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Europa protestuje
Gorąco zrobiło się w Brukseli i w Niemczech. 
W stolicy Unii na ulice wyszło ponad 100 
tysięcy ludzi. Protestujący sprzeciwiają się 
planom rządowym dotyczącym m.in. podnie-
sienia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat, 
począwszy od 2030 roku. Nie podoba się im 
również, że od 2015 roku płace i świad-
czenia społeczne nie mają być jak co roku 
indeksowane, co przyczyni się do wzrostu 
kosztów utrzymania. Manifestujący są też 
przeciwni planom przewidującym niższe 
dodatki na dziecko, droższą edukację i opiekę 
nad dziećmi, a także droższy transport 
publiczny i wyższe ceny energii. W Niemczech 
z kolei w listopadzie odbył się 4-dniowy strajk 
kolejarzy. I w jednym, i w drugim przypadku 
chodzi o prawa pracownicze i płace. W Belgii 
protestują też, by zablokować podwyższenie 
wieku emerytalnego, co nam w kraju się nie 
udało. Co ciekawe, nikt tych związkowców na 
Zachodzie nie wyzywa od warchołów. Protest 
jest ich świętym prawem.

Klimatyczna porażka
w Brukseli
Polska nie postawiła weta wobec drugie-
go pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Przywódcy europejskich państw podczas 
szczytu w Brukseli wydali polityczną zgodę na 
zaostrzenie polityki klimatycznej UE. Koszty 
dla gospodarek Polski i innych biedniejszych 
krajów UE związane z wdrożeniem drugiego 
pakietu mają zgodnie z ustaleniami szczytu 
zostać zrekompensowane poprzez przydział 
darmowych uprawnień do emisji CO2. Jednak 
jak przekonuje Zbigniew Gidziński, ekspert 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. 
polityki klimatycznej, na obecnym etapie nie 
da się wyliczyć kosztów wdrożenia drugiego 
pakietu klimatyczno-energetycznego, a więc 
tym bardziej ocenić skuteczności mechani-
zmów kompensacyjnych.

„Nie” dla dyskryminacji 
kierowców
Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ 
„Solidarność” wystosowała oświadczenie 
dotyczące zmiany ustawy o czasie pracy 
kierowcy w zakresie wypoczynku, w którym 
czytamy między innymi: „Rozporządzenie 
MPiPS w zakresie delegacji służbowych 
jest ukierunkowane na pracowników 
administracyjnych, którzy swoje podróże 
odbywają incydentalnie i to jest wyrównanie 
strat w kosztach utrzymania”. Związkowcy 
uważają, że za niedogodności związane 
z przebywaniem poza domem pracownikowi 
należą się pieniądze. Dlaczego kierowca ma 
być dyskryminowany, tym bardziej że prze-
bywa permanentnie w podróży służbowej 
i niedogodności są zdecydowanie większe? 
Już sama podróż odbywa się w zdecydowa-
nie mniej komfortowych warunkach. „Może-
my się zgodzić na pracę bez diet i ryczałtów, 
jeżeli pracodawcy zgodzą się podnieść 
płacę zasadniczą i będą wliczać wszystkie 
dodatki do wynagrodzenia i od tego zapłacą 
podatki. Przecież nasi kierowcy wykonują tę 
samą pracę co kierowcy z zachodnich firm 
transportowych, a nawet lepiej, sprawniej 
i szybciej” – czytamy w oświadczeniu 
związkowców.

Rada Funduszu 
Strajkowego na Komisji 
Krajowej
Komisja Krajowa NSZZ „S” na pierwszym po-
siedzeniu w tej kadencji wybrała we wtorek 
18 listopada br. Radę Krajowego Funduszu 
Strajkowego oraz przyjęła nowy wzór dekla-
racji związkowej. Radą funduszu nadal kieruje 
Mieczysław Jurek, lider „S” na Pomorzu 
Zachodnim. W radzie znalazł się reprezentant 
Regionu Gdańskiego Mirosław Piórek z KM 
NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.
Fundusz strajkowy jest przeznaczony na 
finansowanie akcji związkowych.

Składki w dół 
Komisja Krajowa przyjęła uchwałę interpre-
tującą zmiany w Statucie dotyczące składki 
członkowskiej. Całość uchwały poniżej:
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, na 
mocy § 61 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”, 
dokonuje interpretacji postanowień Uchwały 
nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej 
Związku (z późniejszymi zmianami)
§ 1. Poprzez zwrot „godziny nadliczbowe” 
użyty w §1 ust. 1 pkt 1 lit. a Uchwały nr 5 XIX 
KZD należy rozumieć:
1. godziny nadliczbowe w rozumieniu art. 

151 § 1 K.p.,

Nowy sztandar
Hasło „Bez strachu, ale z rozwagą”, gdańskie 
lwy oraz nazwa Związku widnieją na nowym 
sztandarze KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Re-
montowa Shipbuilding, poświęconym 11 listo-
pada podczas uroczystej mszy św. w bazylice 
Mariackiej w Gdańsku przez ks. bp. Wiesława 
Szlachetkę. Wymiana proporca wynika ze 
zmiany nazwy Stoczni Północnej, która od 2011 
r. nosi nazwę Remontowa Shipbuilding. – Uro-
czyste poświęcenie sztandaru w 96. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Najjaśniejszą 
Rzeczypospolitą jest dla nas wyzwaniem do 
kontynuowania działalności związkowej – mó-
wił podczas uroczystości przewodniczący „S” 
stoczni Krzysztof Żmuda. Więćej na str. 18.

Silna reprezentacja 
Regionu Gdańskiego
– Uchwała dotycząca rozwoju przemysłu ma 
bardzo duże znaczenie i wyznacza działania 
Związku w nowej kadencji – ocenił dokument 
przyjęty na XXVII KZD NSZZ „S” w Bielsku-Białej 
przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla 
podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” 3 listopada. Pięciu członków 
Regionu Gdańskiego w nowej Komisji Krajowej 
i jednego w nowej Krajowej Komisji Rewizyjnej 
uznano za silną reprezentację regionalnej „S”. 
Drugim punktem obrad ZRG było przedstawie-
nie oferty dodatkowych usług dla członków 
Związku i organizacji związkowych.

Pożegnanie związkowca

Pogrzeb śp. Wojciecha Hebla z KZ NSZZ „S” przy 
OPEC w Gdyni odbył się 19 listopada. 39-letni 
związkowiec, który pozostawił żonę i osierocił 
sześcioletniego syna, zmarł 4 listopada w wyniku 
ciężkich poparzeń, jakich doznał 23 października 
podczas nadzoru prac przy magistrali ciepłow-
niczej przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni. 
Pracował, by jak najszybciej usunąć skutki awarii, 
która pozbawiła na wiele godzin dopływu ciepła 
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Gdyni i Rumi. 
Wypadek wywołał solidarnościową akcję odda-
wania krwi przez kolegów z „S”. 

Nasi w samorządzie
Ze zmiennym szczęściem wzięli udział w wybo-
rach samorządowych 16 listopada członkowie 
„S” w Regionie Gdańskim, startujący do władz 
różnych szczebli. Z list PiS do Rady Miasta 
Gdańska dostali się: Dorota Dudek, Piotr 
Gierszewski i Anna Wirska (wszyscy reprezen-
tujący oświatową „S”) oraz Anna Kołakowska. 
W radzie znalazł się także Piotr Walentyno-
wicz, wnuk legendarnej suwnicowej. W Gdyni 
rajcami zostali Ewa Krym i Joanna Zielińska 
z oświatowej „S”, startujące z listy „Samorząd-
ności” Wojciecha Szczurka. W Malborku mandat 
radnego zdobyli Paweł Dziwosz (KWW Nasz 
Malbork) i Wioletta Klepacka (PiS), a do Rady 
Powiatu Tczewskiego z listy PiS weszła Barbara 
Kamińska. W Rumi natomiast do Rady Miasta 

2. godziny ponadwymiarowe/ponadnorma-
tywne.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

„Solidarność” sceptyczna, 
ale otwarta
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda napisał list do premier Ewy Kopacz. 
Szef związkowców wyraził sceptycyzm, co do 
deklaracji o 100 dniach współpracy z rządem, 
jednak zapewnił, że jest otwarty na wspólne 
działanie. Za przykład takiego działania uznał 
zapowiadane przez ministra pracy spotka-
nie w sprawie zatrudniania pracowników 
tymczasowych, odczytane jako reakcja na 
wystąpienie „Solidarności” w tej sprawie. 
Przewodniczący zaapelował też o podję-
cie prac nad zmianami prawa w zakresie 
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 
i referendów obywatelskich, które uznał za 
narzędzie umożliwiające bezpośredni udział 
obywateli w decydowaniu o najważniejszych 
sprawach kraju. „Tak jak w przypadku Pani 
postulatu, aby budżety obywatelskie miały 
być obowiązkowe, a precyzyjnie mówiąc 
– obligatoryjne, tak obligatoryjne muszą być 
referenda” – stwierdził Piotr Duda.

Grudzieñ 
U R O C Z Y S T O Ś C I

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
16 grudnia – Gdańsk (wtorek)
 godz. 17.00 – Gdańsk, uroczysta Msza Święta w kościele Świętej Brygidy; 

Przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; Modli-
twa; Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów;  Spotkanie w sali Akwen

17 grudnia – Gdynia (środa)
 godz. 6.00 – Gdynia-Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel Pole-

głych; Modlitwa; Wystąpienia; Składanie wieńców i kwiatów
 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta Msza Święta w kościele Najświętszego 

Serca Pana Jezusa; Przemarsz pod pomnik przy Urzędzie Miasta Gdynia; 
Apel Poległych i salwa honorowa; Modlitwa; Wystąpienia; Złożenie wień-
ców i kwiatów

POZOSTAŁE UROCZYSTOŚCI
 10 grudnia – Gdańsk, Sala BHP Stoczni Gdańskiej, godz. 12.00: otwarcie 

wystawy malarstwa Andrzeja Piwarskiego: „Moja Solidarność”
 12 grudnia/13 grudnia – Gdańsk, godz. 23.30: czuwanie z 12/13 grudnia 

k. pomnika Poległych Stoczniowców
 13 grudnia – Gdynia, godz. 17.30: program słowno-muzyczny w wykona-

niu młodzieży z II LO w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego (przed uroczystą Mszą Świętą). Po mszy 
przejście pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie 
kwiatów

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 10.00 – złożenie wieńców i kwiatów pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez pracowników Stoczni 
Gdańsk SA oraz delegacje szkół 

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 12.00 – wręczenie Krzyży Wolności i Solidarno-
ści. Sala BHP Stoczni Gdańskiej 

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 16.15, zapalenie zniczy: pod tablicą pamiąt-
kową na budynku b. PZPR, godz. 16.30 – w miejscu śmierci Antoniego 
Browarczyka – Targ Rakowy 

 17 grudnia – Łęgowo, godz. 10.30  – uroczysta akademia w Szkole Pod-
stawowej im. OFIAR GRUDNIA 1970 (połączona z wręczeniem stypendiów 
im. NSZZ „Solidarność”). 

Aktualne informacje są zamieszczane na stronie internetowej Zarządu 
Regionu Gdańskiego: www.solidarnosc.gda.pl 
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W numerze między innymi:
Najwyższy czas, aby polskie państwo i jego instytucje podobną 
uwagę, konsekwencję i środki finansowe – jak w przypadku np.
bezpieczeństwa na drogach – zaangażowało w równie ważki 
problem społeczny – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Praca musi być bezpieczna!, str. 6

Związki zawodowe w firmie handlowej? Tak. Razem można
więcej. Rozumieją to związkowcy w Skandynawii, w Szwajcarii, 
w Polsce i w Portugalii skąd wywodzi się właściciel sieci handlo-
wej o swojskiej nazwie Biedronka.

Świadomość związkowa jest jak tarcza, str. 9

Rozmowa z Tadeuszem Fiszbachem, w grudniu 1981 roku 
pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR  
w Gdańsku.

Jutro Polski musi być jutrem porozumienia, str. 11

44 lata mijają od masakry grudniowej w 1970 r., kiedy władze 
ówczesnego PRL-owskiego systemu wydały decyzję o skierowa-
niu luf karabinów i czołgów na zwykłych ludzi. Elżbieta Grott 
miała wtedy 16 lat. Chciała, jak inni tego dnia, iść do pracy. Koło 
kolejki SKM w Gdyni trafiła ją kula karabinu.

Kania, Kociołek, Jaruzelski, Kiszczak – to oni są 
winni tej zbrodni, str. 12

Takie było motto pontyfikatu Piusa XII, którego naukę niesłusz-
nie przysłaniają do dziś fałszywe oskarżenia o bierność wobec 
tragedii Holokaustu. W grudniu przypada rocznica ogłoszenia 
ważnej encykliki tego papieża „Optatissima pax” („O pokoju”).

Pokój jest dziełem sprawiedliwości, str. 17

weszła Karolina Rydzewska (PO). Więcej w ra-
porcie nt. wyborów samorządowych na str. 8.

Kto przejmie portową 
spółkę?
Prywatyzacja Portu Gdańskiego Eksploatacja 
S.A. była jednym z głównych tematów spotka-
nia przedstawicieli organizacji związkowych 
zrzeszonych w Krajowej Sekcji Portów Mor-
skich NSZZ „S” z wiceprzewodniczącym Komisji 
Skarbu posłem PiS Andrzejem Jaworskim. 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 17 listopada 
przyznał wyłączność na negocjacje maltań-
skiej spółce Marines Capital Limited. – Mamy 
obawy związane z brakiem jasnych kryteriów 
dotyczących inwestora strategicznego. Nie 
znamy niestety m.in. ani układu właściciel-
skiego, ani struktury kapitału, ani też struktury 
przeładunków, stąd nasze obawy dotyczące 
tego inwestora – powiedział Edward Fortuna, 
przewodniczący „S” w gdańskim porcie.

Życzenia dla arcybiskupa

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i za-
pewnienia o modlitwie złożyli abp. Sławojo-
wi Leszkowi Głódziowi przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla i przewodniczący 
KM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego Mirosław Piórek, 
którzy 31 października odwiedzili metropoli-
tę gdańskiego. Arcybiskup kilka tygodni temu 
przeszedł ciężką operację.

Pamięci 
Krzysztofa Zawalskiego

Tablica upamiętniająca dr. Krzysztofa 
Zawalskiego, pomysłodawcę i współtwórcę 
Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku 
Górkach Zachodnich, a jednocześnie byłego 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 
została odsłonięta 14 listopada na nabrzeżu 
NCŻ. – Cieszę się, że mogłem blisko znać 
i współpracować z Krzysztofem Zawalskim. 
Byliśmy kolegami na jednym roku AWF. Jako 
związkowcy jesteśmy dumni, że taka osoba 
była przewodniczącym naszej organizacji. 
Zawsze dbał o interes pracowników – wspo-
mina Krzysztofa Zawalskiego jego następca 
na stanowisku przewodniczącego zakładowej 
„S” w AWFiS w Gdańsku Marek Fostiak.

Dialog jest możliwy!
W obliczu braku płaszczyzny dialogu 
trójstronnego większej wagi nabiera dialog 
dwustronny organizacji pracodawców 
i pracowników. Do podpisania wspólnej 
deklaracji związków zawodowych i organiza-
cji pracodawców województwa pomorskiego 
doszło 18 listopada. W dokumencie strony 
stwierdzają m.in., że „brak zmian, mała sku-
teczność działań i nierozwiązywane problemy 
społeczne stały się powodem zawieszenia 
prac w instytucjach dialogu ze strony związ-
ków zawodowych. Aktualne przepisy prawa 
oraz funkcjonujące instytucje nie są w stanie 
wspierać dialogu społecznego oraz kształ-

tować jego przyszłości. Obecny stan rzeczy 
wymaga pilnego opracowania i wprowadze-
nia nowych aktów prawnych regulujących 
dialog społeczny”. Pomorską deklarację ws. 
przepisów prawa regulujących dialog spo-
łeczny oraz formuły funkcjonowania dialogu 
społecznego przyjęły: Pomorska Izba Rze-
mieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, 
Pracodawcy Pomorza, NSZZ „Solidarność”, 
i Forum Związków Zawodowych.

Solidarni z Solino
Wyrazy poparcia, szacunku i solidarności 
z protestującymi związkowcami w Kopalni 
Soli „Solino” w Inowrocławiu wyraził 7 listo-
pada ZRG NSZZ „S”. W przyjętym stanowisku 
ZRG wyraża oburzenie „szykanami wobec 
pracowników walczących o swoje prawa, 
które doprowadziły do tak skrajnej formy 
protestu zdesperowanych związkowców” i 
dodaje: „Fakt, że dochodzi do tego w firmie
o takiej renomie, której właścicielem jest 
Skarb Państwa, pokazuje dobitnie, na czym 
ma polegać dialog w rozumieniu naszych 
władz”. Solino należy do grupy Orlen. Od 
ponad miesiąca głodówkę prowadzi 6 pra-
cowników firmy, wspieranych przez większość
załogi. Żądają m.in. przywrócenia i przestrze-
gania zakładowego układu zbiorowego pracy 
i pakietu socjalnego.

Niskie zarobki 
muzealników
Jaka jest kondycja pomorskich muzeów 
i instytucji ochrony zabytków? Dyskutowali 
o tym 30 października w ECS uczestnicy 
Pomorskiej Debaty Muzealnej. Dyskusji 
przysłuchiwał się m.in. szef ZRG Krzysztof 
Dośla. Perspektywę regionalną muzealnictwa 
przedstawiła Małgorzata Paszylka-Glaza, 
przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji 
Muzeów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego 
i Słupskiego, która zwróciła uwagę, że zarob-
ki pracowników muzeów – jednej z najgorzej 
uposażonych grup zawodowych w Polsce 
– nie wzrosły od 2009 r., a wg planów Mini-
sterstwa Finansów taka sytuacja ma trwać aż 
do 2017 r.! Kolejny problem w tej branży to 
trudne warunki pracy (instytucje kultury czę-
sto mieszczą się w zabytkowych budynkach). 
– Pragniemy, aby w sprawach dotyczących 
muzeów zasięgano naszej opinii i polegano 
na naszej wiedzy. Za nasze zaangażowanie 
i doświadczenie zawodowe oczekujemy 
godziwego wynagrodzenia. Powinniśmy być 
i przecież jesteśmy partnerami – podkreśliła 
Małgorzata Paszylka-Glaza.

W obronie 
Karty nauczyciela…
Czy brak dialogu i współpracy władz Gdańska 
z organizacjami związkowymi wynika z działań 
„S” dotyczących szkoły w Gdańsku Kokoszach? 
Z takim pytaniem do prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza zwróciła się 13 listopada 
w liście otwartym Bożena Brauer, przewod-
nicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku. Szefowa gdańskiej 
oświatowej „S”  zapewnia, że „S” nie zrezygnu-
je z „obrony praw pracowniczych zagwaranto-
wanych w ustawie, jaką jest Karta nauczyciela, 
której to nie stosuje się w szkole publicznej 
w Kokoszkach ze względu na przekazanie jej 
do prowadzenia podmiotowi niepublicznemu 
– spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”.

…i pracowników banku
W związku z ogłoszeniem przez grupę 
GE Capital planu sprzedaży banku BPH 
Prezydium ZRG NSZZ „S” w liście do dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Ta-
deusza Adamejtisa, prezydenta miasta Paw-
ła Adamowicza i marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Struka zwróciło 
uwagę na groźbę zwolnienia ponad 2,5 tys. 
pracowników centrali BPH w Gdańsku.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  
życzę wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności”,  

żeby w ferworze świątecznych przygotowań nie zapomnieli o tym,  
co najważniejsze – o narodzinach Pana.  

Żeby nie tracili nadziei na to, że świat może się zmienić –  
nawet jeżeli początki wydają się być niepozorne.  

I żeby zawsze kierowali się zasadą miłości Boga i bliźniego.  
Żeby wierzyli, że możliwe jest porozumienie ludzi młodszych 

i starszych, bogatszych i biedniejszych, lepiej lub gorzej 
wykształconych, pochodzących z małych wsi lub dużych miast, 

pracodawców i pracowników. 
Niech Nowy Rok przyniesie nam zmiany – nie te pozorne, 

oparte na pseudotolerancji i fałszu, ale te prawdziwe, wyrażające 
się w przestrzeganiu praw pracowniczych, dialogu społecznym 

i solidarności. 

Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!

Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”
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SP     JRZENIE

WIGILIA
HANDEL 

DO GODZINY 14
„Solidarność” konsekwent-

nie przypomina, że przedłużanie 
godzin pracy sklepów w Wigilię 
do godz. 17 czy nawet 18 nie 

Apel „S” o skrócenie 
czasu pracy w Wigilię

Czy można „przehandlować pierwszą gwiazdkę”? NSZZ „Solidarność” jak co roku apeluje 
do pracodawców z branży handlowej o skrócenie pracy 24 grudnia, tak aby umożliwić pra-
cowników sklepów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, spędzenie w świątecznej i rodzinnej 
atmosferze Wigilii Bożego Narodzenia.

przekłada się na większe zyski 
i często wręcz uniemożliwia 
pracownikom spędzenie tego 
wyjątkowego czasu wspólnie z 

rodziną. Z roku na rok argumen-
ty „Solidarności” spotykają się 
z coraz większym pozytywnym 
odzewem firm handlowych.

Szanowni Państwo!
Zbliża się grudzień, a wraz z nim najpięk-

niejsze polskie święta – Boże Narodzenie. 
Dlatego jak co roku zwracam się do Państwa 
z gorącym apelem o skrócenie czasu pracy 
Państwa placówek handlowych w Wigilię Bo-
żego Narodzenia.

Wigilia to dla Polaków dzień niezwykły. 
Dzień, który w rodzinnym gronie zdecydo-
wana większość z nas spędza przy Wiecze-
rzy Wigilijnej, czekając na przyjście naszego 
Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Ale to również 
dzień gorączkowych przygotowań, na które 
zwyczajnie potrzeba czasu. Praca w tym dniu, 
w godzinach popołudniowych, to zdecydo-
wanie zły obyczaj.

Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność” od dawna przypomina, że 

przedłużanie godzin pracy sklepów w Wigi-
lię do godz. 16.00 czy nawet 18.00 nie ma 
ekonomicznego uzasadnienia. Natomiast dla 
naszych rodzin i dzieci ma swoje negatywne 
skutki, a w wielu przypadkach wręcz unie-
możliwia pracownikom spędzenie tego wy-
jątkowego czasu wspólnie z rodziną.

Z roku na rok nasz apel spotyka się z coraz 
większą przychylnością z Państwa strony. Co-
raz więcej placówek kończy pracę już o godz. 
14.00. W imieniu pracowników, ich rodzin, 
a szczególnie wypatrujących pierwszej gwiazd-
ki dzieci – serdecznie Państwu za to dziękuję!

Podtrzymując ten dobry obyczaj, jak co 
roku apeluję, aby i w tym roku Państwa skle-
py zamknąć najpóźniej do godz. 14.00.

Z wyrazami szacunku
Piotr Duda

Apel przewodniczącego NSZZ „S” Piotra Dudy do pracodawców
z branży handlowej

Rada Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” wo-

bec braku pozytywnej odpowie-
dzi ze strony rządu RP na po-
stulat 9-procentowej podwyżki 
w roku 2015 dla pracowników 
oświaty oraz sfery budżetowej, 
postanowiła zwołać w dniu 9 
grudnia 2014 r. przed Kance-
larią Prezesa Rady Ministrów 
przy Alejach Ujazdowskich 
1/3 w Warszawie nadzwyczajne 
posiedzenie rady powiększone 
o przedstawicieli środowiska 
oświatowego.

Jednocześnie zobowiąza-
ła przewodniczących komisji 
międzyzakładowych, zakła-
dowych oraz kół „S” do wy-
wieszenia w tym dniu na bu-

Protest oświatowej „Solidarności”
9 grudnia br. w Warszawie

dynkach szkolnych flag NSZZ 
„Solidarność” jako wyrazu 
poparcia akcji.

Rada Krajowej  Sekcj i 
Oświaty i Wychowania przy-
gotowując się do wzmocnie-
nia akcji protestacyjnej pod-
jęła uchwałę, której celem jest 
przeprowadzenie zakrojonej 
na szeroką skalę akcji szko-
leniowej w zakresie procedur 
strajkowych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych.

