Kazimierza potęguje 
położenie miasteczka. Z jednej 
strony płynie szeroka rzeka, z 
drugiej ciągną się niewysokie 
wzgórza z niesamowitymi wą-
wozami. Właśnie te malowni-
cze wąwozy warto odwiedzić 
jesienią. Za najciekawszy uzna-
je się Wąwóz Korzeniowy Dół. 
Wyżłobiła go woda, przez setki 
lat wypłukując lessową glebę. 
Jest to 600-metrowy korytarz, 
na ścianach którego wiją się 
korzenie drzew. Wędrówka 
pozostaje na długo w pamięci.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Rynek, w tle fara.

Wąwóz Korzeniowy Dół.