Wiedza ta może zostać wy-
korzystana w sytuacji, gdy rząd 
będzie nadal uporczywie igno-
rował postulaty „Solidarności” 
oświatowej.

Po głębokiej analizie na-
pływających z całego kraju 
przypadków łamania prawa, 

Rada KSOiW przyjęła, skie-
rowane do odpowiednich or-
ganów państwowych, stano-
wisko w sprawie nieodpłatnej 
realizacji doraźnych zastępstw 
przez pedagogów szkolnych 
nauczycieli – bibliotekarzy bi-
bliotek szkolnych i nauczycie-
li świetlic szkolnych. To jeden 
z wielu rażących przykładów 
łamania prawa oświatowego, 
prawa pracy i prawa karnego 
przez dyrektorów i władze sa-
morządowe.

Rada KSOiW „S” powołała 
specjalny zespół do analizy ze-
branego materiału informacyj-
nego w sprawie łamania prawa, 
który zostanie przedstawiony 
minister edukacji narodowej.

(ach)

Kryterium najniższej ceny zaczyna szerzyć się jak zaraza 
na polskiej zielonej wyspie. Czasem zastanawiam się, 
co jeszcze musi się stać, żeby nasi ukochani decydenci 

różnych szczebli zrozumieli, że owo kryterium rodzi kosztow-
ne buble, uderza w normalny system, sankcjonuje nieuczciwą 
konkurencję, a często prowadzi do tragedii. Ostatnią ofiarą 
owego kryterium (być może tym razem zastosowanego z pełną 
premedytacją) stały się wybory samorządowe. Bo jak inaczej 
nazwać naprędce przeprowadzony przetarg na gigantyczny 
system, który wygrywa firma oferująca się zbudować go za 
kwotę mniejszą od kosztów stworzenia niejednej strony interne-
towej? Gwoli historycznej prawdy trzeba jednak podkreślić, że 
kryterium najniższej ceny nie miało zastosowania w przypadku 
wynagrodzeń szacownej Państwowej Komisji Wyborczej, która, 
dobrze uposażona, tygodniami przyglądała się, jak Titanic zbliża 
się do góry lodowej.

Według tego samego kryterium budowaliśmy już setki 
kilometrów polskich autostrad. I mimochodem pobiliśmy rekord 
w ilości bankructw firm budowlanych, a remont niektórych 
fragmentów rozpoczął się niemal natychmiast po zakończeniu 
budowy. To samo kryterium obowiązuje zapewne w setkach 
przetargów samorządowych, w wyniku których wygrywają fir-
my, niebędące w stanie zapłacić pracownikom nawet minimal-
nego wynagrodzenia, a  nieśmiertelne polskie „studzienki”, jak 
wybijały z zawiasów zawieszenia samochodowe, tak wybijają 
dalej.

Ale przecież podobna filozofia obowiązuje niemal wszędzie 
– konkurowanie rynkiem taniej siły roboczej to obowiązująca 
od 25 lat doktryna, która ma zapewnić większy zysk i szybszy 
rozwój, a co za tym idzie, skuteczniejszą pogoń za Europą. 
Problem w tym, że najczęściej jest odwrotnie, a najskuteczniej 
gonią Europę ci, co udali się do jej zachodnich przyczółków. 
Choć i tam staramy się zarazić polskim wirusem najniższej ceny 
– wobec uchwalenia u naszych zachodnich sąsiadów federal-
nej płacy minimalnej na poziomie 8,5 euro za godzinę, polscy 
przedsiębiorcy eksportujący żywą siłę roboczą do niemieckich 
landów już zastanawiają się jak ową śmiertelną dla ich zysków 
pułapkę ominąć. A Niemcy? Zamiast cieszyć się z pracowników 
za grosze, zapowiadają wzmożone i surowe kontrole, które 
mogą skończyć się grzywnami sięgającymi pół miliona euro dla 
nieuczciwych przedsiębiorców. To się nazywa gnębienie wolne-
go rynku! Tymczasem polski pracodawca, który kilka miesięcy 
nie płacił pracownikom wynagrodzenia za pracę, został przez 
sąd ukarany grzywną w wysokości… 100 zł (słownie sto zło-
tych), a w uzasadnieniu sąd z rozbrajającą szczerością przyznał, 
że ów pracodawca-właściciel nie miał z czego zapłacić.

Zwariowaliśmy na punkcie taniego państwa, które ma nam 
za frajer zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, 
świetne usługi publiczne i wszystko inne. Tymczasem tanie pań-
stwo, tak jak większość najtańszych towarów, to liche państwo, 
które tak naprawdę zapewnić wszelakie bezpieczeństwo może 
wyłącznie tym, którzy są bliżej przysłowiowego koryta. A reszta 
dostanie co najwyżej tanią wędkę i ma sobie nałowić ryb. A jak 
się nie chce – to na szczaw i mirabelki…

I na koniec kamyczek do naszego wspólnego ogródka – czy 
nie jest jednak tak, że my również – często mając płótno w 
kieszeni – nie kierujemy się tym właśnie kryterium w naszych 
domowo-zakupowych inwestycjach?

Jacek Rybicki

Polski wirus

Bądź na bieżąco 
NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE 
O „SOLIDARNOŚCI”, TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK, GALERIE I WIELE WIĘCEJ...

W W W . S O L I D A R N O S C . G D A . P L 
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i œmIesZno, i strAszno
Konkurencja

Młócenie cepem, posługiwanie się widłami 
czterozębnymi i koszenie zboża na pniu – taki-
mi umiejętnościami muszą się wykazać chętni 
do członkostwa w pierwszym w Polsce Kole 
Chłopów Wiejskich. Wbrew pozorom, wcale nie 
powstało ono w Sejmie, choć tam też Wiejska, 
cepy i koszenie na pniu…

¯ycie
jak w Madrycie

Pisząc o cepach, od razu przypomniała nam 
się afera madrycka. Było takich trzech, wcale 
nie muszkieterów, którzy chcieli mieć „życie jak 
w Madrycie”. Proszę bardzo, szkoda tylko, że za 
publiczne pesos… No, to teraz mają korridę…

Odlot
Nie będziemy się już jednak znęcać nad 

trójką fanów tanich lotów (a właściwie lotów 
z dopłatą), bo nie są oni osamotnieni. Swego 
czasu pisaliśmy o słynnym biurze podróży „Tusk 
Travel”, czyli egzotycznych podróżach (służbo-
wych, oczywiście) urzędników rządu PO-PSL. 
Nie lepiej jest w Sejmie, którego kancelaria wy-
dała od 2008 roku blisko 20 milionów złotych 
na zagraniczne podróże naszych, za przepro-
szeniem, reprezentantów. Taki poseł KILLION 
MUNYAMA (PO) poleciał do Mozambiku na 
zaproszenie… marszałka województwa wiel-
kopolskiego. W lutym IRENEUSZ RAŒ (PO) 
pojechał do Soczi w celu, nawet tego nie kryjąc, 
„obserwacji udziału w igrzyskach członków pol-
skiej reprezentacji olimpijskiej”. I tak dalej, i tym 
podobnie. Najaktywniejszy z posłów TADE-
USZ IWIÑSKI (SLD) „wyjeździł” i „wylatał” 
ponad 402 tysiące złotych. Posłowie często wy-
jeżdżali w ramach tzw. Unii Międzyparlamen-
tarnej. A może Międzyplanetarnej? W końcu ich 
podróże to niezły odlot…

Kopiuj, wklej, 
zapomnij?

Jeśli ktoś myśli o przygotowaniu pracy dok-
torskiej, już wie, jak tego robić nie należy. Na-
wet nazwisko GOLISZEWSKI i szefowanie 
Business Centre Club nie pomoże, jeśli rozprawa 
będzie liczyć „aż” 189 stron, z których połowa 
to załączniki i cytowane fragmenty ustaw. Tak 
zupełnie serio szkoda zmarnowanej okazji, bo 
temat doktoratu to „Wpływ sposobu organiza-
cji dialogu społecznego na efekty gospodarcze” 
– w Polsce problem widoczny gołym okiem. 
Jak jednak możemy liczyć na rozwój dialogu 
społecznego w sytuacji, gdy nawet szef jednej 
z największych i najbardziej znanych organizacji 
pracodawców podchodzi do tego tematu w tak 
lekceważący i nieprofesjonalny sposób?

Wydaj, straæ, 
zapomnij?

Wiemy też, jak nie należy wydawać publicz-
nych pieniędzy. Oto Komisja Europejska zdecy-
dowała właśnie, że zmniejszy dofinansowanie 
do zakupu przez Polskę pociągów Pendolino. 
Z bardzo prostego powodu – Bruksela uznała, 
że przepłaciliśmy za te pseudocuda techniki, 
bagatela, 60 milionów złotych! Wszystko z na-
szych pieniędzy. Wszystko za pociągi, które 

mają problemy w każdej kolejnej jeździe te-
stowej na polskich torach i na które nie można 
kupić biletów, bo PKP nie potrafią zbudować in-
formatycznego systemu sprzedaży. No, ale i tak 
wszystkiemu winni są kolejarze, zwłaszcza ci ze 
związków zawodowych, prawda?

Bez obaw
Związkowcy nie powinni jednak narzekać. 

Znane przysłowie mówi przecież, że kowal za-
winił, a Cygana powiesili. A w Polsce, jak na XXI 
wiek i środek Europy przystało, nikt nikogo nie 
wiesza. Co najwyżej zwalnia z pracy…

Panom Wysiad³y 
Komputery

Stare porzekadła w ogóle zawierają ogrom-
ną mądrość. Nam przypomniało się też takie 
– nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. 
Niestety, w Polsce padło na Państwową Komisję 
Wyborczą…

Zielona wyspa
Nieoczekiwanie wysoki wynik w wyborach 

samorządowych odniosło Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Oczywiście, nie wiążemy tego wcale 
z faktem, że kandydaci PSL znajdowali się na 
pierwszych stronach list do głosowania. Może 
to po prostu „efekt Tuska”, który siedem lat mó-
wił (ale tylko mówił) o zielonej wyspie. Proszę 
bardzo, TUSK wyjechał, i od razu mapa Polski 
zrobiła się bardziej zielona… No, ale skoro na-
wet premier(ę) KOPACZ można uznać za byłe-
go członka ZSL (tak, tak!), za działaczkę ruchu 
ludowego.

Postaw krzy¿yk!

Przy okazji wyborów okazało się także, że 
mniej więcej co czwarty Polak nie potrafi prawi-
dłowo oddać głosu. Nie wnikając w przyczyny 
wysokiego odsetka głosów nieważnych, warto 
zatem przypomnieć raz jeszcze pozorny para-
doks – krzyżyk na obecnej władzy stawiamy, 
nie stawiając przy niej krzyżyków! Zapamiętać 
i zrealizować!

PYTANIE MIESIĄCA

Jak oceniam wybory 
samorządowe?

ROBERT GROSS, OZ NSZZ „S” 
w Malborskich Zakładach 
Chemicznych „Organika” S.A. 
– Nadal mam zaufanie do wyborów 
jako podstawy demokracji. Zastrzeżenia 
budzi natomiast system informatyczny 
i przepływ informacji, na przykład przekaz 

telewizyjnego spotu wyborczego można było odczytać jako 
zalecenie skreślenia głosu na każdej kartce. Członkowie 
obwodowych komisji wyborczych powinni informować 
wyborców, co należy zrobić – w mojej komisji udzielono 
takiej porady starszemu panu. Minusem wyborów do 
Sejmiku było to, że ludzie nie znali kandydatów i ich 
programu, tak jak w przypadku wyborów do rady powiatu 
czy burmistrza. Co do bałaganu w PKW, nasuwa się 
pytanie: dlaczego już w poniedziałek nikt nie podjął decyzji 
o zastosowaniu tradycyjnej metody liczenia głosów? 
Można było uniknąć tych komplikacji. W niedzielę nikt nie 
przypuszczał, że będzie takie zamieszanie. Mimo to nadal 
będę głosował, ponieważ to mój obowiązek – gdybym nie 
poszedł na wybory, mógłbym mieć pretensje tylko do siebie.

MICHAŁ PLASKOTA, KZ NSZZ „S” 
Pracowników Telekomunikacji

– Do tej pory nie miałem zastrzeżeń do wy-
borów, w których zawsze uczestniczyłem. Teraz 
pojawiły się wątpliwości. Zdziwienie budzi fakt, 
że tak wysokie poparcie uzyskuje partia, której 
sondaże dawały niewielkie szanse. Zaskocze-

ni są nawet przedstawiciele tej partii. Za bałagan odpowiada 
chyba Państwowa Komisja Wyborcza. Zasady głosowania są 
skomplikowane, niekiedy zdarzały się np. przypadki, kiedy ktoś 
„skreślał” kandydatów do Sejmiku na wszystkich kartach wybor-
czych. Członkowie obwodowych komisji wyborczych powinni 
informować, co należy zrobić. Poza tym, co się stało, że rap-
tem trzeba zmieniać program liczący głosy? Czy dotąd nie było 
odpowiedniego oprogramowania? Zbyt późno poinformowano 
też o terminie wyborów. Od tej pory nie będę mieć pewności, 
czy wybory będą uczciwe.

BARBARA SAŁEK, zastępca 
przewodniczącej KZ NSZZ „S” 
w PPUH Dekom

– Z powodów rodzinnych nie brałam 
udziału w ostatnich wyborach – nie było mnie 
w Gdańsku. W związku z tym jest mi trudno się 
wypowiedzieć, uważam jednak, że wybory nie 

powinny tak wyglądać. Zamieszanie było zbyt duże, z wynikami 
może być coś nie tak. Głosy trzeba było policzyć w momencie, 
gdy system informatyczny padł, konieczne stało się podjęcie de-
cyzji o ich liczeniu metodą tradycyjną. Na jaw wyszła jednak czyjaś 
niekompetencja – wybrano firmę, która rzekomo miała zbyt mało 
czasu na testowanie programu. Uważam, że to całe zamieszanie 
było bardzo nie w porządku wobec Polaków. Obserwując niedaw-
ne wydarzenia, człowiek traci zaufanie do wyborów jako instytu-
cji demokratycznego państwa. Z tego powodu nie jestem jeszcze 
w stanie powiedzieć, czy wezmę udział w następnych wyborach. 
Mam świadomość tego, że powinno się wypełniać obywatelski 
obowiązek, jednak ostatnie wydarzenia bardzo mnie zniechęciły. 
Na chwilę obecną jestem na nie.

RADOSŁAW ŚNIADEK, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Urzędzie Dozoru Technicznego

– Tegoroczne wybory samorządowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem długiego cza-
su liczenia głosów, podważają wiarygodność 
państwa, ponieważ pokazały bezsilność insty-

tucji odpowiedzialnych za kontrolę i bezpieczeństwo. Za bałagan 
odpowiada PKW. Nie sądzę, żeby dochodziło do poważniejszych 
oszustw, ale procedury były skomplikowane i wielu wyborców 
mogło się w nich pogubić. Poza tym – jeżeli w XXI wieku liczy 
się przy pomocy długopisu, kartki i liczydła, to coś jest chyba nie 
w porządku. Mimo to nadal będę brał udział w wyborach, ponie-
waż uważam, że oddanie głosu to mój obywatelski obowiązek.

Oprac. (mw, ach)
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Co kilka miesięcy – w większe święta i w trakcie szczytów 
podróży Polaków – media, policja i inne instytucje skupiają 
uwagę opinii publicznej na problemie bezpieczeństwa na 
drogach. Wydaje się, że te działania przynoszą skutki. Czas, 
aby polskie państwo i jego instytucje podobną uwagę, 
konsekwencję i środki finansowe zaangażowało w równie 
ważki problem społeczny – zapewnienie bezpieczeństwa 
pracowników.

PRACA MUSI BYĆ BEZPIECZNA!

Związku, obok ochrony miejsc 
pracy i wzrostu wynagrodzeń. 
W dokumencie tym „S” pod-
kreśla, że tylko bezpieczna 
praca może stać się podstawą 
realnej gospodarki i długofa-
lowego rozwoju naszego kraju. 
Ponadto bezpieczeństwo pracy 
uznaje się za jeden z podstawo-
wych warunków wydajności 
i rozwoju aktywności zawo-
dowej pracowników oraz ich 
godności i podmiotowości.

Związkowe BHP

Właściwie trudno znaleźć 
działania „Solidarności”, któ-
rych chociażby pośrednim 
celem nie byłaby poprawa 
bezpieczeństwa pracy. Jeśli 
Związek walczy z tzw. umo-
wami śmieciowymi, to nie 
tylko dlatego, że obniżają one 
zabezpieczenie społeczne, 
uniemożliwiają skorzystanie 
z kredytu itp. Często zatrudnie-
ni na „śmieciówkach” pracują 
na stanowiskach pracy, na któ-
rych nie powinni (np. z braku 
odpowiedniego przeszkolenia 

lub szczególnie niebezpiecz-
nego charakteru), a w sytuacji 
wypadkowej zostają pozosta-
wieni sami sobie.

Kwestie BHP, a konkret-
nie stanu zdrowia uniemoż-
liwiającego podejmowanie 
co najmniej części zadań za-
wodowych, są także jednymi 
z przesłanek, dla których „S” 
sprzeciwia się podniesieniu 
wieku emerytalnego.

Podobnie z tzw. fałszywym 
samozatrudnieniem, na które 
wielu pracodawców, na przy-
kład z sektora stoczniowego, 
wypycha pracowników. Dopie-
ro gdy dojdzie do nieszczęśli-
wego zdarzenia okazuje się, że 
jest jednak zasadnicza różnica 
w sytuacji formalnoprawnej 
spawacza a jednoosobowej 
firmy świadczącej usługi spa-
walnicze. Po wypadku z udzia-
łem „firmy” taki „podmiot 
gospodarczy” jest po prostu 
grzecznie odprowadzany poza 
przysłowiowe, ale też faktycz-
ne, bramy zakładu. A ewentu-

Dwie inspekcje pracy
Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawuje Pań-

stwowa Inspekcja Pracy, m.in. w ramach działań kontrolno-
-prewencyjnych. Na szczęście PIP jest jedną z tych instytucji, 
z którymi współpraca układa się „Solidarności” najlepiej. – 
Inspektorzy pracy rozumieją, że bezpieczeństwo pracy musi 
kosztować. Nie ma taniej pracy w nieskończoność. Byłoby 
nam trudniej realizować nasze zadania, gdybyśmy w swojej 
pracy nie spotykali związkowców. To osoby, które potrafią 
wesprzeć inspektorów pracy w pilnowaniu poszanowania 
prawa pracy. Wspólnie z przedstawicielami pracowników 
chciałbym wykreować swoistą modę na dobrą organizację 
pracy – podkreślał podczas tegorocznego WZD Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku Mieczysław Szczepański.

To właśnie PIP jest adresem, pod który zakładowe organi-
zacje związkowe mogą się zgłaszać w razie podejrzenia, że 
w ich przedsiębiorstwie występuje zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników.

Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym 
zasad BHP, sprawuje Społeczna Inspekcja Pracy. Zakłado-
wym społecznym inspektorem pracy może zostać pracow-
nik z co najmniej 5-letnim stażem pracy, niepełniący funkcji 
kierowniczych oraz – co warto podkreślić – należący do or-
ganizacji związkowej (chyba że związki zawodowe posta-
nowią inaczej). Społeczny inspektor ma prawo wglądu do 
odpowiedniej dokumentacji, wstępu w każdym czasie do 
wszystkich zakładowych pomieszczeń oraz wydawania pra-
codawcy zaleceń, na przykład wstrzymania pracy urządzeń 
stwarzających zagrożenie. Gdy pracodawca nie zastosuje się 
do zaleceń SIP, sprawa trafia do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Współpraca obu inspekcji jest kluczowa, ponieważ społeczni 
inspektorzy pracy są w miejscach wykonywania pracy co-
dziennie, co jest niemożliwe w przypadku inspektorów PIP.

Uciążliwe BHP?
Wbrew pozorom nie wszystkie środowiska w Polsce 

i Europie doceniają wagę bezpieczeństwa pracy. W Unii 
Europejskiej opóźnia się wdrożenie tzw. strategii BHP dla 
Europy. Poprzednia przestała obowiązywać w 2012 r. Wy-
negocjowanie obecnej zajęło aż dwa lata, ale wciąż jest ona 
podważana. Przykładem może być raport końcowy tzw. 
Grupy Stoibera z 2014 r. (grupy wysokiego szczebla ds. ob-
ciążeń administracyjnych, na czele której stoi były premier 
Bawarii Edmund Stoiber), który pod przykrywką zniesie-
nia barier administracyjnych proponuje zwolnienie małych, 
mikro i średnich przedsiębiorstw z niektórych „uciążliwych 
obowiązków”, w tym z części procedur BHP. Akceptacja dla 
tej propozycji może wprowadzić niebezpieczny precedens 
obniżania standardów BHP oraz zmniejszyć bezpieczeń-
stwo pracy w firmach MSP, w których często nie ma takiej 
kontroli społecznej (związki zawodowe) nad warunkami 
pracy jak w dużych przedsiębiorstwach.

Zabezpieczenie praw pra-
cowniczych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny 

pracy jest jednym z podstawo-
wych celów NSZZ „Solidar-
ność” – wynika z paragrafu 6 
Statutu Związku. W paragrafie 
7 punkt 7 Statut uzupełnia, że 
ten cel „Solidarność” realizuje 
między innymi poprzez spra-
wowanie kontroli nad prze-
strzeganiem prawa pracy oraz 
sprawowanie nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów, 
a także zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, podejmowanie 
przewidzianych prawem dzia-
łań w przypadku występowania 
zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników oraz zapewnia-
nie okresowej kontroli stano-
wisk pracy.

Wagę obszaru BHP w dzia-
łalności związkowej potwier-
dziła Uchwała Programowa 
XXVII Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „Solidarność” 9 
października 2014 r. w Bielsku-
-Białej, która uznaje poprawę 
bezpieczeństwa pracy za jedno 
z trzech najważniejszych zadań 

Na BHP nie będziemy 
oszczędzać! 

Załóż nowy kask!

alnego odszkodowania można 
dochodzić w trybie cywilnym, 
nie zaś przed sądem pracy.

Dlatego „Solidarność” 
konsekwentnie podkreśla niż-
sze bezpieczeństwo pracy pra-
cowników wypchniętych spod 
jurysdykcji kodeksu pracy, 

Państwowej Inspekcji Pracy 
i sądów pracy. Sfera prawa pra-
cy to po prostu sfera większego 
bezpieczeństwa!

Można wywalczyć 
więcej

Organizacje związkowe na 
różnym szczeblu negocjują 
ponadzakładowe i zakładowe 
układy zbiorowe pracy i regu-
laminy pracy, które regulują 
m.in. sprawy BHP. Są to narzę-
dzia prawne, w ramach których 
można zapewnić pracownikom 
standardy bezpieczeństwa pra-
cy przekraczające podstawowe 
normy zawarte w kodeksie 
pracy i odpowiednich rozpo-
rządzeniach dla danej branży. 
Mogą to być na przykład do-
datkowe przywileje dotyczące 

Właściwie trudno znaleźć działania „Solidarności”, 
których chociażby pośrednim celem nie byłaby 
poprawa bezpieczeństwa pracy. Jeśli Związek 
walczy z tzw. umowami śmieciowymi, to nie tylko 
dlatego, że obniżają one zabezpieczenie społeczne, 
ale często zatrudnieni na „śmieciówkach” pracują 
na stanowiskach pracy, na których nie powinni 
(np. z braku odpowiedniego przeszkolenia 
lub szczególnie niebezpiecznego charakteru), 
a w sytuacji wypadkowej zostają pozostawieni 
sami sobie.
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Ciężary w handlu
Handel nie jest branżą, która pierwsza przychodzi nam na 

myśl w kontekście bezpieczeństwa pracy. W końcu co złego 
może się stać przy wykładaniu towarów na półkę lub staniu 
za ladą? Poza tym automatyzacja powoduje, że coraz mniej 
prac trzeba wykonywać ręcznie. Jednak w handlu pracownicy 
wciąż muszą osobiście przerzucać i układać tysiące towarów, 
co łącznie daje nie kilogramy, a tony przenoszonych towarów. 
W takich sytuacjach nietrudno o obtarcia, złamania, przecią-
żenia i urazy stawów, a nawet kręgosłupa. Pracownikom 
supermarketów i dyskontów przypominamy zatem, jakie 
są dopuszczalne normy masy przenoszonych towarów dla 
ręcznych prac transportowych: przy pracy stałej (powyżej 
4 godzin na dobę) to 30 kg dla mężczyzn i 12 kg dla kobiet 
(nie dotyczy kobiet w ciąży), przy pracy dorywczej – 50 
kg dla mężczyzn oraz 20 kg dla kobiet. Pamiętajmy o tych 
normach również jako klienci, gdy w przedświątecznym szale 
zakupów będziemy narzekać na kolejną drobną kobietę roz-
ładowującą paletę towarów, blokującą nam przejście. Z zaku-
pami umieszczonymi wygodnie w wózku, oczywiście.

Źródło: Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecz-
nej z dnia 14 marca 2000 r. ws. bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych, Rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. ws. prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wypadki przy pracy w Polsce

3 decyzje nakazowe ws. BHP wydała dziennie praco-
dawcom Państwowa Inspekcja Pracy w 2013 r.

20 procent pracowników doświadczyło w pracy rażą-
cych naruszeń przepisów BHP

67 procent Polaków uważało, że charakter ich zatrud-
nienia wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia lub życia

267 ofiar śmiertelnych

2000 wypadków tygodniowo

80 000 poszkodowanych pracowników

Źródło: Dane Państwowej Inspekcji Pracy za 2013 r., 
raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014”

Wypadki przy pracy na Pomorzu

18 ofiar śmiertelnych

35  ofiar z ciężkimi obrażeniami 

5794  poszkodowanych pracowników 

Źródło: Raport z działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku w 2013 r., dane Urzędu Statystycznego 

w Gdańsku

ochrony zdrowia, skrócenie 
dobowego wymiaru czasu pra-
cy w uciążliwych warunkach, 
częstsza wymiana odzieży 
i obuwia roboczego itp.

W dużej mierze to dzięki 
presjom związków zawo-
dowych udaje się zawrzeć 
branżowe porozumienia obej-
mujące m.in. warunki i bez-
pieczeństwo pracy. Dzieje się 
tak – na szczęście – również 
w najbardziej niebezpiecz-
nych sektorach przemysłu, jak 
budownictwo czy okrętownic-
two. W 2010 roku największe 
spółki budowlane w Polsce, 
przy dużym udziale związków 
zawodowych, zawarły porozu-
mienie w sprawie bezpieczeń-
stwa pracy. Dotyczy ono m.in. 
podniesienia standardów BHP 
i szkoleń z zakresu bezpieczeń-
stwa pracy nie tylko w samych 
firmach, ale również wśród
ich podwykonawców. Z kolei 
w przemyśle stoczniowym 
porozumienie na jeszcze wyż-
szym, europejskim szczeblu, 
zawarto w 2013 roku. W pro-
ces wypracowywania standar-
dów mocno zaangażowała się 
Sekcja Krajowa Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidar-
ność”.

Obowiązek pracodawcy, 
świadomość pracownika

W dzisiejszym czasach, 
przez niektórych porównywa-
nych do XIX-wiecznego „dzi-
kiego” kapitalizmu, pracow-
ników często traktuje się nie 
jako źródło sukcesu przedsię-
biorstwa, ale jako jego koszt. 
Od takiego podejścia już tylko 
krok do lekceważenia warun-
ków pracy przez pracodawców. 
Nie dziwią zatem dramatyczne 
statystyki – aż 20 procent pol-
skich pracowników doświad-
czyło w pracy w ostatnim roku 
rażących naruszeń przepisów 
BHP!

Zgodnie z działem dziesią-
tym kodeksu pracy, to praco-
dawcy ponoszą odpowiedzial-
ność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy w swoich 
przedsiębiorstwach. Co ważne, 
koszty działań w tym zakresie 
nie mogą w żadnym stopniu 
obciążać pracowników.

Pracownicy nie mogą jed-
nak opierać się wyłącznie na 
działaniach pracodawców. 
Sami też muszą być odpo-
wiedzialni za zdrowie własne 
i swoich kolegów. Raporty 
Państwowej Inspekcji Pracy 
potwierdzają, że przyczyny 
wypadków przy pracy leżą 
zarówno po stronie pracowni-
ków, jak i pracodawców – to 
m.in. nieprawidłowe zacho-
wanie się pracowników, nie-
odpowiednie przygotowanie 
zatrudnionych do pracy, brak 
szkoleń BHP, niewłaściwe 
zabezpieczenie pracowników 
wykonujących prace niebez-
pieczne.

Ważna jest zatem świa-
domość zatrudnionych, m.in. 
sumienne podejście do szko-
leń BHP, znajomość własnego 
stanowiska pracy, bezpieczne 
korzystanie z powierzonego 
sprzętu, a gdy dojdzie już do 
najgorszego – postępowanie 
zgodne z przepisami. Praco-
dawca ma obowiązek powia-
domić o wypadku przy pracy 
właściwego terytorialnie in-
spektora pracy PIP, a w sytuacji 
wypadku ciężkiego lub śmier-
telnego – także prokuratora. 
Niestety, zdarza się, zwłaszcza 
przy lżejszych obrażeniach, że 

poszkodowani pracownicy ule-
gają presji pracodawcy i zata-
jają takie zdarzenia. W efekcie 
w imię krótkofalowego inte-
resu tracą zdrowie, odszkodo-
wanie oraz zmniejszają ogólne 
bezpieczeństwo pracy. Każda 
zarejestrowana informacja 
o wypadku poprawia bowiem 
stan wiedzy w sprawie BHP. 
Pamiętajmy zatem, że nie zgła-
szając pozornie drobnego wy-
padku możemy się przyczynić 
do znacznie poważniejszych 
zdarzeń w pracy z udziałem 
innych pracowników.

Adam Chmielecki

– Polski rynek pracy ma wiele patologii, a przynajm-
niej niedomagań – tzw. umowy śmieciowe, duże bezro-
bocie, niskie wynagrodzenia itp. A jak Związek ocenia 
sytuację w zakresie bezpieczeństwa pracy?

– Wszystkie patologie rynku pracy powodują, że również 
sytuacja bezpieczeństwa pracy staje się patologiczna. Z ra-
portów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że około połowy 
pracodawców nie wywiązuje się z obowiązków nakładanych 
przez przepisy BHP. Dzieje się tak szczególnie w mikro i ma-
łych przedsiębiorstwach, a tych na rynku pracy jest coraz wię-
cej. Wiadomo – tam z reguły nie ma związków zawodowych 
a zadania służby BHP wypełnia sam pracodawca lub służba 
jest kontraktowana. Jak można ocenić taką sytuację? Jeśli trzy-
mać się standardów znanych ze szkoły – na mierny!

– Czy można wskazać branże lub sektory gospodarki, 
w których sytuacja jest lepsza, oraz te, w których praca 
jest szczególnie niebezpieczna?

– Trudno jednoznacznie wskazać branżę najbezpieczniej-
szą, bo bezpieczeństwo zależy bezpośrednio od warunków 
i standardów wprowadzanych przez danego pracodawcę. Moż-
na stwierdzić, że mniejszy odsetek wypadków jest w biurach, 
gdzie nie ma dużych zagrożeń. Z całą pewnością największą 
liczbę wypadków przy pracy generuje branża budowlana. Przy 
okazji wielu robót prowadzonych w naszym kraju mamy oka-
zję obserwować, jak wyekwipowani są pracownicy budowlani. 
Wiele zależy tu od pracodawcy. Niestety, małych firm nie stać 
na wprowadzanie dobrych standardów BHP. Podczas przetar-
gów najistotniejszą rolę odgrywa cena, a nie solidność firmy
czy dbałość o prawa pracownicze. Promuje to zatrudnianie na 
umowy śmieciowe, co pozwala obniżyć koszty pracy. Przetargi 
wygrywają ci, którzy obniżą koszty, a BHP to przecież także 
koszt.

– Koszt, ale pozorny, który chyba warto ponieść?
– Oczywiście. Oszczędzanie na kosztach pracy i BHP po-

woduje, że koszty późniejszych wypadków przy pracy, rent 
i odszkodowań ponosi całe społeczeństwo! Pojawia się sytu-
acja, w której biznes buduje się kosztem społeczeństwa.

– Jednym z podstawowych instrumentów, przez któ-
ry organizacje związkowe mogą wpływać na stan bez-
pieczeństwa pracy, jest Społeczna Inspekcja Pracy. Jak 
sprawdza się ta instytucja?

– W ostatnich latach instytucja ta jest pod ciągłym obstrza-
łem ze strony pracodawców, którzy wszelkimi możliwymi 
drogami starają się wymienić Społeczną Inspekcję Pracy na 
tzw. przedstawicielstwo pracownicze lub sygnalistów. Ostat-
nio w mediach było wiele materiałów wręcz oczerniających 
SIP. Pracodawców kłuje w oczy szczególnie ochrona stosunku 
pracy społecznych inspektorów pracy, tzw. sipowców. Część 
pracodawców marzy o sytuacji, w której będą mogli manipu-
lować przedstawicielem pracowników lub sygnalistą, który 
swoim podpisem na dokumentacji załatwi konsultacje wszyst-
kich kwestii związanych z BHP. Również część pracowników 
ulega takim narracjom, bazującym na wywoływaniu zwykłej 
ludzkiej zawiści w stosunku do uprzywilejowanej pozycji si-
powca. A przecież to wszyscy pracownicy go wybierają i to od 
nich również zależy jego aktywność. Poza tym tylko ochrona 
stosunku pracy sipowca daje mu odwagę występowania prze-
ciwko pracodawcy. Osobiście bardzo wysoko cenię tę służbę 
i znam wielu sipowców, którzy poświęcają się swej działalno-
ści. Obecność związków zawodowych, a tym samym Społecz-
nej Inspekcji Pracy, w zakładzie zmusza pracodawcę do dialo-
gu z pracownikami. Służba ta powinna być stale wzmacniana 
przez struktury terenowe. Ważne jest organizowanie działań 
szkoleniowych w ramach klubów sipowca. Musimy pamiętać, 
że pracodawca ma po swojej stronie bardzo dobrze wykształ-
coną służbę BHP i sipowiec musi posiadać dobre zaplecze 
merytoryczne, aby skutecznie stanąć z nim w szranki.

Rozmawiał Adam Chmielecki

Nie oszczędzać 
na BHP! 
Rozmowa z MARZENĄ FLIS, 
pełnomocnikiem NSZZ 
„Solidarność” do spraw BHP 
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Po siedmiu latach rządów koalicji PO-PSL do listy uderzeń 
w fundamenty państwa, na której była tragedia smoleń-
ska z 2010 roku, masowa emigracja rodaków, sabotowanie 
dialogu, taśmy prawdy ujawnione przez „Wprost”, dopi-
sane zostało podważenie zaufania do osnowy demokracji 
– wolnych wyborów.

Wyborcza farsa i erozja państwa 

Trwa więc prześciganie się 
prorządowych propagan-
dystów w sekowaniu do-

magającej się respektu dla praw 
obywatelskich opozycji i ludzi 
żądających uczciwych wybo-
rów. O „odmętach szaleństwa” 
– mówił sam prezydent Broni-
sław Komorowski, stopniowo 
łagodząc ten przekaz.

– Nigdy nie wygracie! 
– ostrzegała premier Ewa Ko-
pacz.

Obywatele zaś, przy skali 
nieprawidłowości, z jaką spo-
tkali się 16 listopada, mają 
powody, by zastanawiać się 
nad legitymizacją tak wybra-
nych włodarzy. Zamieszanie 
wokół wyborów samorzą-
dowych przekracza bowiem 
dopuszczalne normy. Wśród 
niepokojących sygnałów są 
duże 6-procentowe różnice 
badań exit poll i oficjalnych
wyników. W porównaniu z exit 
poll stracił PiS – najczęściej na 
rzecz PSL. Badania exit poll, 
przeprowadzane w dniu wybo-
rów, nigdy w historii po 1989 
roku znacząco się nie myliły. 
Przypomnijmy, pierwszy son-
daż tzw. exit poll wskazał, że 
wybory do sejmików woje-
wódzkich wygrało PiS. Na 
partię Jarosława Kaczyń-
skiego – według tego badania 
– zagłosować miało 31,5 proc. 
Polaków, a na PSL 17 proc.

Druga tura

Drugiej tury obywatele nie 
powinni oddawać walkowe-
rem. Co ciekawe, liczba głosów 
nieważnych na wójtów i burmi-
strzów oraz prezydentów nie-
znacznie przekroczyła 2 proc.

Długa jest  l ista miast , 
w których wyborcy pójdą do 
urn, by w drugiej turze wyłonić 
prezydentów i burmistrzów. Na 
Pomorzu 30 listopada pójdą 
drugi raz do urn chcący zmian 
mieszkańcy Słupska, Starogar-
du Gdańskiego, Miastka, Ust-
ki, Gniewu, Elbląga, Kartuz 
i Kościerzyny.

Na tej liście jest także 
Gdańsk, w którym zmierzą 
się urzędujący od 1998 roku 
dotychczasowy prezydent Pa-
weł Adamowicz, polityk PO, 
oraz Andrzej Jaworski z PiS, 
którego osobiście w trakcie 
spotkania w Sali BHP wsparł 
Jarosław Kaczyński.

Kiedy oddajemy Państwu ten 
numer „Magazynu”, wyniki II 
tury powinny być już znane.

Jak to się robi  
na zielono?

W 1947 roku do specjalnej 
akcji fałszerstw wyborczych 
na rzecz PPR zaangażowano 
kontyngent NKWD na czele 
z Aronem Pałkinem. Dzisiaj 
pojawiają się motywy „ruskich 
serwerów” i szkolenia PKW 
w Rosji. Przez tydzień powy-
borczy głośno było o cudach 
nad urną, niekompetencji PKW, 
której członkowie po sześciu 
dniach podali się do dymisji 
oraz o programie do zliczania 
głosów, który w kraju słynącym 
z informatyków i programistów 
nie podołał zadaniu i „padł”. 
Na oficjalne wyniki wyborów
samorządowych doczekaliśmy 
się z soboty na niedzielę. Ty-
dzień po wyborach.

Prezes Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński pod-
czas wizyty w Gdańsku zwracał 
uwagę, że w dzisiejszej rzeczy-
wistości nieprawidłowości wy-
borczych nie chcą widzieć tylko 
ci, którym na rękę jest utrzyma-
nie status quo, którzy są częścią 
systemu.

Jednym z takich przykła-
dów są wyborcy w Gdyni, 
którzy najwyraźniej dali się 
uwieść powiewowi „świeżo-
ści” Janusza Piechocińskiego 
i w porównaniu do wyborów 
do Parlamentu Europejskie-
go obdarzyli PSL zaufaniem 
i wzrostem poparcia na pozio-
mie... 1100 proc. – z niespełna 
800 do 8700 głosów.

NIK w KBW

Najwyższa Izba Kontroli 
sprawdza, czy pracownicy 
Krajowego Biura Wyborczego 
budowali system informatycz-
ny w sposób zgodny z pra-
wem, rzetelny i gospodarny. 
Mimo że data wyborów na 
jesieni 2014 roku była znana 
od czterech lat, wdrożenie 
systemu na tak powszech-
ną skalę rozpoczęto przed… 
trzema miesiącami. Pierwsze 
niepokojące oznaki pojawiły 
się zaraz po zamknięciu lo-
kali wyborczych w niedzielę 
16 listopada. Kłopoty mieli 
i mają członkowie komisji 
terytorialnych, czyli komisji 
wyborczych gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich. 
Nie byli oni w stanie wydru-
kować protokołów na pod-
stawie wyników ze swojego 
terytorium.

Nasi wybrani
Mimo tej zawieruchy gra-

tulujemy wyboru do organów 
samorządu terytorialnego 
członkom naszego Związku. 
Do Rady Miasta Gdańska we-
szli: Piotr Gierszewski i Anna 
Wirska, oboje z oświatowej 
„S”, Anna Kołakowska, histo-
ryk, nauczycielka, najmłodszy 
więzień stanu wojennego oraz 
Piotr Walentynowicz, wnuk 
Anny Walentynowicz. Czwór-
ka radnych znajdzie się w klu-
bie PiS. W Gdyni wyborcze sito 
pokonały dotychczasowe radne 
Ewa Krym i Joanna Zielińska 
z oświatowej „S”, startujące z li-
sty „Samorządności” Wojciecha 
Szczurka. W Malborku najpew-
niej mandat radnego zdobyli Pa-
weł Dziwosz z ZRG „S” (KWW 
Nasz Malbork) i Wioletta Kle-
packa (PiS). Z kolei w Radzie 
Powiatu Tczewskiego z listy 
PiS weszła Barbara Kamiń-
ska z Rady Sekcji OiW NSZZ 
„S”. W Rumi natomiast do Rady 
Miasta dostała się Karolina Ry-
dzewska (PO).

Wygrywasz 
i przegrywasz

Według oficjalnych wyników
wyborów do sejmików woje-
wódzkich, mimo że najwięcej 
głosów do sejmików zdobyło 
PiS – 26,85 proc., to w przeli-
czeniu na mandaty PO, która 
otrzymała mniej głosów, dosta-
nie więcej mandatów w woje-
wódzkim samorządzie.

W kraju ostatecznie Platforma 
Obywatelska dostanie 179 manda-
tów do sejmików wojewódzkich. 
Prawo i Sprawiedliwość – 171, 
a PSL – 157 (23,68 proc.). SLD 
cieszący się poparciem 8,78 proc. 
– 28 miejsc. Różnica pomiędzy 
liczbą uzyskanych mandatów 
a odsetkiem oddanych głosów 
wynika z podziału mandatów 
w poszczególnych wojewódz-
twach według metody D’Hondta. 
Liczy się głosy w skali woje-
wództw i tylko te komitety, które 
przekroczyły 5-procentowy próg 
wyborczy, uczestniczą w podziale 
mandatów. Podział mandatów nie 
przekłada się wprost proporcjonal-
nie na odsetek uzyskanych głosów. 
W województwie pomorskim to 
PO ma najwięcej – 17 mandatów 
w 33-osobowym Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego z 40,74 
proc. głosów (w 2010 r. w wy-
borach do Sejmiku Platforma 
uzyskała 43,75 proc. głosów). 
PiS poparło 23,04 proc. gło-
sujących, którzy oddali ważne 
głosy. (W 2010 r. PiS zdobyło 
poparcie 18,79 proc.). Partia 
Jarosława Kaczyńskiego ma 9 
mandatów. PSL zdobyło 7 man-
datów (17,43 proc. poparcia, 
w 2010 r. – 9,43 proc.).

Próg wyborczy przekroczył 
też Komitet Wyborczy SLD-Le-
wica Razem uzyskując poparcie 
7,78 proc. wyborców, ale koali-
cja ta nie zdobyła mandatu. Fre-
kwencja w wyborach do Sejmi-
ku na Pomorzu wyniosła 45,68 
procent. Głosy nieważne oddało 
aż 144 tys. 248 wyborców, czyli 
17,85 proc. wszystkich głosów. 
Najwięcej nieważnych głosów 
oddano w powiecie sztumskim, 
28,54 proc. W skali kraju w wy-
borach do sejmików wojewódz-
kich było aż 17,93 proc. głosów 
nieważnych.

Przeciw wyborczym 
błędom

W kilkunastu miastach 
odbyły się obywatelskie pro-
testy przeciwko serii niepra-
widłowości w procedurze 
wyborczej oraz w związku 
z kompromitacją Państwowej 
Komisji Wyborczej, niewy-
dolnego i niezabezpieczonego 
systemu liczenia głosów oraz 
budzących wątpliwości wy-
ników wyborów. W Gdańsku 
manifestujący domagali się 
m.in. powtórzenia wyborów, 
dymisji członków PKW (do 
której już zresztą doszło), a na-
wet jej likwidacji, społecznej 
kontroli nad wyborami oraz 
zmiany kart do głosowania. 
W Gdańsku w proteście przed 
siedzibą Rady Miasta Gdańska 
i przed budynkiem Urzędu Wo-
jewódzkiego, w którym mieści 
się Wojewódzka Komisja Wy-
borcza, uczestniczyło około 
250, w większości młodych, 
osób.

Konieczni 
obserwatorzy?

Paweł Kowal, polityk, który 
był obserwatorem wielu wybo-
rów z ramienia OECD, zwraca 
uwagę na brak niektórych ko-
mitetów na kartach do głoso-
wania. Pytanie, jakie działania 
podjęła PKW po 2011 r., by 
zniwelować ten błąd; koniecz-
ne jest ustalenie, czy komisje 
pracowały w pełnym składzie, 
jak w czasie przerw były prze-
chowywane karty, czy miały do 
nich dostęp osoby nieuprawnio-
ne itd. Czy gdzieś wykluczano 
członków komisji lub organizo-
wano dodatkowe liczenia bez 
powiadomienia wszystkich? 
Czy wszyscy członkowie komi-
sji liczyli głosy po opróżnieniu 
urn? Czy był element wzajem-
nej kontroli? Ważne jest usta-
lenie przyczyny nieważnych 
głosów. Jeśli przyczyna leżała 
po stronie PKW, tym bardziej 
trzeba ocenić, czy nie ma po-
trzeby powtórki – szczególnie 
że PKW najwyraźniej ignoro-
wała problem, zrezygnowała 
z umieszczania w protokołach 
„przyczyny nieważności”. 
W jakim stopniu  wypowie-
dzi szefów sądów i Trybunału 
Konstytucyjnego, rozstrzy-
gające co do oceny przebiegu 
wyborów, będą determinować 
pracę sądów okręgowych, na 
które w tych wyborach spada 
szczególnie duża odpowiedzial-
ność? PiS 25 listopada złożyło 
w Sejmie projekt ustawy, która 
miałaby skrócić kadencję sej-
mików województw. Kadencja 
upływałaby 31 marca 2015 r.

Może warto też poważnie 
zastanowić się nad kamerami 
w lokalach wyborczych, nad 
kadencyjnością w samorządach 
i nad ustalaniem kolejności na 
listach wyborczych w drodze 
losowania? Przecież rzeczywisty 
lider zdobędzie mandat nawet 
z ósmego lub ostatniego miej-
sca listy. Czego więc się boicie, 
panowie i panie decydenci?

Artur S. Górski

Drugiej tury obywatele 
nie powinni oddawać 
walkowerem. Co 
ciekawe, liczba głosów 
nieważnych na wójtów 
i burmistrzów oraz 
prezydentów nieznacznie 
przekroczyła 2 proc.
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ZWIĄZEK

Związki zawodowe w firmie handlowej? Tak. Razem można
więcej. Rozumieją to związkowcy w Skandynawii, w Szwaj-
carii, w Polsce i w Portugalii, skąd wywodzi się właściciel sieci 
handlowej o swojskiej nazwie Biedronka.

Świadomość związkowa jest jak tarcza

sji Oddziałowej NSZZ „S” 
w gdańskiej Biedronce.

Obaj chwalą pomoc ze stro-
ny Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”.

– Dziękujemy za wsparcie 
działom Informacji i Promocji, 
Szkoleń i Rozwoju. Zdobytą 
wiedzę traktujemy jako swoją 
tarczę i działamy – mówią Adam 
i Robert.

Gigant Biedronka

Jerónimo Martins, portugal-
skie przedsiębiorstwo będące 
właścicielem sieci Biedronka, 
na polskim rynku działa od 1995 
r. Wejście do Polski okazało się 
wielkim sukcesem i przyspa-
rza spółce pokaźnych profitów. 
Przychody przedsiębiorstwa 
w kraju w 2012 r. wyniosły 28,9 
miliarda złotych.

Firma jest w pierwszej 
setce największych sieci han-
dlowych świata, a przychody 
grupy w ostatnich pięciu latach 
podwoiły się z 5 do ponad 10 
miliardów euro. Lider grupy, 
Alexandre Soares dos Santos, 
w 2012 r. został najbogatszym 
człowiekiem w Portugalii.

To właśnie w Polsce szkolili 
się Kolumbijczycy, gdy JM za-
inwestował w ich kraju.

Z poszanowaniem praw pra-
cowniczych spółka ma jednak 
kłopoty. W latach 2007-09 Je-
rónimo Martins Dystrybucja sp. 
z o.o. przegrał procesy sądowe 
o łamanie praw pracowniczych.

W 2011 i 2012 r. przed Euro 
2012 przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda in-
terweniował nawet u Michela 
Platiniego, prezydenta UEFA, 
gdy Jerónimo Martins, sponsor 
polskiej reprezentacji piłkar-
skiej i partner PZPN, pozbywał 
się pracowników – związkow-

ców. Piotr Duda rozmawiał 
o zwolnieniach w Biedronce 
także z ówczesnym ministrem 
sprawiedliwości Krzysztofem 
Kwiatkowskim.

Interwencja odniosła skutek 
– zwolnień związkowców za-
przestano.

W Portugalii ze związkami 
zawodowymi władza nie za-
dziera. W ubiegłym roku wielo-
tysięczne związkowe manifesta-
cje przeszły przez Lizbonę.

Trudno jednak o współpracę 
między „Solidarnością” a naj-
większą w Portugalii centralą 
związkową CGTP (Powszechna 
Konfederacja Portugalskich Pra-
cujących) i jej liderem Armenio 
Carlosem. Znajduje się ona pod 
wpływami partii komunistycz-
nej, z którą łączy ją rok 1974 
i „Rewolucja goździków” prze-
ciwko portugalskiej juncie.

Jest w tym i pewne podobień-
stwo. To „Solidarność” wytrwale 
i skutecznie przeciwstawiała się 
dyktaturze wojskowej w PRL.

– Pomimo prób porozumienia 
związki w Portugalii odbierają 
Polskę jako zagrożenie dla ich 
miejsc pracy – mówi Jacyno.

To samo,  
ale nie za to samo

Pracownicy w Portugalii, 
dzięki związkom, mają pakiet 
przywilejów pracowniczych. 
Polska generuje 65 procent 
zysku grupy Jerónimo, ale taki 
sam pakiet nie obowiązuje.

– Od 2010 r. premia była 
nawet zbieżna z portugalską, 
ale od zeszłego roku wprowa-
dzono tak wysokie kryteria, że 
w tym roku 1500 pracowni-
ków Biedronki zostało jej po-
zbawionych – zauważa Robert 
Jacyno.

Dodatkowo roczna premia 
motywacyjna przyznawana jest 
bez powiadomienia pracowni-
ków o ich ocenie.

– System oceny pracowni-
czej w firmie polega nie na ja-
sno określonych i czytelnych 
warunkach, ale na dość swo-
bodnej ocenie przełożonych 
– dodaje Jacyno.

Pracownicy sklepów dowia-
dują się więc o swojej ocenie 
rocznej po tym, jak nie dostaną 
nagrody.

– Na podstawie podnosze-
nia problemów pracowniczych 
w firmie pozbawić nas można 
premii – mówi Żbikowski.

Zdaniem związkowców, to 
sposób uciszenia załogi.

– Nie ma możliwości usto-
sunkowania się do oceny. Do-
konuje jej nie nasz bezpośredni 
przełożony, ale kierownik rejo-
nu – dodaje Żbikowski. W jego 
przypadku po złożeniu dwóch 

skarg do PIP na nieprzestrzega-
nie prawa pracy oceny dokonał 
właśnie kierownik rejonu.

Związkowcy wnioskują 
o zmiany kar porządkowych.

– Nie stosuje się stopniowa-
nia kar. Najczęściej pracowni-
cy otrzymują nie upomnienia 
ustne, ale nagany – stwierdza 
Robert Jacyno i podaje przy-
kład sklepu ze Słupska, gdy 
kara spadła na związkowca za 
zastosowanie innego koloru 
podkładek cenowych. W sądzie 
pracy sprawa po interwencji 
Związku skończyła się ugodą.

– Kara nagany jest zbyt ry-
gorystyczna. Ludzie zgłaszają 
pretensje o nierówne trakto-
wanie. I tak, jeśli ktoś jest ak-
tywny, zwraca uwagę na brak 
poszanowania praw pracowni-
czych, może się narazić, że pod 
byle pretekstem dostanie naj-
wyższą karę. A ktoś inny za to 
samo przewinienie, np. towar 
niezdjęty zgodnie z procedurą 
z półek, jedynie upomnienie 
– podaje Jacyno.

Droga do Związku

– Kiedy pracodawca nakła-
dał kary porządkowe niezgod-
nie z przepisami, poszukałem 
wsparcia i je zyskałem w or-
ganizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Teraz pomagam 
innym – wspomina Robert Ja-
cyno, który w grudniu 2013 
został przewodniczącym KO.

Adam Żbikowski jest człon-
kiem Komisji Oddziałowej „S” 
w Gdańsku odpowiedzialnym za 
rozwój struktur „S” w sklepach 
Biedronki na terenie miasta. 
Współorganizuje razem z Dzia-
łem Rozwoju Związku spotkania 
z pracownikami sieci.

– Celem jest pozyskanie 
liderów. Wyłonienie ludzi, 
którzy byliby w stanie dzia-
łać. „Solidarność” to ludzie, 
to organizacja z zapleczem. Są 
uchybienia w przestrzeganiu 
prawa pracy i przedmiotowe, 
sprowadzone do numeru SAP, 
podejście do człowieka – mówi 
Adam Żbikowski o motywach 
wstąpienia do Związku.

On i Robert Jacyno w han-
dlu nie są nowicjuszami. 
Przepracowali w nim – Adam 
blisko 10 lat, a Robert – kilka-
naście lat.

Komunikacja 
w czasie konfliktu

Wystartowała, przy wspar-
ciu Działu Informacji i Pro-
mocji ZRG, strona internetowa 
związkowej Biedronki. Mode-
ruje ją Robert Jacyno.

Można się z niej dowiedzieć 
na przykład, że 21 listopada 

2014 r. odbyło się spotkanie 
strony społecznej z przedsta-
wicielem zarządu spółki.

Dostęp do informacji jest 
niezbędny. Tym bardziej że 
kolejny konflikt w firmie tli
się od września. Najpewniej 
Biedronka przeinwestowała 
i teraz szuka oszczędności. 
Jednak dostępne dane przeczą 
tezom, że firma ma złe wyni-
ki. Związkowcy dysponują 
danymi, że osiągnęła ona 83 
miliony złotych zysku za dru-
gi kwartał bieżącego roku I to 
przy udziale około 4-procento-
wych kosztów pracy.

– Spółka szuka oszczędno-
ści w ograniczaniu etatów i ob-
ciąża pracowników nadmierną 
pracą – mówi Robert Jacyno.

Sklep – pole bitwy?

Związkowcy przyznają, że 
zasady BHP są w spółce prze-
strzegane, ale jednocześnie 
nadmierne obciążenie pracą 
i obowiązki dodatkowe spowo-
dowały nowy problem – zała-
mania psychicznego i zwolnień 
lekarskich od lekarzy psychia-
trów dla przeciążonych pracą.

– Zbyt duży stres jest wy-
woływany nakładem obowiąz-
ków. Kasjer jest nie tylko do 
kasowania, ale i do rozłado-
wywania towaru, do sprzątania 
sklepów – podkreśla Robert 
Jacyno.

W zamian jest wprowadza-
ny nowy system premiowania, 
niekonsultowany ze stroną 
związkową, który miał amor-
tyzować dodatkowy trud.

– Nie wiemy, jaki wzrost 
sprzedaży mamy osiągnąć, 
żeby uzyskać premię z tego 
filaru. Przy zapytaniach o to
słyszymy, że to informacje taj-
ne. Maksymalna premia to 480 
złotych dla kasjera. Wcześniej 
potrafili dostawać większe pre-
mie – mówi Adam Żbikowski.

Stąd skargi Związku do 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
A Jerónimo Martins Polska, 
mimo wytycznych PIP o syste-
mach premiowych, nie stosuje 
premii regulaminowych, lecz 
uznaniową.

Inspekcja wszczęła też 
kontrolę wydatkowania fun-
duszu świadczeń socjalnych. 
Związek dąży do odzyskania 
kontroli nad funduszem.

Polska na mapie jest dla por-
tugalskiej firmy punktem strate-
gicznym. Czy będzie ona w sta-
nie traktować związkowców jak 
autentycznych partnerów?

Artur S. Górski

Dowiedz się więcej:
http://www.solidarnosc.gda.
pl/biedronka/

Pracownik nie jest bez-
osobowym numerem 
SAP widniejącym na 

umowie – przekonują związ-
kowcy z Biedronki. Na razie 
przekonali do „Solidarności” 
150 pracowników w Regionie 
Gdańskim. I to mimo rota-
cji kadr i odejścia kilkunastu 
związkowców z firmy.

„S” w Biedronce pod 
wiatr

– Do dzisiaj nie ma poro-
zumienia z pracodawcą. Nie 
możemy swobodnie prowadzić 
akcji promującej. Pracodawca 
zasłania się przepisami o ob-
rocie żywnością i nie zezwala 
na wchodzenie do pomiesz-
czeń socjalnych na rozmowy 
z pracownikami, mimo że 
związkowcy są też pracowni-
kami firmy i mają odpowiednie 
badania sanitarne. Kierownicy 
rejonów informują sklepy, że 
jest zakaz rozmowy, a pozo-
stawione ulotki wracają do 
siedziby Komisji Zakładowej 
we Wrześni – rysuje trudno-
ści z działalnością związkową 
Robert Jacyno, wiceprzewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” i prze-
wodniczący Komisji Oddzia-
łowej NSZZ „Solidarność” 
w regionie gdańskim w Jeró-
nimo Martins Polska.

Mimo to, jak podkreśla, 
kilkanaście osób już udało się 
przeszkolić z podstaw prawa 
związkowego, prawa pracy 
i jak sobie radzić z mobbin-
giem.

– Dzięki szkoleniom dajemy 
wędkę, a nie rybę i związkow-
cy sami już potrafią zadziałać, 
stają się dobrze działającym or-
ganizmem – uzupełnia Adam 
Żbikowski, członek Komi-

Robert Jacyno i Adam Żbikowski.

KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W JERÓNIMO MARTINS POLSKA SA
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ZWIĄZEK

Z głębokim smutkiem informujemy o pożegnaniu naszej 
nieodżałowanej Koleżanki

ś.p. 

Małgorzaty Wołek
byłego pracownika Kliniki Alergologii i Pneumonologii 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
oraz wieloletniego członka KM NSZZ „S” GUMed i UCK
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie zmarłej Małgosi 

przesyłają koleżanki i koledzy
z KM NSZZ „Solidarność” Gdańskiego Uniwersytetu  
Medycznego i Uniwersyteckich Centrów Klinicznych  

w Gdańsku. 

– Jeśli ludzie przestaną ze sobą rozmawiać, to społeczeń-
stwo przestanie istnieć – mówił Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
podczas konferencji „Jak budować przestrzeń dla dialogu 
społecznego w Polsce”, która odbyła się 13 listopada w Ho-
telu Gdańsk.

Przestrzeń  
dla dialogu społecznego 

kojowym, bez strajków. Ar-
bitrem w negocjacjach, które 
nie kończą się porozumieniem, 
jest sąd pracy. Jego decyzje są 
wiążące.

Do NHO należy 22,5 ty-
siąca członków. W Norwegii 
zatrudnionych jest około 3,7 
miliona pracowników; ponad 
20 procent z nich w firmach
działających w ramach NHO.

– Podstawą dialogu trój-
stronnego jest dialog dwu-
stronny: prowadzony między 
pracodawcami a pracownika-
mi. Partnerzy społeczni mu-
szą być szanowani przez rząd. 
Związki zawodowe uczestni-
czą w tworzeniu prawa. Za-
równo na poziomie lokalnym, 
ale także i regionalnym oraz 
państwowym – podsumowała 
Tonje Thue Width.

Przykładem państwa, gdzie 
dialog społeczny w dużym 
stopniu uratował kraj przed 
skutkami kryzysu gospodarcze-
go, a pracowników przed bez-
robociem, są Niemcy. Uzwiąz-
kowienie w tym kraju wynosi 
18 procent, ale w sektorze pu-
blicznym 60 procent. W Niem-
czech nie ma sformalizowanego 
partnerstwa trójstronnego, ale 
w trudnych dla społeczeństwa 
sytuacjach jest on z powodze-
niem realizowany.

– W Niemczech odbyła się 
ogromna dyskusja publiczna, 
co zrobić, aby zminimalizować 
skutki kryzysu gospodarczego. 
Zapytano pracowników, czy 
wolą zwolnienia, czy też skró-
cenie czasu pracy – opowiadał 
prof. Manfred Weiss z Goethe 
Universitaet. – Wybrano drugi 
wariant. Pracownicy pracowali 
krócej, a pracodawcy otrzymy-

wali dofinansowanie ze strony
państwa. Pracownicy zobowią-
zani byli jednak do uczestni-
czenia w kursach i szkoleniach, 
nabywając nowe umiejętności, 
specjalizacje. Kiedy kryzys go-
spodarczy zelżał, na rynku byli 
pracownicy z przydatnymi za-
wodowo kompetencjami. Bez 
problemu mogli znaleźć za-
trudnienie.

Nie wszyscy pracodawcy 
uczestniczący w konferencji 
widzieli zasadność prowadze-
nia dialogu społecznego. Jeden 
z nich twierdził na przykład, 
że związki zawodowe związu-
ją im ręce i nie pozwalają na 
rozwój firm, a przedstawiciele
strony pracowników mają wy-
górowane żądania, ale małą 
wiedzę na temat funkcjono-
wania przedsiębiorstw.

– To pouczanie ex cathedra. 
Ja wiem lepiej, więc mnie słu-
chajcie. W ten sposób nie da 
się dialogu budować – ripo-
stował Krzysztof Dośla. –Na 
szczęście nie wszyscy praco-
dawcy w ten sam sposób rozu-
mują. W Regionie Gdańskim 
zarejestrowaliśmy w ostatnim 
czasie pięć organizacji związ-
kowych w przedsiębiorstwach 
prywatnych. Rozmawiamy tam 
z pracodawcami, znajdujemy 
wspólny język, wypracowuje-
my kompromis. 50 procent pra-
codawców to sektor prywatny. 
Tam, gdzie nie używa się poli-
tyki, pracodawcy dogadują się 
z pracownikami. Wierzę w ideę 
dialogu społecznego.

Podczas dyskusji stronę 
związkową reprezentowała 
m.in. Katarzyna Zimmer-
-Drabczyk, kierownik Biura 
Eksperckiego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.

– Już rozpoczęliśmy pro-
cedury powrotu dialogu spo-
łecznego. Przygotowujemy 
wspólnie ze stroną pracodaw-
ców projekt wspólnej ustawy 
– mówiła Katarzyna Zimmer-
-Drabczyk.

Jacek Rybicki, ekspert 
z ZRG NSZZ „Solidarność”, 
z kolei twierdził, że choć zmia-
ny w prawie są konieczne, one 
same nie spowodują, że dialog 
zacznie działać.

– Widać to w krajach, w któ-
rych dobrze funkcjonuje dialog 
społeczny. Dialog jest wtedy, 
kiedy pracodawcy umożliwiają 
pracownikom, aby współdecy-
dowali o losie firmy. Takie przy-
padki można znaleźć również 
w Polsce. W jednej z firm na
Pomorzu pracownicy decydują 
np. o wyborze członka zarządu.

Olga Zielińska

Modelowym przykła-
dem dialogu społecz-
nego jest ten, który 

funkcjonuje w Norwegii. Do 
związków zawodowych należy 
tam 50 procent pracowników, 
w tym w sektorze publicznym 
aż 100 procent. Natomiast aż 
70 procent pracowników ob-
jętych jest układami zbioro-
wymi.

– Rola związków zawodo-
wych jest ogromna – tłumaczy-
ła Tonje Thue Width, prawnik 
z Norweskiej Federacji Usług 
Przemysłowych (strona pra-
codawcy). – Przedstawiciele 
związkowi wybierani są lokal-
nie. Zazwyczaj są na pełnym 
etacie, opłacanym przez pra-
codawcę. Zasiadają w radzie 
dyrektorów, wybierają aż jedną 
trzecią tej rady.

W Norwegii istnieje około 
220 układów zbiorowych pra-
cy różnych branż. Wystarczy, 
że 10 procent wszystkich pra-
cowników danej grupy zażąda, 
aby on obowiązywał i staje się 
on wiążący. Na poziomie cen-
tralnym negocjowane są m.in. 
warunki płacowe, świadczenia 
socjalne, emerytury.

– Brak porozumienia może 
doprowadzić do strajków. Za-
zwyczaj pracodawcy nie chcą, 
aby doszło do tego – wyjaśniał 
Henrik Munthe z Norweskiej 
Konfederacji Pracodawców 
(NHO). – To bardzo mocne 
narzędzie w rękach związkow-
ców. Układy zbiorowe na tym 
poziomie renegocjowane są co 
dwa lata. W tym roku prawdo-
podobnie dojdzie do strajków 
branży handlowej w Norwegii. 
Natomiast lokalne negocjacje 
prowadzone są w trybie po-

Krzysztof Dośla: – Tam, gdzie nie używa się polityki, 
pracodawcy dogadują się z pracownikami. Wierzę w ideę 
dialogu społecznego.
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Brak zmian, mała skuteczność działań i nierozwiązywane pro-
blemy społeczne stały się powodem zawieszenie prac w instytu-
cjach dialogu ze strony związków zawodowych. Spowodowało to 
zakończenie dialogu i zawieszenie prac WKDS-ów.

Uznajemy, że aktualne przepisy prawa oraz funkcjonujące in-
stytucje nie są w stanie wspierać rozwoju dialogu społecznego 
oraz kształtować jego przyszłości. (...) Uznajemy, że:
1. Podstawą dialogu społecznego jest dialog pomiędzy pracodaw-

cami a związkami zawodowymi.
2. Dialog toczy się na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.
3. Stanowisko stron dialogu społecznego wypracowane w insty-

tucjach dialogu społecznego jest zawsze stanowiskiem, którego 
brzmienie uzyskało akceptację wszystkich stron dialogu.

4. Dialog i jego instytucje są niezależne finansowo i organizacyjnie
co oznacza konieczność ustawowego uregulowania finansowa-
nia organizacji dialogu z budżetu państwa w sposób zapewnia-
jący instytucjom dialogu niezależność.

5. Dialog i jego instytucje organizacyjnie niezależne są od organów 
rządowych. Strony dialogu są sobie równe i w instytucjach dia-
logu mają takie same prawa. Żadna ze stron dialogu nie może 
być uprzywilejowana.

6. Stanowisko instytucji dialogu jest niezbędne w celu poprawne-
go procedowania wybranych spraw, dokumentów lub aktów 
prawnych dla strony rządowej i samorządowej
Niezbędne dla prawidłowego działania jest: ustalenie repre-

zentatywności stron dialogu, prawo do pozyskiwania informacji 
przez instytucje dialogu od organów rządowych i samorządowych 
w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia spraw 
i wydawania opinii, zobligowanie organów rządowych i samorzą-
dowych do udzielania odpowiedzi na opinie regionalnych instytu-
cji dialogu. (...) 

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  
Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,  

Pracodawcy Pomorza,  
NSZZ „Solidarność”,  

Forum Związków Zawodowych

Dialog jest możliwy – mówią wspólnym głosem związkowcy 
i pracodawcy z województwa pomorskiego.

17 listopada br. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, pod-
pisał w imieniu NSZZ „S” wspólną deklarację związków zawo-
dowych i organizacji pracodawców, wzywającą do pilnego opra-
cowania i wprowadzenia nowych aktów prawnych regulujących 
dialog społeczny. W sytuacji kryzysu dialogu społecznego i swo-
istego pata w Komisji Trójstronnej trwającego od wiosny ub.r., do 
którego doprowadziła arogancka postawa strony rządowej związ-
kowcy i pracodawcy wspólnie zajęli stanowisko w sprawie przepi-
sów prawa i formuły funkcjonowania dialogu społecznego.

Dialog 
pozarządowy



11Nr 12/grudzień 2014

ROZMOWA

– Mówił Pan, że stanu 
wojennego nie trzeba było 
wprowadzać. Nadal Pan tak 
uważa?

– Jestem o tym głęboko 
przekonany. Byłem sygnata-
riuszem Porozumień Sierpnio-
wych w Gdańsku. Trzeba było 
je realizować. Zamiast stanu 
wojennego mógłby to być sce-
nariusz poszukiwania kompro-
misowych rozwiązań w wielu 
dziedzinach naszego życia: 
społecznego, gospodarczego 
i politycznego. Pierwszy krok 
do suwerennej, wolnej Polski 
został zapoczątkowany pod-
czas strajków w Stoczni Gdań-
skiej w sierpniu 1980 roku. Ale 
już po tygodniu, dwóch zaczęto 
przygotowywać koncepcję sta-
nu wojennego, z którą się nie 
zgodziłem i złożyłem rezygna-
cję po jego ogłoszeniu.

– Wróćmy do grudnia 
1970 roku. Był Pan wtedy 
pierwszym sekretarzem Ko-
mitetu Powiatowego PZPR 
w Tczewie. Wysłano Pana do 
zakładów pracy, aby rozłado-
wał Pan emocje.

– Nikt mnie nie wysyłał. 
Byłem pierwszym sekreta-
rzem Komitetu Powiatowego 
w Tczewie, członkiem organi-
zacji partyjnej na węźle kole-
jowym. Zawsze byłem człon-
kiem partii wśród robotników. 
Wtedy otrzymałem telefon 
z „gazomierzy”, w których 
pracowało ponad dwa tysiące 
ludzi, dzwonił dyrektor Jerzy 
Polski, który miał duży auto-
rytet wśród załogi: „Tadeusz, 
zbierają się pod bramą, chcą 
iść pod komitet”. Odpowie-
działem: „Jarek, zatrzymaj ich, 
ja już jadę”. I z jednej strony 
bramy szła załoga, a ja z dru-
giej, sam. Ale ludzie mnie zna-
li, szanowali. Wiedziałem, że 
w Gdańsku płonął już Komi-
tet Wojewódzki. Mówiłem do 
nich: „Po co iść pod komitet, 
ja przyjechałem do was i chcę 
rozmawiać”. „Na halę z nim” 
– wołali młodzi. Tam odbyła 
się trudna „rozmowa”. Niektó-
rzy mówili, że będą niszczyć 
maszyny. Odwołałem się do 
starszych wiekiem i zapytałem: 
„A z czego będziecie chleb je-
dli, jeśli je zniszczycie?”. Star-
szyzna określiła swój pogląd: 
„Tak, sekretarz ma rację”. Po 
pięciu godzinach, przyznając 
zasadność postulatów społecz-
nych, bo takie były w przewa-
dze w pierwszym okresie straj-
ków, później doszły polityczne, 
opanowałem strajki dialogiem. 
A na drugi dzień przyjechali 
inni, m.in. minister Kopeć, by 

Jutro Polski musi być jutrem porozumienia 
Rozmowa z TADEUSZEM FISZBACHEM,  
w grudniu 1981 roku pierwszym sekretarzem 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku

zobaczyć, jak ja opanowuję 
sytuację. Dlatego potem awan-
sowano mnie na sekretarza Ko-
mitetu Wojewódzkiego, kiedy 
nastał Gierek.

– Potem był Sierpień 1980 
roku. Uczestniczył Pan w roz-
mowach w Stoczni Gdańskiej 
i podpisaniu porozumienia. 
Przyznał Pan, że racje ro-
botników są słuszne. Zoba-
czyli to stoczniowcy, kiedy 
przechwycili treść teleksu do 
Warszawy. Na tablicy infor-
macyjnej pojawił się napis: 
„Łysy jest z nami”. Dlaczego 
Pan zdecydował się stanąć po 
ich stronie?

– Dlatego, że mieli rację. 
Początkowo to były wyraźnie 
uzasadnione postulaty natury 
społecznej – dotyczące warun-
ków pracy, braku równowagi 
pomiędzy rozwojem społecz-
nym a gospodarczym woje-
wództwa gdańskiego. Tu brak 
było ludzi do pracy. Okno na 
świat – tak określano Gdańsk 
i Gdynię. Ale występowały 
wtedy wyraźne dysproporcje 
między rozwojem przemysłu 
a zapleczem społecznym; w ro-
zumieniu mieszkań, szpitali, 
żłobków, przedszkoli. Wystę-
powałem z tymi postulatami 
w Warszawie już wcześniej. 
Dlatego nie mogłem powie-
dzieć załogom, że nie mają 
racji. Później mocowaliśmy 
się z tym pierwszym punktem, 
który miał wyraźny charakter 
polityczny i stanowił wyłom 
w obozie państw socjalistycz-
nych. Powołanie wolnych, 
samorządnych związków za-
wodowych, niezależnych od 
partii. To był problem o prze-
łomowym znaczeniu.

– Karnawał „Solidarno-
ści” trwał zaledwie 16 mie-
sięcy. W nocy 13 grudnia 
obudzono Pana i dostał Pan 
polecenie skłonienia Wałęsy 
do wyjazdu do Warszawy 
na rozmowy z władzami 
centralnymi. Spodziewał się 
Pan tego?

– Tylko nieliczni pierwsi se-
kretarze nie byli informowani 
o przygotowaniach stanu wo-
jennego. Ja nie wiedziałem, ja 
już byłem izolowany, jako ten, 
o którym mówiono: płyniesz 
jak ta kłoda na fali „Solidar-
ności”. Otrzymałem rządowy 
telefon po północy od pułkow-
nika Andrzejewskiego: „Jest 
polecenie z Warszawy, aby się 
sekretarz udał do Wałęsy i skło-
nił go do wyjazdu do Warsza-
wy, bo on się zabarykadował. 
Tam ZOMO z łomami stoi. Jak 
nie pojedziecie, to wyłamiemy 

drzwi”. Byłem zszokowany 
tym stanem rzeczy i zadzwo-
niłem do Rakowskiego: „Nie 
mogę tego zrobić. Stracę twarz. 
Jak ja się ludziom pokażę? Po-
wiedzą, że byłem przy aresz-
towaniu Wałęsy!”. „Musisz. To 
jest rozkaz” – ostro zareago-
wał Rakowski. Zadzwoniłem 
do Barcikowskiego, który był 
mi życzliwy i powiedziałem: 
„Kazimierz, ja nie mogę tego 
zrobić”. Odpowiedział, że pój-
dzie do generalicji i postara się 
ją przekonać. Ale nie udało się. 
Zdecydowałem, żeby pojechał 
ze mną prof. Kołodziejski. Po 
latach gen. Janczyszyn powie-
dział mi, że gdybyśmy wtedy 
się nie zgodzili, bylibyśmy obaj 
internowani. Przyjechaliśmy do 
Wałęsy, ZOMO stało z łomami. 
Poprosiłem, aby ich oddalić. 
Mówiono, że kiedy otworzą 
się drzwi, to oni odstąpią, ale 
powiedziałem: „Nie, w takim 
razie nie pójdę!”. Oddalono 
ich. Danuta Wałęsowa otwo-
rzyła drzwi. Potem w swojej 
książce napisała, że wojewoda 
pomylił buty: jeden miał brą-
zowy, drugi czarny, a ja zosta-

wiłem czapkę. Powiedziałem 
do Wałęsy: „Panie przewod-
niczący, niech pan jedzie, roz-
mawia, próbuje”. Wtedy Wa-
łęsa pierwszy raz mi odmówił: 
„Pan popatrzy, aresztowania 
są naokoło. Tak nie rozmawia 
Polak z Polakiem”. I wróci-
łem z niczym. Zadzwoniłem 
do Barcikowskiego, który 
powiedział: „Jedź jeszcze raz, 
podejmij kolejną próbę. Bo bę-
dzie ciężko, będzie źle. Będzie 
siłowe rozstrzygnięcie”. Nad 
ranem pojechałem jeszcze raz 
z prof. Kołodziejskim. Wałęsa 
był już ubrany. Powiedziałem 
jeszcze raz: Panie przewodni-
czący, niech pan jedzie, niech 
pan spróbuje. I odpowiedział: 
Zawsze mi pan doradzał do-
brze, więc pojadę i spróbuję. 
Wałęsa zgodził się. Chcieliśmy, 
aby jeden z nas poleciał z Wa-
łęsą, aby czuł się bezpiecznie, 
ale odpowiedział nam, że 
mamy zostać, bo na placu „So-
lidarności” stoją czołgi, a 16 
grudnia będzie tam potężna 
manifestacja i tylko my może-
my spowodować, aby nie do-
szło do przelewu krwi. To nas 
przekonało. Wałęsa poleciał, 
nie zgodził się z żądaniami 
rozmówców i wtedy go dopie-
ro internowano. Ksiądz Jan-
kowski przyszedł do mnie rano 
do Komitetu Wojewódzkiego 
i zapytał, czy może w czymś 
pomóc. Powiedziałem: „Tak, 
proszę księże Henryku, aby-
ście udali się z prezydentem 
Gdańska Jerzym Młynarczy-
kiem pod pomnik Poległych 
Stoczniowców, tam będzie ma-
nifestacja, składanie wieńców, 
proszę odprawić mszę świętą. 
Żeby wyprowadzić z placu 
czołgi spokojnie”. Tak zostało 
zrobione. Msza została odpra-
wiona, czołgi wyprowadzono. 
I odbyło się to, jak na tamten 
czas, spokojnie.

– Cztery dni po wprowa-
dzeniu stanu wojennego, 18 
grudnia, ukazało się w prasie 
oświadczenie egzekutywy KW 
PZPR: „Jutro Polski musi być 

jutrem porozumienia, jutrem 
wykonywania sierpniowej 
umowy społecznej z 1980 
roku, jutrem zasadniczych 
reform”. To Pan był autorem 
tego oświadczenia.

– W moim otoczeniu wszy-
scy uważaliśmy, że tylko tak 
należy się odnieść do stanu 
wojennego. Oberwało mi się 
za to. Rozmowy telefoniczne, 
nakazy. Wtedy poinformo-
wano mnie, że zostanie na-
pisana uchwała egzekutywy 
KW w Gdańsku. Ukazała się 
po kilku dniach. Inna już. To 
była akceptacja dla generała, 
akceptacja stanu wojennego, 
skłanianie do pracy, dyscy-
plinowanie. Opublikował ją 
„Głos Wybrzeża”. Ja się z tym 
nie godziłem.

– Wiedział Pan, że napisa-
nie oświadczenia będzie koń-
cem Pana kariery partyjnej.

– Nigdy nie myślałem 
o karierze. W 1989 roku Lech 
Wałęsa proponował mi kandy-
dowanie na stanowisko prezy-
denta przeciwko Wojciechowi 
Jaruzelskiemu. Powiedział, że 
wygram, nie zgodziłem się. 
Czyli nie o karierę tu chodzi. 
Przywołam słowa poety: „Ten, 
który wyżej wstąpił, w więk-
szy trud się wprzęga. A tym 
się nawet zniża, że wyżej nie 
sięga”. Dla mnie najważniej-
sze to spełniać swoje funkcje 
i obowiązki tytułem poszuki-
wania drogi do Polski. Tak jak 
być powinno. Tak jak żołnierze 
szli: jedni spod Lenino, drudzy 
spod Monte Cassino i szukali 
różnej drogi do Polski. Ja też 
szukałem i tak się moje losy 
potoczyły.

– Z perspektywy czasu, mi-
nionych lat, historii, której był 
Pan też uczestnikiem, jak by 
się Pan sam określił, po której 
stronie bardziej Pan stał?

– Funkcje, które spełniałem, 
były po tamtej stronie. Kiedy 
podpisywałem Porozumienia 
Sierpniowe, powiedziałem do 
Wałęsy: „Ja panu zazdroszczę, 
bo pan ma rację”. Powiedziałem 
również, że z chwilą podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych 
nie jesteśmy stronami. Stoimy 
w jednym szeregu służby Pol-
sce. Tak to rozumiałem, rozu-
miem i będę rozumiał. Wielu 
jest ludzi wartościowych, o du-
żym autorytecie moralnym, nie 
zawsze są widoczni. Polska, 
polskość, to wielkie słowa, 
wielka wartość, ale i zobowią-
zanie. Trzeba szukać dróg naj-
lepszych. Szukać ram kompro-
misu. Różnice poglądów były, 
są i powinny być. Bo w wyniku 
zderzeń koncepcji wybiera się 
najlepsze rozwiązania.

Rozmawiała 
Olga Zielińska

Tadeusz Fiszbach

Byłem sygnatariuszem 
Porozumień 
Sierpniowych 
w Gdańsku. Trzeba 
było je realizować. 
Zamiast stanu 
wojennego mógłby 
to być scenariusz 
poszukiwania 
kompromisowych 
rozwiązań w wielu 
dziedzinach naszego 
życia: społecznego, 
gospodarczego 
i politycznego. Pierwszy 
krok do suwerennej, 
wolnej Polski został 
zapoczątkowany 
podczas strajków 
w Stoczni Gdańskiej 
w sierpniu 1980 roku. 
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12 grudnia – Media ogłosiły informację o podwyżkach cen 
wielu artykułów żywnościowych i niektórych przemysło-
wych. Mimo zbliżających się świąt Bożego Narodzenia ceny 
mięsa, np. szynki, zostały podniesione o kilkadziesiąt złotych. 
Prawdopodobnie, aby poprawić wrażenie, obniżono ceny 
telewizorów i pralek, co społeczeństwo odebrało jako kpinę.

14 grudnia – W Gdańsku robotnicy Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina nie podjęli pracy, zamiast tego od 6 rano zaczęli 
zbierać się przed budynkiem dyrekcji. Zgromadziło się tam 
kilka tysięcy osób. W stoczni powstał komitet strajkowy. 
Protestujący wyszli za bramę zakładu, skandując hasło: 
„Chodźcie z nami!”. Do demonstrującego tłumu przyłączyli 
się pracownicy innych zakładów i przechodnie, robotnicy 
szukali też poparcia u studentów Politechniki Gdańskiej. 
Obok mostu przy obecnym Urzędzie Miejskim doszło do 
walk z MO, manifestanci zostali rozproszeni. Później MO 
przystąpiła do szturmu pod gmachem Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR, który próbowała podpalić grupa młodych 
ludzi. Wieczorem milicjanci i zomowcy wyłapywali na ulicy 
uczestników demonstracji i przypadkowych przechodniów, 
których przewozili do Komendy Miejskiej MO przy ul. Świer-
czewskiego. Pojmanych zmuszano do przejścia przez kordon 
bijących ich pałkami milicjantów, następnie przewożono ich 
do więzień w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Wejherowie.

15 grudnia – Około 1 w nocy pracownicy portu gdańskiego 
rozpoczęli strajk, do którego dołączyły inne zakłady pracy. 
Tłum stoczniowców ponownie ruszył pod gmach KW PZPR, 
ale drzwi komitetu były zamknięte. Demonstranci udali się 
więc pod budynek Komendy Miejskiej MO i więzienie z ha-
słem: „Uwolnić więźniów politycznych”. Komendy milicji nie 
udało się im opanować, milicjanci użyli gazów łzawiących, 
pałek i petard, a potem nawet broni palnej. O 8 rano do 
Szpitala Wojewódzkiego przywieziono pierwszych rannych. 
Kolejne starcia z milicją nastąpiły przy węźle Hucisko i ulicy 
Kalinowskiego, a także koło dworca. Manifestanci walczyli 
także przed gmachem KW, który po kilku próbach udało się 
im podpalić. Po południu do miasta wjechały czołgi i trans-
portery opancerzone. Jeden z transporterów zmiażdżył mło-
dego chłopaka. Ludzie zanieśli jego ciało do holu dworca 
kolejowego i przykryli je kwiatami. To samo uczynili z ciałem 
innego młodego człowieka, zastrzelonego koło tego samego 
dworca – kierowcy samochodu sanitarnego, który przywiózł 
lekarstwa i inne materiały do szpitala. Żołnierze strzelali też 
do tłumu przed dworcem. Wieczorem w Gdańsku rabowano 
sklepy – te akcje były prowokowane przez pracowników 
Służb Bezpieczeństwa. W telewizji gdańskiej wicepremier Ko-
ciołek uzasadniał użycie milicji. Stwierdził, że zabito 5 osób.

15 grudnia – Robotnicy protestowali również w Gdyni. Po 
wiecu pod bramą stoczni ruszyli w pochodzie w kierunku 
miasta. Proklamowano komitet strajkowy. Strajkujący udali 
się pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, 
gdzie siedmioosobowa delegacja demonstrantów podpisała 
protokół porozumiewawczy z przewodniczącym prezydium 
MRN Janem Mariańskim – pierwsze porozumienie między 
komunistyczną władzą a społeczeństwem. Wieczorem 
przedstawiciele zakładów pracy Gdyni zebrali się w Zakłado-
wym Domu Kultury, gdzie określili swoje postulaty i sfor-
mułowali żądania. Jednak w nocy do budynku wtargnęli 
milicjanci, którzy aresztowali zebranych.

15 grudnia – W wielu miejscach Gdyni odbyły się demon-
stracje, pochody skierowały się pod budynek Komitetu 
Miejskiego PZPR, który został podpalony.

15 grudnia – Podano do wiadomości „zarządzenie 
porządkowe” Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku, które zabraniało opuszczania mieszkań między 
godziną 18 i 5 rano.

16 grudnia – Stocznia im. Lenina została obstawiona przez 
wojsko, a bramy zablokowano. Przed budynkiem dyrek-
cji odbył się wiec, następnie ludzie zgromadzili się przed 
bramą. Napierali na nią tak długo, aż została otwarta. Kilka 
osób przeszło przez nią, chcąc rozmawiać z żołnierzami. Pa-
dły strzały skierowane w ziemię, które odbiły się rykoszetem, 
zabijając dwóch ludzi, byli też ranni. Na wszystkich bramach, 
halach i dźwigach zawieszono opuszczone do połowy 
masztu, przepasane czarną krepą flagi narodowe. W stoczni 
zreorganizowano komitet strajkowy, usuwając z niego osoby 

Grudzieñ 
K A L E N D A R I U M

44 lata mijają od masa-
kry grudniowej w 1970 r., 
kiedy władze ówczesnego 
PRL-owskiego systemu 
wydały decyzję o skie-
rowaniu luf karabinów 
i czołgów na zwykłych 
ludzi. Elżbieta Grott mia-
ła wtedy 16 lat. Chciała, 
jak inni tego dnia, iść 
do pracy. Przecież dzień 
wcześniej namawiał do 
tego w telewizji wicepre-
mier Stanisław Kociołek. 
Nie dała rady. Koło kolej-
ki SKM w Gdyni trafiła ją 
kula karabinu.

To, co się wtedy wydarzy-
ło, zaważyło na całym 
moim życiu. Nigdy tego 

nie zapomnę – mówi Elżbieta 
Grott.

16-letnia Ela pracowała 
jako goniec w Energoprojekcie. 
W domu było bardzo ciężko. 
Samotna matka, pracująca jako 
kucharka w przedszkolu, i troje 
dzieci. Dziewczyna nie dostała 
się do szkoły introligatorskiej. 
Wspólnie w domu postanowio-
no więc, że pójdzie do pracy. 
Trzeba było przecież jakoś żyć, 
no i pomóc rodzinie.

Kryptonim „Jesień ’70”

„Jesień ’70” – pod tym 
kryptonimem ówczesne władze 
przygotowywały akcję mobili-
zacyjną przed wprowadzeniem 
podwyżek cen artykułów deta-
licznych. 8 grudnia 1970 r. gen. 
Wojciech Jaruzelski wydał 
rozkaz (0084/oper) w sprawie 
zasad współpracy Minister-
stwa Obrony Narodowej i Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrz-
nych w zakresie „zwalczania 
wrogiej działalności, ochrony 
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przygoto-
wań obronnych”. Dwa dni po 
wprowadzeniu podwyżek cen, 
14 grudnia 1970 r., protestujący 
ludzie wyszli na ulice Gdańska. 
Przeciwko demonstrującym 
robotnikom i mieszkańcom 
skierowano pododdziały MO 
i ZOMO. Tego dnia starcia 
w różnych częściach Gdańska 
trwały do późnych godzin wie-
czornych. Nie strzelano jeszcze 
wtedy do ludzi, milicja i ZO-
MO użyły pałek i środków 
chemicznych, aby rozprawić 
się z protestującymi.

Dzień później, 15 grudnia, 
Biuro Polityczne KC PZPR 
podjęło decyzję o użyciu 
broni przez służby porząd-
kowe i wojsko w przypadku 

KANIA, KOCIOŁEK, JARUZELSKI, KISZCZAK 
– to oni są winni tej zbrodni

bezpośredniego atakowania 
funkcjonariuszy i żołnierzy, 
podpalania i niszczenia obiek-
tów, a także zagrożenia życia 
osób. W Gdańsku ludzie na 
ulicach wyrażali swój protest. 
Demonstrowali pod Komendą 
Miejską MO, Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej, siedzi-
bą Wojewódzkiej Rady Związ-
ków Zawodowych, podpalili 
budynek KW PZPR. Wtedy 
władze wprowadziły do akcji 
pierwsze czołgi i transportery 
opancerzone.

Tego dnia jednak w Gdyni, 
choć na ulicach protestowali lu-
dzie, było spokojnie. Robotnicy 
Stoczni im. Komuny Paryskiej 
i innych zakładów pracy prze-
szli w pokojowym marszu pod 
Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej. Ich delegacja roz-
mawiała z przewodniczącym 
PMRN Janem Mariańskim, 
doszło nawet do podpisania 
porozumienia między władzą 
a demonstrantami. Robotnicy 
powołali Główny Komitet Straj-
kowy dla miasta Gdyni, który 
wśród postulatów postawił 
żądanie uwolnienia wcześniej 
aresztowanych demonstran-
tów. W nocy milicja opanowała 
gmach, gdzie obradował Komi-
tet Strajkowy i aresztowała jego 
członków.

16 grudnia do Gdańska 
wkroczyły oddziały wojska, 
czołgi i transportery opance-
rzone. Na redzie portu zako-
twiczyły cztery okręty wojenne. 
Tego dnia wojsko już strzelało 
do robotników, wychodzących 
z okupowanej przez strajkują-
cych Stoczni Gdańskiej. Padli 
zabici i ranni.

Strajk okupacyjny prowa-
dziły również zakłady w Gdy-
ni. Na ulicach miasta docho-
dziło do starć z milicją.

Przystąpcie do 
normalnej pracy

16 grudnia wieczorem 
o godz. 20 w telewizji gdań-
skiej przemówił wicepremier 
Stanisław Kociołek: „Jeszcze 

Elżbieta Grott.

Widziałam, że na wprost 
mnie stał czołg. Trochę 
wcześniej zobaczyłam 
jednego robotnika, 
który wołał: „Do Polaka 
będziecie strzelać?!”. 
Rozpiął kurtkę i koszulę, 
był obwiązany 
bandażem. Wołał: „Do 
rannego będziecie 
strzelać?”.
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należące do partii. W składzie nowego prezydium znalazł się 
Lech Wałęsa. Ogłoszono strajk okupacyjny.

16 grudnia – W Gdyni próbowano uwolnić przedstawicieli 
komitetu strajkowego, którzy zostali aresztowani poprzed-
niego dnia. Wokół stoczni i portu zajęło pozycje wojsko.

16 grudnia – Strajki rozszerzyły się na Elbląg, Tczew 
i Pruszcz Gdański. W Elblągu miały miejsce starcia z milicją 
w rejonie placu Jedności. Demonstrowano pod Komitetem 
Miejskim PZPR i podjęto próbę jego podpalenia.

16 grudnia – Stanisław Kociołek, sekretarz Biura Politycz-
nego KC PZPR, dwukrotnie wygłosił w telewizji orędzie do 
narodu, w którym namawiał stoczniowców, żeby wrócili do 
pracy i zachowali spokój.

17 grudnia – Robotnicy opuścili Stocznię im. Lenina pod 
groźbą wysadzenia zakładu w powietrze.

17 grudnia – Przed 6 rano idących do pracy gdyńskich stocz-
niowców i portowców powitały czołgi i blokada utworzona 
z wozów pancernych. Oddziały wojskowe strzelały do robotni-
ków, salwy padły też z karabinów umieszczonych na czołgach 
i z helikopterów (z których zrzucano też gaz łzawiący). Ludzie 
łączyli się w pochody kierując się w stronę dworca kolejowe-
go Gdynia Główna. Na przedzie jednego z nich niesiono na 
drzwiach zwłoki chłopca. Protestujący szli ulicami 10 Lutego 
i Świętojańską, przez cały czas obserwowani przez esbe-
ków. Od księdza z kościoła Najświętszej Marii Panny dostali 
krzyż, który umocowali na drzwiach, a ciało chłopca przykryli 
kwiatami. U wylotu ulicy Świętojańskiej demonstranci zostali 
zaatakowani przez zomowców. Porzucili ciało. Potem strzelano 
do ludzi gromadzących się w centrum miasta, przed dwor-
cem i przed gmachem Prezydium MRN. W tym samym czasie 
milicjanci i zomowcy urządzili w Prezydium MRN katownię, do 
której wciągano złapanych na ulicy młodych ludzi. Pastwiono 
się nad nimi, bijąc do utraty przytomności. Tego dnia wojsko, 
milicja i ZOMO zdławiły protesty w Gdyni.

16 grudnia – W Szczecinie strajk podjęły Stocznia im. 
Adolfa Warskiego i Szczecińska Stocznia Remontowa 
Gryfia. Przeciwko protestującym skierowano oddziały MO,
w pogotowie postawiono też okręty wojenne.

17 grudnia – Pracownicy stoczni szczecińskich wyszli na 
ulice. Do nich również strzelały oddziały wojskowe.

17 grudnia – Wieczorem, po użyciu broni w Gdańsku, 
Gdyni i Szczecinie, ogłoszono uchwałę Rady Ministrów, 
która zobowiązywała „organy MO, służby bezpieczeństwa 
i inne współpracujące z nimi organy do podjęcia wszelkich 
dostępnych prawnie środków przymusu, włącznie z użyciem 
broni, przeciwko osobom dopuszczającym się gwałtownych 
zamachów na życie i zdrowie obywateli, grabieży i niszcze-
nia mienia oraz urządzeń publicznych”. Przez radio nadano 
przemówienie premiera Cyrankiewicza, który groził i uspoka-
jał – podobnie jak czternaście lat wcześniej w Poznaniu.

17 grudnia – W prasie centralnej podano pierwsze wiado-
mości o zajściach na Wybrzeżu. Stwierdzono, że „elementy 
awanturnicze i chuligańskie, niemające nic wspólnego 
z klasą robotniczą, zdemolowały i podpaliły kilka budyn-
ków publicznych i obrabowały kilkanaście sklepów”. Pisano 
o sześciu zabitych i kilkudziesięciu rannych.

18 grudnia – Trwały strajki i starcia z milicją w Elblągu. Na 
ulice wyszło wojsko. Padły strzały do demonstrujących pod 
budynkiem więzienia.

19 grudnia – Zebrało się Biuro Polityczne KC PZPR pod 
nieobecność Władysława Gomułki.

20 grudnia – VII plenum Komitetu Centralnego PZPR wybrało 
na I sekretarza partii Edwarda Gierka. Oprócz Gomułki z Biura 
Politycznego KC usunięto Jaszczuka, Kliszkę, Spychalskiego 
i Strzeleckiego. Powołano pięciu nowych członków Biura 
Politycznego i trzech nowych członków sekretariatu KC.

21 grudnia – Opublikowano komunikat stwierdzający, że 
Władysław Gomułka cierpi na „zaburzenia w układzie krążenia, 
powodujące przemijające zakłócenia sprawności widzenia”.

23 grudnia – Podczas posiedzenia Sejmu Marian Spychal-
ski przestał być przewodniczącym Rady Państwa, a Józef 
Cyrankiewicz – premierem. Cyrankiewicz został nowym 
przewodniczącym Rady Państwa, funkcję premiera objął 
natomiast Piotr Jaroszewicz, który pełnił ją do 1989 roku.

Źródła:
 Jakub Karpiński Portrety lat. Polska w odcinkach  

1944 – 1988, Londyn 1989
 Kalendarium wydarzeń, „Magazyn Solidarność”,  

nr 12 (482), grudzień 2005, s. 20.

KANIA, KOCIOŁEK, JARUZELSKI, KISZCZAK  
– to oni są winni tej zbrodni

raz stoczniowcy ponawiam do 
was adresowane wezwanie: 
Przystąpcie do normalnej pracy. 
Są do tego wszystkie warunki”. 
Kociołek nie powiedział słowa 
o decyzji zawieszenia pracy 
w stoczniach. Elżbieta Grott, 
posłuchała go, razem z innymi 
rano wsiadła do trolejbusu, by 
dostać się do pracy.

– Kociołek mówił, że robot-
nicy mają iść do pracy. Więc 
na drugi dzień rano o godz. 
7.15 pojechałam trolejbusem 
z Witomina do Gdyni na plac 
Konstytucji. Wysiadłam, bo 
już nie było energii, odcięli prąd 
i nie można było jechać. Więc 
musiałam dojść piechotą do 
Gdyni Stoczni. Wielu ludzi tak 
jak ja szło piechotą. Robotnicy 
szli do pracy. Koło wiaduktu stał 
czołg. Stali tam żołnierze. Kiedy 
doszłam pod wiadukt i szłam na 
ulicę Czechosłowacką, otrzy-
małam strzał. Widziałam, że na 
wprost mnie stał czołg. Trochę 
wcześniej zobaczyłam jedne-
go robotnika, który wołał: „Do 
Polaka będziecie strzelać?!”. 
Rozpiął kurtkę i koszulę, był ob-
wiązany bandażem. Wołał: „Do 
rannego będziecie strzelać?”. Ale 
oni strzelili i mężczyzna padł. 
A po chwili ja też dostałam kulę 
– relacjonuje Elżbieta Grott.

Podniosło ją czworo męż-
czyzn. Obcy taksówkarz za-
wiózł do szpitala.

– Byłam nieprzytomna. 
Kiedy się ocknęłam, zoba-
czyłam, że w szpitalu było 
pełno ludzi. Leżałam na od-
dziale damskim. Nie mogłam 
spać spokojnie. A śniło mi się 
w nocy, że byłam w szpitalu 
wojskowym. Widziałam mnó-
stwo wojska. I strzelali wokół. 
A mnie zastrzelili. Lekarz dał 
mi lekarstwo na uspokojenie. 
Tak było przez całą noc. Bu-
dziłam się i dostawałam leki na 
uspokojenie. W pewnym mo-
mencie zobaczyłam, że lekarze 
i pielęgniarki leżą koło nas na 
sali. Tego dnia do godz. 22 był 
zakaz chodzenia po ulicach. 
Dlatego lekarze i pielęgniarki 
nie mogli iść do domu. Koło 
mnie leżała inna postrzelona 
kobieta, trochę starsza ode 
mnie, koło czterdziestki, też ro-
botnica, nie wiem, czy jeszcze 
żyje. I wkrótce nowa ranna się 
pojawiła, trochę młodsza. Na 
drugi dzień dowiedziałam się, 
że na nasz oddział przyszedł 
milicjant i chciał nas zabić. Nie 
wiem, czy to prawda, ale tak 
mówili i lekarze, i pielęgniarki 
– wspomina Elżbieta Grott.

Pięć kilo pomarańczy
24 grudnia wypisywano 

Elżbietę Grott ze szpitala.
– Przyjechali jacyś ludzie 

w białych fartuchach. Przynie-
śli prezent – pięć kilogramów 
pomarańczy. I mamie jeszcze 
dali odszkodowanie, chyba od 
partii – 10 tys. zł – opowiada.

Dodaje, że od tamtej pory 
ma problemy ze zdrowiem.

– Czuję ból od ucha, przez 
plecy aż do nóg. Chodzę o ku-
lach. Nie wiem, czy mam iść 
na operację, ale od tamtego 
czasu boję się. Boję się szpitala 
– skarży się Elżbieta Grott.

Po 18 latach od wniesienia 
aktu oskarżenia przeciwko 
sprawcom morderstwa z grud-
nia 1970 r., 19 kwietnia 2013 
r., sąd wydał w końcu niejed-
nogłośny wyrok. Uznano za 
„bezprawną i przestępczą” 
decyzję władz PRL o użyciu 
broni wobec robotników pro-
testujących przeciw drastycz-
nym podwyżkom cen w 1970 
r. W grudniu 2013 r. Elżbieta 
Grott otrzymała odpis wyroku 
z uzasadnieniem.

– Kania, Kociołek, Jaru-
zelski, Kiszczak i jeszcze inni 
– to oni są winni tej zbrodni – 
mówi dobitnie Elżbieta Grott. 
– Ja nie otrzymałam żadnego 
odszkodowania za to, że by-
łam postrzelona. Nie dostaję 
specjalnej renty. Chodzę od 
Annasza do Kajfasza, ale do 
tej pory nie dostałam żadnego 
zadośćuczynienia. A minęły 
już 44 lata. Elżbieta Grott na 
procesie w Warszawie widziała 
Jaruzelskiego, Kociołka, Kisz-
czaka. Patrzyła na ich twarze 
i rosła w niej gorycz: – Sąd 
uznał, że oni wszyscy są lepsi 
ode mnie. Jeden z nich jeszcze 
żyje, ale oni wszyscy mieli bar-
dzo dobre renty, emerytury. Ja 
do tej pory czekam na pomoc.

Drży, kiedy wspomina, jak 
sędzia pytał ją, w jaki sposób 
do niej strzelano.

– Pytano, czy karabin był 
skierowany na wprost, w górę, 
na dół, czy na boki. Ta, ta, ta 
ta… Tak strzelano. Pokazałam, 
że na wprost. A Kociołek wte-
dy głową kiwał przecząco i był 
zły, że tak mówiłam. Sąd uznał, 
że oni nie byli winni.

45 zabitych, około 
1164 rannych

Brak jednolitego dowódz-
twa – taka była linia obrony 
winnych masakry w grudniu 
1970 r. Żaden z ówczesnych 
decydentów nie poniósł odpo-

wiedzialności za swoje czyny. 
A oto ich lista: Stanisław Ko-
ciołek, Stanisław Kania, Wła-
dysław Gomułka, Marian 
Spychalski, Józef Cyrankie-
wicz, Wojciech Jaruzelski, 
Tadeusz Tuczapski, Grzegorz 
Korczyński.

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

W kwietniu 2013 r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie unie-
winnił byłego wicepremiera 
PRL Stanisława Kociołka. 
Zdaniem sądu, decyzja o użyciu 
broni była bezprawna i prze-
stępcza. – W grudniu 1970 r. nie 
było potrzeby wprowadzania do 
Trójmiasta w pełni uzbrojonych 
oddziałów wojska, a taka decy-
zja prowadziła do nieuchronnej 
konfrontacji z ludnością cy-
wilną i rozlewu krwi – mówiła 
w uzasadnieniu wyroku sędzia 
sprawozdawca Agnieszka Wy-
sokińska-Walczak.

Sąd, uniewinniając ówcze-
snego wicepremiera Stanisława 
Kociołka, przedstawił kurio-
zalne wytłumaczenie, że jego 
przemówienie nie miało na 
celu nakłonienie robotników 
do przyjścia do pracy, a jedynie 
do podjęcia pracy.

 Na ławie oskarżonych 
zasiadły trzy osoby (począt-
kowo było ich 12): oprócz b. 
wicepremiera PRL Stanisława 
Kociołka, dwaj b. wojskowi, 
którzy wydawali rozkazy uży-
cia broni wobec robotników 
– Mirosław W., dowódca 3 ba-
talionu 55 Pułku Zmechanizo-
wanego, blokującego bramę nr 
2 Stoczni Gdańskiej, i Bolesław 
F., zastępca dowódcy ds. poli-
tycznych 32. Pułku Zmechani-
zowanego blokującego stocznię 
w Gdyni. Sąd orzekł, że wzięli 
„udział w pobiciu, polegającym 
na oddaniu strzałów z broni pal-
nej w kierunku ludności cywil-
nej”. Prokuratura zarzuciła im 
sprawstwo kierownicze zabój-
stwa. Groziło im dożywocie, 
ale obaj nie przyznawali się do 
zarzutów. Zostali wprawdzie 
skazani, ale ich wyroki były 
wyjątkowo łagodne. Sąd ska-
zał ich na kary 2 lat więzienia 
w zawieszeniu na 4 lata.

Olga Zielińska
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ZWIĄZEK

Nawiązując do celów programowych 
wyznaczonych w Statucie NSZZ „Solidar-
ność” i Deklaracji Programowej przyjętej 
na XXI KZD w Legnicy, delegaci XXVII KZD 
przyjmują program działania na kadencję 
2014 – 2018.

Część I
PRACA – PŁACA – DIALOG

Najważniejsze zadania NSZZ „Solidarność” 
to ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, 
wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeń-
stwa pracy, a także działania na rzecz tworze-
nia nowych miejsc pracy. Będziemy domagać 
się wzrostu wynagrodzeń oraz wyeliminowa-
nia nieuzasadnionych różnic w opłacaniu pracy 
ze względu na region i płeć, a także wsparcia 
rodziny poprzez wzrost stabilności finansowej,
zagwarantowanie pewności zatrudnienia oraz 
zabezpieczenia na starość, a także zwiększe-
nia dostępności do usług publicznych wysokiej 
jakości.

NSZZ „Solidarność” z całą mocą podkre-
śla, że teraźniejszość i przyszłość naszego 
kraju zależy od mądrych inwestycji w ludzi 
– ich wykształcenie, kwalifikacje oraz bez-
pieczeństwo zatrudnienia. Będziemy doma-
gać się przemyślanej i długofalowej polityki 
społeczno-gospodarczej, która uwzględniać 
będzie rolę pracowników w zaawansowanych 
procesach inwestycyjnych i innowacyjnych, 
zapewniających konkurencyjność polskiej go-
spodarki. Rządowa polityka błędnie pojmowa-
nych oszczędności nie tylko zepchnie kolejne 
grupy społeczne w sferę ubóstwa, ale także 
uniemożliwi właściwe wykorzystanie środków 
europejskich.

Tylko bezpieczna i właściwie wynagra-
dzana praca może stać się podstawą realnej 
gospodarki i długofalowego rozwoju naszego 
kraju gwarantującego także systematyczny 
wzrost środków na ochronę zdrowia, edukację 
i kulturę, a w przyszłości – odpowiednie za-
bezpieczenie emerytalne. Godność i podmio-
towość pracownika w środowisku pracy, to 
warunek jego aktywności zawodowej, wydaj-
ności i rozwoju. Ich zagrożeniem są patologie: 
w zakresie czasu pracy, stosunku pracy (pato-
logie samozatrudnienia i wielokrotnych umów 
na czas określony, w tym praca wyłącznie 
przez agencje pracy tymczasowej, praca „na 
czarno”) czy wreszcie relacji w środowisku 
pracy (dyskryminacja, mobbing), a także 
w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zabez-
pieczenia społecznego (emerytury). Prowadzi 
to do kryzysu rodziny i negatywnych zjawisk 
demograficznych.

Prawo do pracy – bezpiecznej 
i godziwie wynagradzanej

Jednym z najważniejszych zadań, jakie 
czekają nasz Związek w rozpoczynającej się 
kadencji, będzie ochrona standardów zwią-
zanych z polskim, a także unijnym prawem 
pracy. Jesteśmy w tej chwili niechlubnymi li-
derami Europy w ilości umów o pracę na czas 
określony. Umów stawiających pracownika 
w roli bezwolnego przedmiotu w rękach pra-
codawcy, bez prawa do obrony, wynikającej 
chociażby z ustawy o związkach zawodowych. 
Coraz większa część pracodawców przekształ-
ca umowy o pracę w umowy cywilnoprawne 
(umowy o dzieło, umowy-zlecenie). Pracowni-
cy pod presją – w obawie przed utratą pracy, 
podpisują tego typu umowy, stawiające ich 
w nadzwyczaj trudnej sytuacji. Mając na uwa-
dze stanowisko Komisji Europejskiej, będące 
odpowiedzią na skargę NSZZ „Solidarność” 
oraz w świetle orzeczenia Europejskiego Try-

bunału Sprawiedliwości będziemy żądać od 
strony rządowej, aby polskie regulacje doty-
czące umów terminowych były zgodne z dy-
rektywą i nie dyskryminowały pracowników 
będących stroną umowy terminowej. Ponadto 
będziemy domagać się zmian prawnych reali-
zujących zalecenia MOP dotyczące rozszerze-
nia prawa koalicji na osoby samozatrudnione 
oraz osoby podejmujące zatrudnienie cywilno-
prawne. Naszym zadaniem jest przygotowa-
nie racjonalnej oferty dla tych osób tak, aby 
w NSZZ „Solidarność” znalazły oparcie i miej-
sce dla siebie.

Poważnym problemem dotyczącym pra-
cowników całej Europy jest kolejna próba 
rewizji unijnej dyrektywy o czasie pracy. 
Wyzwaniem dotyczącym pracowników całej 
Europy jest stałe monitorowanie prób rewizji 
dyrektywy 2003/88/WE z dnia 4 listopada 
2003 r. dotyczącej niektórych aspektów or-
ganizacji czasu pracy i przeciwstawianie się 
niekorzystnym zmianom zarówno na poziomie 
krajowym, jak i ponadnarodowym.

NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się wprowa-
dzonym wbrew woli związków zawodowych 
zmianom w polskim ustawodawstwie doty-
czącym regulowania czasu pracy pracowników. 
Pod pozorami walki z kryzysem, wprowadzono 
do polskiego prawodawstwa szkodliwe rozwią-
zania deregulujące czas pracy i oddające go do 
wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Takie zmiany, 
w powiązaniu z nadmiernym stosowaniem 
umów śmieciowych, umów terminowych, pra-
cy tymczasowej i zastępowania umów o pracę 
patologicznym samozatrudnieniem, przynoszą 
fatalne skutki dla życia rodzinnego, społeczne-
go, sytuacji demograficznej oraz zdecydowanie
negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Po 
raz kolejny rządzący lekceważą konstytucyjne 
prawo do godnego traktowania i wynikające 
stąd prawa pracownicze, a pracę traktują jak 
towar na sprzedaż.

Wprowadzenie wydłużonych okresów 
rozliczeniowych, umożliwienie powszechnego 
stosowania systemów równoważnego czasu 
pracy, w których dopuszcza się przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy do 12 go-
dzin, służy przede wszystkim obniżeniu kosz-
tów pracy przez kolejne pogarszanie jej stan-
dardów. Pogłębiają już istniejącą niezdrową 
konkurencję kosztami pracy i są czynnikami 
demotywującymi przedsiębiorców do poszu-
kiwań konkurencyjności w innowacyjnych 
rozwiązaniach, nowoczesnej wysoko przetwo-
rzonej produkcji czy też we wzroście jakości 
usług. Oczekujemy od rządzących uchylenia 
tych szkodliwych rozwiązań. Prowadzona 
przez rząd i wielu pracodawców polityka kon-
kurowania tanią siłą roboczą jest sprzeczna 
z ideą trwałego rozwoju. W praktyce niskie 
płace to wzrost ubóstwa i pogłębiające się 
rozwarstwienie społeczne, osłabienie popytu 
wewnętrznego, będącego kołem zamacho-
wym wzrostu gospodarczego. Postulujemy 
systematyczny wzrost wynagrodzeń dla 
wszystkich grup zawodowych i sprzeciwiamy 
się stale pogłębiającemu się rozwarstwieniu.

Polacy są jednym z najwięcej pracują-
cych narodów na świecie. Mimo to, płace 
polskich pracowników pozostają nadal na 
wyjątkowo niskim poziomie w stosunku do 
państw Europy Zachodniej. Jednocześnie, 
rośnie wydajność polskich pracowników. 
Oczekujemy poprawy stosunku ilości i jako-
ści pracy do wartości wynagrodzeń. Sprze-
ciwiamy się opieraniu polskiej gospodarki 
jedynie na kryterium taniej siły roboczej. Ko-
nieczne jest wprowadzenie reform na rzecz 
innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki.

Domagamy się określenia przez rząd me-
chanizmów wzrostu poziomu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę do osiągnięcia 50 
procent przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej oraz ratyfikacji art. 4 pkt
1 Europejskiej Karty Społecznej.

Solidarność z bezrobotnymi
Aby prawdziwie być solidarnym z bezrobot-

nymi, NSZZ „Solidarność” powinien wywierać 
nacisk na Rząd RP, by faktycznie realizowane 
były główne cele Strategii EUROPA 2020 sfor-
mułowane jako wspieranie gospodarki o wy-
sokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej 
spójność społeczną i terytorialną, efektywnie 
korzystającej z zasobów oraz przyjaznej śro-
dowisku. Nie może być innych priorytetów niż: 
utrzymanie zatrudnienia, tworzenie stabilnych 
miejsc pracy, wzrost wynagrodzeń, wspoma-
ganie mobilności, umiejętności i zwiększenie 
dostępu do zatrudnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników młodych oraz 
powyżej 50 roku życia.

Bez doprowadzenia do zwiększenia środ-
ków na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu do 1% PKB, uzupełnionego dru-
gim 1% PKB na inwestycje, nie będzie moż-
liwe spełnienie wskaźników Strategii EUROPA 
2020, w tym osiągnięcie warunków sprzyjają-
cych tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości. 
Wydatki Funduszu Pracy na ustawowe cele 
związane ściśle z promocją zatrudnienia po-
winny być realizowane do 70 procent ogółu 
wydatków do czasu utworzenia obowiązko-
wego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia.

Należy wzmocnić pozycję beneficjentów
publicznych służb zatrudnienia oraz pracow-
ników ubogich poprzez umożliwienie im zdo-
bywania nowych umiejętności, tak aby mogli 
oni przystosować się do nowych warunków 
i ewentualnej zmiany kariery. Nie należy też 
obciążać tego funduszu wciąż nowymi zada-
niami pozaustawowymi. Oprócz wzmocnienia 
Funduszu Pracy należy znacząco wzmocnić 
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe 
i szkolenia osób bezrobotnych. Publiczne służ-
by zatrudnienia winno się odciążyć od zadań 
dodatkowych, takich jak np. prowadzenie 
ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobot-
nych zarejestrowanych, ale wcale nieposzu-
kujących zatrudnienia. W celu zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych czy bez kwa-
lifikacji, większe środki należy przeznaczyć na
szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych zwłaszcza dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Należy za-
pewnić szczególną ochronę pracownikom wy-
konującym pracę tymczasową oraz przywrócić 
kontrolę nad agencjami pracy tymczasowej. 
Do Kodeksu pracy należy wpisać rozdziały do-
tyczące statusu osób bezrobotnych, ich prawo 
do szkolenia oraz zabezpieczenia w przypadku 
bezrobocia. Podobnie należy uczynić z najbar-
dziej zagrożoną grupą ryzyka, czyli pracowni-
kami tymczasowymi.

Nie można dłużej zwlekać z ratyfikacją
Konwencji MOP w zakresie polityki zatrudnie-
nia i właściwej obsługi rynku pracy, tj. Kon-
wencji MOP Nr:
 88  dot. organizacji służb zatrudnienia,
 150 dot. roli zadań i organizacji admini-

stracji,
 168 dot. popierania zatrudnienia i ochrony 

przed bezrobociem, ochrony pracowni-
ków i migrantów, tj. Konwencji Nr:

 97  dot. pracowników migrujących,
 143 dot. migracji w niewłaściwych warun-

kach oraz popierania równości szans 
i traktowania pracowników migrujących,

 156 dot. równości szans i równego trakto-
wania pracowników obu płci,

 158 dot. rozwiązania stosunku pracy 
z inicjatywy pracodawcy,

 173 dot. ochrony roszczeń pracowników 
w wypadku niewypłacalności pracodawcy,

 183 dot. ochrony macierzyństwa.
Powyższe zmiany są niezbędne dla zapew-

nienia minimum ochrony i poprawy sytuacji 
osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobo-
ciem, a także osób aktywnie poszukujących 
pracy. Konieczne jest dążenie do zmniejszenia 
segmentacji rynku pracy oraz umożliwienia 
pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego 
zwłaszcza kobietom.

Należy też znacząco podnieść wielkość 
zasiłku dla bezrobotnych do wartości okre-
ślonej przez Konwencje MOP 102 dot. mini-
malnych norm zabezpieczenia społecznego 
i 168 dot. popierania zatrudnienia i ochrony 
przed bezrobociem oraz objąć nim większą 
liczbę osób bezrobotnych.

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników

NSZZ „Solidarność” zobowiązany jest do 
wywierania wpływu na politykę państwa 
wspomagającą rozwój pracowników, która to 
polityka nabiera szczególnego znaczenia, wo-
bec pojawiających się zagrożeń związanych 
z globalizacją, kryzysami oraz restrukturyzacją 
branż i zakładów. Należy zrobić wszystko, aby 
ułatwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracownikom, osobom bezrobotnym poszuku-
jącym pracy, w tym młodzieży oraz pracowni-
kom starszym.

Państwo powinno mocniej wspierać kra-
jowe i zakładowe fundusze szkoleniowe pra-
cowników, ale przede wszystkim osoby do-
szkalające się. Powinny zostać wprowadzone 
powszechne odpisy podatkowe dla pracowni-
ków, bezrobotnych, a także dla pracodawców 
szkolących pracowników.

Szczególnie powinno się preferować 
szkolenia bezrobotnych w ramach umów 
trójstronnych (publiczne służby zatrudnienia, 
firmy szkolące, pracodawcy zapewniający
trwałe miejsca pracy). Należy odpowiednio 
zwiększyć środki na system szkoleń organizo-
wanych przez publiczne służby zatrudnienia, 
szczególnie dla klientów trudnych, jakimi 
są bezrobotni długotrwale, bez kwalifikacji,
osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby nie-
pełnosprawne. Szkoleniami tymi należy 
też objąć pracowników tymczasowych, jak 
i legalnych imigrantów. Nie mniej ważne są 
odpowiednio wczesne szkolenia dla pracow-
ników z zakładów restrukturyzowanych, likwi-
dowanych, w ramach regionalnych planów 
rozwoju i zatrudnienia, w celu zminimalizo-
wania okresów bezrobocia i kosztów opieki 
społecznej.

Dodatkowo państwo powinno wspierać 
wysiłki rzemiosła polskiego w celu utrzy-
mania tradycyjnych, ginących zawodów 
związanych z rzemiosłem, kulturą i sztuką, 
a także rozwój szkolnictwa zawodowego. 
W zakresie szkolnictwa zawodowego nie-
zbędne jest prowadzenie bieżącego monito-
ringu zarówno w odniesieniu do jakości szkół, 
jak i ofert pracy dla absolwentów.

Należy utrzymać systemy stypendialne 
na kontynuowanie nauki, organizowanie sta-
ży i przygotowania zawodowego dorosłych, 
refundacji kosztów przejazdów, wyżywienia 
i zakwaterowania dla uczestników szkoleń. Na 
szkolenia należy przeznaczać co najmniej 25 
procent środków Funduszu Pracy inwestowa-
nych w aktywne programy rynku pracy. Należy 
rozwinąć i usprawnić szkolenia w ramach in-

Uchwała Programowa XXVII Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” (cz. I)
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dywidualnych planów działania, tj. pod kon-
kretne miejsce pracy, z preferencjami dla osób 
z grup defaworyzowanych na rynku pracy, czy 
osób wykluczonych z jednoczesnym uwzględ-
nieniem predyspozycji zawodowych osób 
poszukujących pracy. W każdym przypadku 
należy monitorować efektywność zatrudnie-
niową szkoleń. Wszystkie ulgi szkoleniowe 
(jednakowe dla wszystkich szkolących się) po-
winny być zawarte w jednym akcie prawnym 
lub Kodeksie pracy w celu uniknięcia różnych 
interpretacji będących zawsze dyskryminacją. 
Należy dobrze zagospodarować dorobek prac 
nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Zin-
tegrowanymi Ramami Kwalifikacji. Granica
wiekowa podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych powinna się obniżać. Koncen-
trowanie się tylko na osobach „50 plus” jest 
spóźnione. Należy propagować staże i prak-
tyki płatne, które ułatwią wejście na rynek 
pracy i będą stanowić zachętę do podnosze-
nia ich poziomu ze strony pracodawców. Na 
lata 2014-2020 Polska uzyskała około 300 mld 
złotych środków pochodzących z Unii Europej-
skiej. NSZZ „Solidarność” będzie podejmował 
działania na rzecz efektywnego wykorzystania 
tych środków. Udział partnerów społecznych 
gwarantowany jest przez Europejski kodeks 
postępowania w sprawie zasady partnerstwa. 
Będziemy naciskali na władze, by realizowały 
postanowienia Kodeksu.

Dialog podstawą 
zrównoważonego rozwoju

Kryzys dialogu społecznego w Polsce 
jest faktem. Lekceważenie ustaleń Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, 
łamanie porozumień zawartych z partnerami 
społecznymi, brak skutecznych negocjacji, 
szczególnie na szczeblu ponadzakładowym, 
czy wreszcie ataki na związki zawodowe – to 
przykłady, które muszą budzić nasz sprzeciw 
i oburzenie. To lekceważenie konstytucyjnej 
zasady dialogu, a także reguł obowiązujących 
w Unii Europejskiej wyrażonych i uzna-
nych w Strategii EUROPA 2020 jako jeden 
z najważniejszych instrumentów rozwiązy-
wania problemów na wszystkich poziomach. 
Stanowi zagrożenie dla demokracji i dla spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

NSZZ „Solidarność” będzie działał na rzecz 
wzmocnienia roli partnerów społecznych, 
w tym reprezentatywności związków zawodo-
wych i organizacji pracodawców, które muszą 
– aby być reprezentatywne – zawierać po-
nadzakładowe układy zbiorowe pracy.

Domagamy się powołania Rzecznika Dia-
logu Społecznego oraz wprowadzenia nowej 
jakości dialogu społecznego na poziomie kra-
jowym, regionalnym i branżowym. Oczekuje-
my na wprowadzenie w życie nowej ustawy 
kształtującej trójstronny dialog w Polsce. 
Czynnikiem wzmacniającym partnerstwo i dia-
log powinno być wprowadzenie rozwiązań za-
chęcających do negocjacji ponadzakładowych 
układów zbiorowych pracy oraz promowanie 
porozumień autonomicznych pomiędzy part-
nerami społecznymi.

Postulujemy wprowadzenie takich rozwią-
zań prawnych, które umożliwią bezpieczne 
zrzeszanie się pracowników w związki zawo-
dowe, w tym poszerzenie prawa do zrzeszania 
się dla pracowników pracujących w oparciu 
o umowy cywilno-prawne, skuteczną elimina-
cję patologicznych umów na czas określony. 
Łamanie praw pracowniczych i związkowych 
winno być ścigane równie aktywnie jak prze-
stępstwa skarbowe.

O społeczną gospodarkę 
rynkową

NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do re-
alizacji konstytucyjnej zasady społecznej go-
spodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP). 
Do dziś Rzeczpospolita Polska, wbrew zapi-
som konstytucji, nie jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli – a dobrem wybra-

nych i uprzywilejowanych. Społeczna go-
spodarka rynkowa jest ustrojem, w którym 
przez aktywizację zawodową i gospodarczą 
społeczeństwa zapewnia się wzrost gospo-
darczy oraz odpowiedni rozwój społeczny, 
wsparty racjonalnymi zabezpieczeniami so-
cjalnymi. Równość praw i wolności obywa-
telskich musi się realizować także poprzez 
powszechny udział obywateli we własności 
i dochodach z rozwoju gospodarczego.

Wzywamy rząd do podjęcia zdecydowa-
nych działań na rzecz zmniejszenia rozwar-
stwienia społecznego, m.in. poprzez wzrost 
płacy minimalnej, odpowiedni wzrost płac 
w państwowej sferze budżetowej, kompen-
sujący stopień inflacji i połowę wzrostu PKB 
oraz odpowiedniej wysokości zasiłki z po-
mocy społecznej. Naszym celem jest rów-
nież wprowadzenie sprawiedliwego me-
chanizmu waloryzacji rent i emerytur. Takie 
działanie, przyjęte przed laty w nieporów-
nanie gorszej sytuacji gospodarczej w Pakcie 
o przedsiębiorstwie państwowym, zapew-
niło przynajmniej częściowy udział rzeszy 
pracowników we wzroście PKB. Niedo-
puszczalne są decyzje zamrażające płace 
w państwowej sferze budżetowej czy usta-
wowa redukcja zatrudnienia pracowników 
tej sfery.

Ważnym elementem społecznej gospo-
darki rynkowej jest odpowiednie finanso-
wanie usług publicznych. Tymczasem pro-
ponowane dziś zmiany ustawowe ograniczą 
dostęp do ochrony zdrowia, transportu pu-
blicznego czy edukacji.

Istotną częścią społecznej gospodarki 
rynkowej jest sprawiedliwy i solidarny sys-
tem podatkowy. Postulujemy obniżenie po-
datku dochodowego dla osób o najniższych 
dochodach wraz z równoczesnym zwięk-
szeniem kwoty wolnej od podatku. Rozwój 
przemysłu w Polsce opiera się głównie na 
niskich kosztach pracy i inwestycjach zagra-
nicznych. NSZZ „Solidarność” domaga się re-
alizacji polityki przemysłowej państwa, która 
promowałaby konieczne inwestycje w kapitał 
ludzki i te sektory przemysłu, które zapewnią 
bezpieczeństwo i rozwój naszego kraju.

Żądamy od władz przywrócenia dotych-
czasowego wieku uprawniającego do prze-
chodzenia na emeryturę, tak dla mężczyzn, 
jak i dla kobiet oraz wprowadzenia rozwiązań 
pozwalających na dłuższą aktywność zawodo-
wą osób starszych, nie w oparciu o przymus, 
a o motywację. Zmiany w systemie emerytal-
nym zostały wprowadzone bez uwzględnie-
nia realiów życia w Polsce. Według danych 
Komisji Europejskiej przeciętna długość życia 
w zdrowiu, w wieku 65 lat wynosi około 7,5 
roku, podczas gdy średnia dla UE wynosi 
w przybliżeniu 9 lat. Domagamy się podję-
cia działań na rzecz poprawy jakości służby 
zdrowia. Jej trudna sytuacja finansowa, jak
również niski poziom zarządzania, są głów-
nymi przyczynami niskiego wskaźnika życia 
w zdrowiu.

Równie istotna jest sytuacja młodych 
osób na rynku pracy. Stopa bezrobocia w tej 
grupie sięga obecnie około 24 procent. Ko-
nieczne jest podjęcie działań na rzecz po-
prawy sytuacji zawodowej tych osób. Brak 
programów wspierających będzie skutkował 
dalszą emigracją zarobkową. Badania poka-
zują, że aż 8 na 10 osób w tej grupie wieko-
wej myśli o wyjeździe za granicę.

Szacuje się, że w ostatnich latach za 
granicę wyjechało około 2 mln Polaków. 
Zwykle są to młodzi i wykształceni ludzie, 
dla których zabrakło pracy w Polsce. Brak 
tych osób na polskim rynku pracy może 
mieć negatywne i dalekosiężne skutki, nie 
tylko ekonomiczne, ale również społeczne. 
Konieczne jest realizowanie działań na rzecz 
powstrzymania kolejnych fal emigracji. 
Równie istotne jest stworzenie warunków 
skłaniających do powrotu osoby, które zde-
cydowały się z powodów ekonomicznych na 
wyjazd z kraju.

Część II
O ROZWÓJ PRZEMYSŁU 
W POLSCE

Fundamentem rozwoju polskiej go-
spodarki powinien być przemysł. Dobrze 
funkcjonujący, rozwijający się odgrywa klu-
czową rolę w zapewnieniu dobrobytu pra-
cownikom i ich rodzinom, a zarazem pozo-
staje decydującym czynnikiem w tworzeniu 
miejsc pracy, jest elementem stabilizującym 
finanse i gospodarkę państwa. Stanowi on 
o niezależności i suwerenności gospodarczej 
Polski. Związek będzie kontynuował działania 
mające na celu wspieranie rozwoju przemysłu 
w Polsce.

W obronie wolności, 
demokracji i praw człowieka

Trzydzieści cztery lata temu strajkujący 
w Stoczni Gdańskiej przyjęli 21 postulatów, 
które zmieniły bieg historii. Były to postulaty 
w głównej mierze związane z obroną demo-
kracji, takie jak utworzenie niezależnych od 
partii i pracodawców związków zawodowych, 
czy też przestrzeganie wolności słowa, druku 
i publikacji.

Dzisiaj żyjemy w wolnej i demokratycznej 
Polsce, ale musimy pamiętać, że wolność stale 
trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. 
Jesteśmy zobowiązani do tego, aby pamiętać, 
że demokracja, w swej naturze nie może roz-
strzygać o kwestiach, które naruszają godność 
osoby ludzkiej. Autentyczna demokracja moż-
liwa jest tylko w państwie prawnym i w opar-
ciu o koncepcję osoby ludzkiej. Sprzeciwiamy 
się instrumentalizacji demokracji i arogancji 
osób pełniących funkcje publiczne.

Wolność, to nie tylko prawo do udziału 
w wolnych wyborach, prawo do wolności sło-
wa i wyznania, czy też możliwości zrzeszania 
się w związki zawodowe. Wolność ma swoją 
wewnętrzną logikę, która ją uszlachetnia 
i określa podporządkowując prawdzie.

Oczekujemy od mediów, które stanowią 
istotny składnik demokratycznego państwa, 
że będą podejmowały tematy społeczne, a ich 
przekaz będzie obiektywny, oparty na praw-
dzie i tym samym realizujący misję społeczną.

Domagamy się finansowania mediów pu-
blicznych na odpowiednim poziomie ze środ-
ków publicznych.

Patriotyzm dla przyszłości
„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy; 
bo w niej jego wszystko się dobre zamyka”. 
Słowa ks. Piotra Skargi są kwintesencją 
patriotyzmu.

Nasze dzieje uczą, że w chwilach zagroże-
nia dla Ojczyzny Polacy zawsze byli zdolni do 
ponoszenia wielkich ofiar. Dlatego dzisiaj, ży-
jąc w wolnej ojczyźnie, nie możemy zapomnieć 
o takich wartościach jak patriotyzm, który nie 
tylko pozwala mądrze zagospodarować czas 
pokoju i budowania. Jest on przede wszystkim 
gwarantem rozwoju narodu i państwa.

Dzisiaj w dobie otwartych granic i globa-
lizującej się gospodarki należy pamiętać, że 
patriotyzm to umiłowanie i pielęgnowanie na-
rodowej tradycji i kultury, które przyczyniły się 
do zachowania tożsamości narodowej i odzy-
skania niepodległości. Patriotyzm, to dbałość 
o narodową gospodarkę. Patriotyzm, to sta-
wianie dobra kraju ponad interes osobisty, 
a nawet rezygnacja z prywatnych korzyści. Pa-
triotyzm, to ścisłe powiązanie między ojczyzną 
a rodziną. Dlatego też ojczyzna i naród po-
dobnie jak rodzina, są rzeczywistością nieza-
stąpioną.

Patriotyzm to także szacunek dla innych na-
rodów. Dzisiaj, będąc współuczestnikiem prze-
mian w Europie, będąc członkiem europejskiej 
wspólnoty, musimy pamiętać, że jesteśmy 
przede wszystkim Polakami, spadkobiercami 
pięknej tradycji polskiej państwowości, którą 
cechowała tolerancja do innych narodowości 
i wyznań. W poszanowaniu dla praw innych 

do ich samostanowienia, musimy pamiętać, że 
ważnym wyzwaniem dla NSZZ „Solidarność” 
staje się promocja postaw patriotycznych 
w systemie  edukacyjnym, mediach publiczny-
ch,a także w praktyce codziennego życia.

Edukacja historyczna młodzieży, także 
w zakresie historii najnowszej, pokazywanie 
wydarzeń z naszej historii, budzących dumę, 
będzie bazą kształtowania postaw patriotycz-
nych.

W trosce o najsłabszych
NSZZ „Solidarność”, wobec rosnącego 

obszaru biedy, rodzącej zagrożenia także dla 
kolejnych pokoleń, musi być również orę-
downikiem i rzecznikiem najsłabszych – osób 
bezrobotnych, najsłabiej zarabiających, nie-
pełnosprawnych. Dlatego NSZZ „Solidarność” 
sprzeciwia się działaniom oszczędnościowym 
rządu dotykającym właśnie tych grup.

Domagamy się utrzymania systemu 
chronionego zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, które ze względu na charakter 
schorzenia nie mają szans na zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy.

Domagamy się także:
 Wprowadzenia rozwiązań prawnych, któ-

rych celem jest ułatwienie dochodzenia 
sądowego roszczeń z tytułu nierówne-
go traktowania najsłabszych obywateli, 
w szczególności osób niepełnosprawnych 
w dostępie do szeroko rozumianych dóbr 
i usług.

 Podejmowania działań dążących do likwi-
dacji barier architektonicznych, komuni-
kacyjnych i w komunikowaniu się, jakich 
na co dzień doświadczają osoby niepeł-
nosprawne. NSZZ „Solidarność” postu-
luje nadanie uchwale Sejmu z 1 sierpnia 
1997 roku „Karta Praw Osób Niepełno-
sprawnych” rangi ustawy.

 Wsparcia osób niepełnosprawnych w za-
pewnieniu im równości w korzystaniu 
z dostępu do pracy, edukacji usług so-
cjalnych i mieszkań, w czego realizacji 
pomoże umocowanie Pełnomocnika ds. 
Osób Niepełnosprawnych na szczeblu rzą-
dowym.

 Wzmocnienia efektywności publicznej 
pomocy społecznej poprzez zmiany usta-
wodawstwa, gwarantującego prawa, ale 
i nakładające obowiązki na świadczenio-
biorców pomocy społecznej (kontrakty 
socjalne, przymusowy obowiązek leczenia 
odwykowego itp.).

 Monitorowania i oceny realizacji zadań po-
mocy społecznej przez poszczególne szcze-
ble pomocy społecznej (kraj, wojewódz-
two, powiat, gmina) oraz wprowadzenia 
elektronicznej bazy danych na temat ro-
dzin korzystających z pomocy w celu lep-
szej koordynacji świadczeń i właściwego 
adresowania wsparcia.

 Działań na rzecz zapobiegania bezdomno-
ści.

 Realizacji przez rząd socjalnego programu 
mieszkaniowego, polegającego na wspo-
maganiu przez państwo budowy i pro-
wadzenia mieszkań socjalnych, schronisk 
i noclegowni.

Ciąg dalszy  
w następnym numerze „Magazynu”



16 Nr 12/grudzień 2014

MAGAZYNEK PODRĘCZNY

POLACY

Cytat miesiąca

„

3980,92 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2014 
r. (w podmiotach, w których liczba zatrudnio-
nych przekracza 9 osób). To oznacza wzrost 
o 2,1 proc. w porównaniu z wrześniem br. 
i o 3,8 proc. w porównaniu z październikiem 2013 r.

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Ciężko 
pracować...?

PRZYMUSOWE 
„nie ma jak u mamy”
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Aż 68 proc. Polaków jest 
przeciwnych przyjęciu przez 
Polskę euro – wynika z sonda-
żu CBOS. Za wspólną walutą 
jest tylko 24 proc. Liczba prze-
ciwników euro stale rośnie. 
Tylko od lutego 2013 r. odse-
tek zwolenników przystąpienia 
Polski do strefy euro zmniejszył 
się o 5 punktów procento-
wych. Polacy uważają (68 proc. 
badanych – o 7 pkt więcej niż 
w lutym 2013 r.), że w wy-
padku przyjęcia przez nasz 
kraj euro zwykli ludzie na tym 

POLACYPOLACYnie popierają euro

stracą. Przeciwnego zdania 
jest 20 proc. ankietowanych (5 
pkt mniej niż w lutym 2013 r.). 
Wśród niekorzystnych efektów 
64 proc. respondentów wska-
zało wzrost cen, 42 proc. nie-
korzystny kurs wymiany, a 27 
proc. utratę przez Polskę możli-
wości prowadzenia samodziel-
nej polityki pieniężnej. Według 
CBOS, historycznie największe, 
wynoszące 64 procent, popar-
cie dla euro zarejestrowano w 
styczniu 2002 r. jeszcze przed 
akcesją Polski do UE.             

Aż 68 proc. Polaków jest 
przeciwnych przyjęciu przez 
Polskę euro – wynika z sonda-

nie popierają euronie popierają euro

stracą. Przeciwnego zdania 

Mniej niż połowa Polaków 
– tylko 43,3 proc. – uważa, że 
można się dorobić ciężką pra-
cą. To dane z globalnego ran-
kingu World Prosperity Index 
obejmującego 142 kraje świa-
ta. Większość – globalna śred-
nia to 80,5 proc. – jest zdania, 
że ciężka praca popłaca.

Według tego samego ba-
dania Polska ma niższy od 
światowej średniej wskaź-
nik zatrudnienia (aktywnej 
na rynku pracy siły roboczej 
w stosunku do liczby ludności 
w wieku produkcyjnym) i niż-
sze od przeciętnej zaufanie do 
instytucji finansowych.        

Wprowadzić wszystkie wolne soboty od pracy. Pracownikom 
w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych 
sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypo-
czynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy – tak 
brzmiał 21. punkt postulatów z Sierpnia 1980 r. Dzisiaj rząd PO-
-PSL ma zakusy na wolne soboty. Czy Polacy pracują w soboty, 
pokazuje sondaż przeprowadzony przez TNS Polska.                 

CZY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU 
PRACOWAŁEŚ W SOBOTĘ?
Dane w procentach

PRACA w sobotę

Aż 2,8 miliona młodych osób w wieku od 18 do 34 lat mieszka 
w Polsce z rodzicami – podaje Eurostat. Stanowią 60,3-procentową 
grupę. Średnia w Europie dla tej grupy to 48,2 proc., a dla młodych 
w wieku 25-35 lat – 28,4 proc. W Danii np. w tej ostatniej grupie 
wiekowej tylko 1,4 proc. młodych mieszka w domu rodzinnym.

W Polsce w najgorszej sytuacji są absolwenci, a przecież ta gru-
pa powinna być już samodzielna. Powody trzymania się mamine-
go fartuszka są najczęściej natury ekonomicznej: brak pracy lub 
za niskie wynagrodzenie. Młodych nie stać ani na opłacanie rat 
za kupno własnego mieszkania, ani nawet na wynajem. Dlatego 
z konieczności pozostają w domu na garnuszku rodziców.         

Aż 51 dni czeka się w Pol-
sce obecnie na konsultację 
onkologiczną. To o ponad dwa 
tygodnie dłużej niż na począt-
ku lata. To wyniki badań prze-
prowadzonych przez Funda-
cję Watch Health Care (WHC) 
OnkoBarometr. Przypomnijmy, 
w marcu premier Donald Tusk 
i minister zdrowia Bartosz Ar-
łukowicz zapewniali, że sytu-
acja pacjentów z chorobami 
onkologicznymi znacząco się 
poprawi. Ale od tamtego czasu 
bardzo się pogorszyła. Przykła-
dowo dziś od podejrzenia no-
wotworu do wdrożenia terapii 
trzeba czekać 39 dni (sześć dni 
dłużej niż w maju), w kolejce 
do hematologa – pięć miesięcy, 
dermatologa – 2,5 miesiąca, 
onkologa dziecięcego – prawie 
miesiąc. Dłuższe kolejki są także 
do badań diagnostycznych: na 
rezonans magnetyczny mózgu 

ŚMIERĆ W KOLEJCE

trzeba czekać aż pięć miesięcy. 
Lekarze onkolodzy podkreślają, 
że w tym czasie pacjent może 
już umrzeć. Średnia kolejka 
do cytologii, biopsji stercza 
czy pozytonowej emisyjnej to-
mografii komputerowej to 30 
dni.                                      
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Stopa bezrobocia reje-
strowanego w Polsce 
we wrześniu 2014 r. 
wyniosła 11,5 proc. 
w porównaniu z 11,7 
proc. w sierpniu br. i 13 
proc. we wrześniu ub.r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w paź-
dzierniku 2014 r. utrzymały się przeciętnie na po-
ziomie porównywalnym do zanotowanego przed 
miesiącem. Wzrosły ceny odzieży i obuwia (o 3,4 
proc.) oraz opłaty związane z mieszkaniem (o 0,1 
proc.), obniżyły się natomiast ceny transportu 
(o 0,8 proc.) oraz żywności (o 0,2 proc.).

Nastroje konsumenckie ule-
gły pogorszeniu w porów-
naniu z wrześniem 2014 r. 
Bieżący wskaźnik ufności 
konsumenckiej obniżył się 
o 0,8 p. proc., kształtując się 
na poziomie -14,9.

19%Tak, w zamian odebrałem 
dzień wolny

Tak, w zamian zostało mi 
wypłacone wynagrodzenie

Tak, ale wykonywałem tę 
pracę na innej podstawie 

niż umowa o pracę

Tak i nie otrzymałem 
żadnej rekompensaty

Nie pracowałem

Nie pamiętam

27%

11%

36%

2%

10%

Nie chciało się panu, podobnie jak mnie się nie chciało, bo 
byliśmy zbyt zmęczeni i nie pochyliliśmy się matematycznie 
nad każdym protokołem. Tak samo pan zaniedbał, jak i ja 
zaniedbałem. (...) To jest, mogę przyznać, nasze zaniedba-
nie, każdego z nas, bo gdybyśmy nie zaniedbali tego, to 
wszystkie sumy by się zgadzały. 

Przewodniczący jednej z miejskich komisji wyborczych 
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SPOŁECZEŃSTWO

Eugenio Maria Pacelli – papież Pius XII.

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, ODC. 24

POKÓJ jest dziełem sprawiedliwości
Takie było motto pontyfikatu Piusa XII, którego naukę nie-
słusznie przysłaniają do dziś fałszywe oskarżenia o bierność 
wobec tragedii Holokaustu. W grudniu przypada rocznica 
ogłoszenia ważnej encykliki tego papieża „Optatissima 
pax” („O pokoju”).

Eugenio Maria Pacelli 
urodził się w 1876 r. 
w Rzymie, w rodzinie 

szlacheckiej. Bardzo szybko, 
bo już po ukończeniu studiów 
prawniczych (kościelnych 
i świeckich), w 1902 r. trafił 
do służby dyplomatycznej Wa-
tykanu. Był m.in. nuncjuszem 
apostolskim w Berlinie i Mo-
nachium, co jego późniejszym 
krytykom ułatwiało przypina-
nie mu łatki „antysemickiego 
sympatyka nazistów”. W 1929 
r. Pacelli został mianowany 
kardynałem, a rok później se-
kretarzem stanu Stolicy Apo-
stolskiej. Namiestnikiem Ko-
ścioła katolickiego został kilka 
miesięcy przed wybuchem II 
wojny światowej – 2 marca 
1939 r., dokładnie w dzień 
swoich 63 urodzin, po jednym 
z najkrótszych konklawe w hi-
storii (trwało zaledwie… jeden 
dzień). Przyjął imię po swoim 
poprzedniku, Piusie XI.

Wojna i pokój

To właśnie II wojna świato-
wa zdominowała nie tylko wi-
zerunek, ale i treść pontyfikatu 
Piusa XII. Refleksja na temat 
najbardziej okrutnego okresu 
w historii XX wieku znalazła 
odzwierciedlenie aż w 14 en-
cyklikach, które papież opu-
blikował w ciągu pierwszych 
pięciu lat po II wojnie świa-

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

towej (łącznie ogłosił aż 41 
encyklik!). Za jedną z najważ-
niejszych należy uznać właśnie 
„Optatissima pax” („O poko-
ju”) z 18 grudnia 1947 r.

Tytułowe pojęcie tego do-
kumentu – pokój – ma oczy-
wiście swój konkretny wymiar 
historyczny, odnoszący się do 
niedawnej wojny i będącego 
jej efektem kryzysu gospodar-
czego i społecznego. Dlatego 
Pius XII pisze o „gorąco upra-
gnionym pokoju po krwawych 
kolejach długiej wojny”. Ale 
w tej encyklice możemy tak-
że znaleźć wątki nawiązujące 
– wprost lub pośrednio – do 
bardziej uniwersalnej, znanej 
z nauki społecznej Kościoła 
interpretacji pokoju nie tylko 
jako „stanu braku wojny”, ale 
również zapewnienia ładu spo-
łecznego opartego na zasadach 
wynikających z chrześcijań-
stwa. Pius XII wyraźnie pod-
kreśla, że to właśnie chrześci-
jańska inspiracja powinna być 
źródłem „wzajemnej miłości 
między obywatelami, naroda-
mi i państwami i panowała nad 
życiem prywatnym, domowym 
i publicznym”.

Sprawiedliwe 
ułożenie dóbr

Idea porozumienia różnych 
grup społecznych jest podkre-
ślana przez Piusa XII kilka-

krotnie. Stwierdza on m.in., że 
„skłócenie w ostrej nienawiści 
warstw społecznych (…) za-
graża wstrząsem i podważe-
niem samych fundamentów 
państwa”. Dalej papież dodaje, 
że nienawiść między masami 
społecznymi narusza „normal-
ny bieg rzeczy i spraw”, któ-
rym powinny być „wzajemna 
współpraca i zgodny wysiłek”. 
To z kolei nawiązanie do pod-
stawowej kategorii katolickiej 
nauki społecznej, czyli dobra 
wspólnego.

Kluczowa teza społecznego 
fragmentu encykliki „O poko-
ju” jest dość rozbudowana, ale 
warto ją przywołać w cało-
ści, bowiem – jak się wydaje 
– można ją interpretować nie 
tylko w kontekście czasu, 
w którym powstała, ale rów-
nież obecnej rzeczywistości: 
„Sprawy ekonomiczne w wielu 
krajach tak są zachwiane i nad-
werężone, że często nie są one 
w stanie służyć odpowiednimi 
środkami zaradczymi lub pod-
jąć jakieś pożyteczne przedsię-
wzięcia, dzięki którym znaleź-
liby potrzebną dla siebie pracę 
ci wszyscy, którzy wbrew swej 
woli zmuszeni są do nieproduk-
tywnej bezczynności; z drugiej 
zaś strony nie brak jest takich, 
którzy wykorzystując niedo-
statek ludu pracującego, pod-
stępnie i złośliwie rozjątrzają 
go i rozdrażniają, a przez to 
utrudniają wszelkie szlachetne 
wysiłki, zmierzające do właści-
wego i sprawiedliwego znisz-
czonych dóbr ułożenia”.

Również w uniwersalny 
sposób, oderwany od bieżące-

go kontekstu drugiej połowy 
lat 40., należy interpretować 
kolejny fragment encykliki: 
„Tak samo trzeba, aby wszyscy 
zrozumieli, że kryzys socjalny 
jest obecnie tak poważny i na 
przyszłość tak niebezpieczny, 
że bezwzględnie i koniecznie 
należy ogólny pożytek przeło-
żyć nad swoje własne każdego 
wygody i pożytki, a szcze-
gólnie tych, którzy opływają 
w bogactwa”.

Na zakończenie encykliki 
„Optatissima pax” papież Pius 
XII, nawiązując do grudniowej 
daty ogłoszenia dokumentu, 
apelował o realizację „dzieł 
chrześcijańskiej sprawiedliwo-
ści” nie tylko w okresie Boże-
go Narodzenia. Ten apel należy 
uznać za aktualny także dziś, 
zarówno w sferze prywatnej, 
jak i życia publicznego.

Adam Chmielecki

Gdańsk to miasto szcze-
gólnie doświadczone 
tragicznymi wydarze-

niami w naszej historii, ale 
jednocześnie obficie obdaro-
wane przez Opatrzność po-
sługą wyjątkowych kapłanów. 
Jednym z nich jest ks. infułat 
Stanisław Bogdanowicz, któ-
ry właśnie zakończył 35-letnią 
misję probostwa w bazylice 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Gdańsku 
i przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Stało się tak na mocy 
dekretu metropolity gdańskie-
go z 27 października 2014 r.

Ponad pół wieku kapłaństwa 
ks. infułata to wierność powo-
łaniu Chrystusa i posłudze jego 
ludowi w różnych sytuacjach 
i systemach, obejmująca m.in. 
represje ze strony PRL (zakaz 
wyjazdu na studia do Rzymu, 

aresztowania i wyrok więzie-
nia), wsparcie dla opozycji 
demokratycznej w latach 70., 
a później dla działającej jaw-
nie i w podziemiu „Solidarno-
ści”. I właśnie za tę wierność 
podziękował ks. inf. Stanisła-

Podziękowania dla Księdza Infułata

wowi Bogdanowiczowi prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla w liście gra-
tulacyjnym z okazji przejścia 
na emeryturę.

(ach)
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To hasło oraz lwy gdańskie widnieją na nowym sztanda-
rze Komisji Międzyzakładowej NSZZ,,Solidarność” Stoczni 
Remontowej Shipbuilding. Sztandar poświęcił 11 listopa-
da podczas uroczystej mszy świętej w bazylice Mariackiej 
w Gdańsku ks. biskup Wiesław Szlachetka.

Nowy sztandar „Solidarności” 
w Remontowej Shipbuilding

W uroczystości poświęcenia sztandaru, która odbyła się 
w wyjątkowych okolicznościach, podczas obchodów 
Święta Niepodległości, wzięli udział członkowie „Soli-

darności” z Regionu Gdańskiego, z przewodniczącym Krzysztofem 
Doślą na czele, obecne były także sztandar Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego, będący flagą Regionu Gdańskiego i całego
Związku, oraz poczty sztandarowe m.in. z Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa”, Stoczni Remontowa Shipbuilding, portu Gdańsk. 

Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A., dawniej Stocznia 
Północna S.A. (wcześniej nosząca imię Bohaterów Westerplatte), 
obecną nazwę uzyskała w 2011 r. w wyniku konsolidacji Grupy 
Remontowa. Dotąd tamtejszej komisji „Solidarności” towarzy-
szył sztandar Stoczni Północnej, poświęcony przez biskupa Lecha 
Kaczmarka 14 sierpnia 1981 r., w pierwszą rocznicę strajków 
Sierpnia ’80. Dziękując za poświęcenie nowego sztandaru Krzysz-
tof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Remontowa Shipbuilding, powiedział:

– Zapewniam, że pod sztandarem niosącym imię Stocznia Pół-
nocna im. Bohaterów Westerplatte dochowaliśmy przysięgi złożonej 
w tamtych latach przed Bogiem i członkami „Solidarności”. Na no-
wym sztandarze umieściliśmy gdańskie lwy oraz hasło „Bez strachu, 
ale z rozwagą”. Hasło to od roku 1980 przyświeca nam w realizowa-
niu zadań związkowych. Uroczyste poświęcenie sztandaru w 96 rocz-
nicę odzyskania niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą 
jest dla nas wyzwaniem do kontynuowania działalności związkowej, 
a przysięga z 1980 roku jest dla nas nadal obowiązująca.

(zola)

Nowy sztandar „Solidarności” Stoczni Remontowa 
Shipbuilding.
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W 2002 roku Zarząd 
Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 

powołał Fundusz Stypendialny 
(do 2014 roku odbyło się już 
12 edycji). Od 2010 roku jego 
zadania podjęła Pomorska Fun-
dacja Edukacji i Pracy.

Prace funduszu koordynuje 
Sekcja Oświaty, a w skład ka-
pituły wchodzą: Anna Kocik, 
Stefan Gawroński, Renata 
Tkaczyk i Wojciech Książek 
(przewodniczący).

Jest to pierwsza taka inicja-
tywa NSZZ „Solidarność” w 
skali kraju. Jej celem jest wspar-
cie rodzin niezamożnych, często 
pozostających bez pracy, w ich 
wysiłku i staraniach uzyskania 

Jakub Nowicki stypendystą „Solidarności” 
Jakub Nowicki, niepełnosprawny uczeń drugiej klasy Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, został stypendystą dwu-
nastej edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”. 
Jakub, pomimo niepełnosprawności (jest niewidomy), osiąga 
bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,05) oraz znaczące 
sukcesy w konkursach wiedzy historycznej: II miejsce w konkur-
sie wiedzy o Adamie Mickiewiczu i I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym.

1 procent swojego podatku 
przekaż Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy, która 
od 2014 roku posiada sta-
tus organizacji pożytku pu-
blicznego. Fundacja zajmuje 
się głównie pozyskiwaniem  
środków, a następnie wy-
płacaniem stypendiów im. 
NSZZ „Solidarność”.

Nie trzeba dokonywać 
wpłat i  przelewów, 
wystarczy jak co roku 

wypełnić zeznanie podatkowe i 
wpisać numer KRS Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy 
1. Kto może przekazać je-

den procent swojego po-
datku?
Jeżeli płacisz podatek do-

chodowy od osób fizycznych

OD 13 LAT gdańska „S” 
wspiera dzieci i młodzież

jak najlepszego wykształcenia 
dla dzieci i wspierania ich w 
ukończeniu szkół kończących 
się maturami. Do tej pory przy-
znano 500 stypendiów. Przez 12 
lat na stypendia zebrano prawie 
400 tysięcy złotych.

Grupa stypendystów z 2014 roku.

Stypendia wręczane są w 
dniach obchodów kolejnych 
rocznic Sierpnia ’80. Inicjatywa 
ta jest ważnym elementem pro-
mocji charytatywnej i proedu-
kacyjnej podejmowanej przez 
Region Gdański NSZZ „S”.

Wszystkim Darczyńcom wspierającym Pomorską Funda-
cję Edukacji i Pracy oraz Fundusz Stypendialny im. NSZZ 
„Solidarność” serdecznie dziękujemy za pieniądze, dzięki 
którym w 2014 roku ufundowaliśmy 48 stypendiów.

Jednocześnie informujemy, że kwoty wpłacone w 2014 
roku na konto PFEiP mogą być odliczane od dochodu w rozli-
czeniu podatkowym za rok 2014. Zachęcamy Darczyńców do 
skorzystania z tej ulgi.

Darowizny pieniężne podlegające odliczeniu mogą być 
dokonane wyłącznie przelewem lub przekazem poczto-
wym na konto fundacji, z dopiskiem: Darowizna na Fun-
dusz Stypendialny. Należy zachować dowód wpłaty.

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy 
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
nr konta: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000 

WAŻNE – Odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane 
na rachunek bankowy. 

Przekaż 1 procent podatku dochodowego 
dla Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

lub ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych lub jesteś 
podatnikiem, który płaci po-
datek liniowy 19 procent albo 
uzyskałaś/uzyskałeś dochód z 
odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych oraz pochod-
nych instrumentów finanso-
wych, możesz przekazać 1 
procent swojego podatku na 
rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, która realizuje 
cele pożytku publicznego, pro-
wadząc Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność”
2. Co należy zrobić, aby 

przekazać jeden procent 
podatku?

 W p i s a ć  n u m e r  K R S 
0000337122, nazwę Po-
morskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy oraz kwotę 

wyliczonego 1 procenta 
w odpowiednie rubryki w 
rocznym zeznaniu podatko-
wym – PIT-28, PIT-36, PIT-
-36L, PIT-37 lub PIT-38

 Jeśli nie znasz numeru KRS 
Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy, znajdziesz 
go na stronie internetowej: 
www.pomorskafundacja.
org.pl oraz na stronie www.
pozytek.gov.pl w zakładce 
baza opp.Nasi stypendyści

Dowiedz się więcej: http://www.pomorskafundacja.org.pl

Darowiznę można odliczyć od podatku
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BOŻE NARODZENIE AD 2014

Okres Bożego Narodzenia i długie 
zimowe wieczory sprzyjają nie tyl-
ko refleksji natury religijnej, ale 
także spędzaniu czasu na tym, na 
co go zazwyczaj brakuje – spotka-
niach rodzinnych, mądrej rozrywce, 
wspominaniu historii. Przedstawia-
my pomysły na podarunki dla czy-
telników w każdym wieku, które 
doskonale spełnią swoje role.

„Solidarność” – bohater 
i świadek

Tytuł publikacji nawiązuje do popu-
larnego określenia „drogi do wolności”, 
jak często opisuje się zmagania „Soli-
darności” z reżimem komunistycznym. 

Jednak dla wielu osób, zwłaszcza nie-
przychylnych Związkowi, jego historia 
zakończyła się w 1989 r. Tymczasem 
wówczas – jak uzasadnia autor książki 
Jerzy Kłosiński – zaczął się kolejny 
etap działalności „S”.

Czy Okrągły Stół był konieczny? 
Czy przeobrażenia polskiej gospodarki 
i życia społecznego mogły następować 
inaczej? Jak wyglądały relacje „Solidar-
ności” ze światem polityki? Jak zmie-
niał się sam Związek? Trudno znaleźć 
lepszego adresata odpowiedzi na te py-
tania od autora „Dróg do solidarności”, 
od 1991 r. związanego z „Tygodnikiem 
Solidarność”, od ponad dekady jego re-
daktora naczelnego.

Jerzy Kłosiński, który z bliska ob-
serwował i na bieżąco relacjonował 
działalność Związku, prowadzi nas od 
Okrągłego Stołu, przez burzliwe lata 
90., sukces i porażkę AWS, aż po kon-
flikt między Polską solidarną i liberalną 
od 2005 r. To książka bardzo aktualna, 
która kończy się opisem walki rządu 
PO-PSL ze związkami zawodowymi.

Po lekturze tej publikacji trudno 
o jednoznaczną puentę. „Solidarność” 
po 1989 r. posiadała raz mniejszy, raz 
większy wpływ na polską rzeczywi-
stość, była jednak konsekwentnie wier-
na tym samym ideałom i temu samemu 

programowi. Inaczej niż elity władzy, 
które często powołując się fałszywie na 
autorytet Związku, coraz bardziej odda-
lały się od problemów zwykłych ludzi. 
A „Solidarność” stawała się dla nich 
– by użyć trafnego terminu dr Barba-
ry Fedyszak-Radziejowskiej – coraz 
bardziej niewygodnym świadkiem.

„Drogi do solidarności” to lektura 
obowiązkowa dla wszystkich, którzy 
uważają, że misja „Solidarności” jesz-
cze się nie skończyła. Książkę można 
kupić m.in. w kiosku Akwen w gdań-
skiej siedzibie Związku.
Jerzy Kłosiński, „Drogi do solidar-
ności. Karty z historii NSZZ »Soli-
darność« 1989–2014”, Patria Media, 
Gdańsk 2014.

Gra na kartki

Choć to gra planszowa, opisywana 
jest jako „gra na kartki”. „Reglamen-

tacja”, nowa planszówka wydana przez 
Instytut Pamięci Narodowej, ma wielkie 
szanse stać się hitem na miarę słynnej 
już „Kolejki”, jednej z pierwszych 
gier IPN. Zamysł edukacyjny jest ten 
sam – poprzez zabawę przypomnieć 
młodszym pokoleniom absurdy życia 
w PRL.

Gra przenosi nas w czasie do zimy 
1983 r. Naszym zadaniem jest zrobienie 
zakupów przed zapowiedzianą wizytą 
gości. Niestety, towar w sklepie jest re-
glamentowany, a kartki z przydziału czę-
sto nie odpowiadają naszym potrzebom. 
To tzw. gra negocjacyjna. Aby osiągnąć 
sukces, potrzebna jest mieszanka szczę-
ścia, zręczności i… żyłki handlowej. 
Starsi gracze przypomną sobie nie tak 
odległe realia, młodsi być może uświa-
domią, jak rzekomo ludowa władza 
dbała o podstawowe potrzeby społeczeń-
stwa. Bo przecież współczesne kolejki 
w supermarketach, które nas niechybnie 
czekają przed świętami, nie mają wiele 
wspólnego z tymi z lat 80.

Czas jednej rozgrywki dla 3-5 osób 
to ok. 30 minut. W sam raz między wi-
gilijną kolacją i pasterką.
„Reglamentacja. Gra na kartki”, IPN 
2014.

(ach)

Historia na święta

Choć to gra planszowa, opisywana 

ZBIGNIEW KOWALCZYK, 
członek Prezydium ZRG NSZZ 
„Solidarność”

– Nie ma dla mnie Wigilii bez karpia. 
A karp w śmietanie to podstawa. Przy-
rządza się go bardzo prosto. Najpierw 
trzeba go usmażyć, a potem udusić 
z warzywami, aż zmięknie. Następnie 
dodaje się śmietanę i dusi jeszcze na 
wolnym ogniu. Cała sztuka polega na 
tym, aby śmietana się nie zwarzyła.

Oprócz karpia w śmietanie, jest też 
w galarecie. Najpierw trzeba ugotować 
rosół na resztkach ryby i warzywach, 
dodając przyprawy. Ugotować w rosole 
karpia. Potem rosół się klaruje: odce-
dzamy go, lekko schładzamy, dodajemy 

białko i cytrynę, 
na wolnym ogniu 
mieszamy trze-

paczką. Jak zacznie 
„szumieć”, zdej-

mujemy z ognia. 
Następnie prze-
cedzamy przez 
płótno. Do skla-

rowanego rosołu 
dodajemy żelatynę 

lub agar (dla 
w e g e t a r i a n , 
ale rosół męt-
nieje). Wcze-

śniej ugotowane dzwonka ryby układa-
my w misce, przystrajając warzywami 
i zalewamy lekko ostudzoną galaretą. 
Wstawiamy do lodówki.

Dla tych, którzy boją się ości, przy-
gotowuję inną wersję ryby w galare-
cie. Ugotowanego i zmielonego karpia 
z warzywami i przyprawami zawijamy 
w płócienko i gotujemy w rosole z ryby. 
Stroimy i zalewamy zimną galaretą.

WOJCIECH MYSZK, 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
przy Muzeum Kaszubskim 
Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich

– U nas w domu przygotowujemy 
się do Wigilii trochę wcześniej. Do stołu 
zasiada cała rodzina: oprócz mnie brat, 
siostra z rodziną, mama i najważniejsza 
osoba, babcia. Dziś ma 88 lat i to ona 
dogląda, czy wszystko jest w porządku, 
czy wszystkie potrawy są na stole. Tak 
jak w większości domów, staramy się 
przygotować 12 potraw, choć na Ka-
szubach było ich kiedyś znacznie mniej, 
może z sześć. Ważne było i jest, żeby 
były to potrawy postne, a więc zupa 
grzybowa, pierogi, barszcz czerwony, 
ryby smażone i w galarecie, oczywi-
ście z karpiem na czele. Kiedyś na Ka-

szubach nie było Mikołaja, do dzieci 
przychodził Gwiazdor. Dziś w naszym 
domu składa się prezenty pod choinką. 
Po wieczerzy każdy szuka prezentu dla 
siebie. Ważnym elementem świąt wi-
gilijnych jest choinka. Zazwyczaj mój 
brat ma zadanie, aby wyrąbać ją w lesie. 
Co ciekawe, zwyczaj strojenia choinki 
przyszedł do nas z Niemiec. Wcześniej 
na Kaszubach stawiano w rogu snopek 
zboża, który miał symbolizować dobro-
byt. Dziś kultury się mieszają, podobnie 
jak ludzie. Dlatego i zwyczaje są wy-
mieszane. U nas w domu również.

Regina 
Hallmann, 
KM NSZZ „S” 
Pracowników 
Ochrony 
Zdrowia w Kartuzach

– Moja rodzina składa się z jedena-
stu osób. Dwa tygodnie przed Wigilią 
pieczemy z piątką wnuków pierniki, 
które następnie dekorujemy. Dla nich 
to wspaniała zabawa. W Wigilię rano 
pieczemy z kolei drożdżowy makowiec 
– musi być świeżutki. Dbamy też o wy-
strój – w mieszkaniu obowiązkowo stoi 
choinka, ubieramy również tuje i choinki 
posadzone w ogródku. Dekorujemy też 
domy na zewnątrz. Wigilię rozpoczy-
namy fragmentem Biblii, który czyta 
wnuczka. Potem przychodzi pora na 
dzielenie się opłatkiem i kolację wigi-
lijną. Spożywamy tradycyjne potrawy, 
których jest dwanaście, między innymi: 
barszcz z uszkami, kapusta z grzybami, 
ryba po grecku, śledzik, łosoś w śmieta-
nie. Pamiętamy też o sianku pod obru-
sem. Potem śpiewamy kolędy, rozpoczy-
nając od „Cichej nocy”, a dziesięcioletnia 
wnuczka przygrywa na flecie. Śpiewają 
wszystkie wnuki, nawet najmłodszy, pię-
cioletni. Wieczorem przychodzi Gwiaz-
dor z workiem prezentów. Wieczór wigi-
lijny kończy pasterka.

Nasze Boże Narodzenie
Spytaliśmy kolegów związkowców z naszego Regionu, na czym polega w ich domach specyfika obchodzenia świąt Bożego 
Narodzenia i jakie potrawy są przygotowywane.
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Mamo,
Czas zapamiętać Twoje kroki

I Twoje dłonie, zapach chleba, 
by kiedy przyjdzie sen głęboki,

ruszyć za Tobą w stronę Nieba...

 Dorocie Pardo wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy z koła NSZZ „Solidarność”  

Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących   
w Gdańsku 

Z dniem wejścia w życie 
nowej ustawy o prawach 
konsumenta, to jest 25 
grudnia 2014 roku, konsu-
menci zyskają jeszcze więk-
szą ochronę swoich praw, 
zwłaszcza kupujący poza 
lokalem przedsiębiorcy 
oraz w sieci internetowej.

1. Zmiana definicji
konsumenta

Według nowych przepisów 
konsumentem będzie także 
osoba prowadząca jednooso-
bową działalność gospodarczą, 
która zakupi produkt w celu, 
który w przeważającym stop-
niu nie będzie związany z tą 
działalnością.

2. Obowiązki 
przedsiębiorcy przy 
zawieraniu umów

Ustawa rozszerza obowiąz-
ki informacyjne przedsiębior-
ców nie tylko w przypadku 
zakupów in ternetowych. 
W każdym przypadku konsu-
menci będą musieli być jasno 
i rzetelnie poinformowani 
m.in. o danych przedsiębior-
cy, wszystkich kosztach, które 
będą musieli ponieść, a także 
sposobie i terminie wykonania 
prawa odstąpienia od umowy 
(art. 12 ustawy). Ciężar do-
wodu spełnienia obowiązków 
informacyjnych spoczywa na 
sprzedawcy.

Jeśli przedsiębiorca nie speł-
nił obowiązków informacyjnych 
dotyczących opłat dodatkowych 
lub innych dodatkowych kosz-
tów – konsument nie ponosi 
tych opłat i kosztów.

Dodatkowo, w przypadku 
umów zawieranych poza loka-
lem przedsiębiorstwa, przed-
siębiorca jest obowiązany 
przesłać powyższe informacje 
na piśmie, a jedynie za zgodą 
konsumenta na innym trwałym 
nośniku.

Jeżeli przedsiębiorca propo-
nuje konsumentowi zawarcie 
umowy przez telefon, ma obo-
wiązek potwierdzić treść pro-
ponowanej umowy utrwaloną 
na papierze lub innym trwałym 
nośniku – tylko wówczas za-
warcie umowy jest skuteczne.

3. Prawo odstąpienia 
od umowy

Do 14 dni zwiększy się czas 
na odstąpienie od umowy za-
wartej na odległość (np. przez 
Internet, telefon) lub poza 
lokalem przedsiębiorcy (np. 
od akwizytora, na pokazie). 
Jeżeli konsument nie zostanie 
poinformowany o tym prawie, 
termin ten przedłuży się do 12 
miesięcy (obecnie trzy). Usta-
wa wprowadzi także jednolity 
wzór odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu 
wystarczy wysłanie oświad-
czenia przed jego upływem

W przypadku odstąpienia 
od umowy przedsiębiorca 
zobowiązany jest do zwrotu 
kosztów towaru (za transport 
od sprzedawcy do konsumen-
ta) – sprzedawca ponosi koszt 
najtańszego sposobu przesyłki 
dostępnej w swojej ofercie.

Przykład

Pani X zamówiła tele-
fon w sklepie internetowym 
i mogła wybrać między trze-
ma sposobami doręczenia 
przesyłki: listem poleconym 
(8 zł), paczką (11 zł) lub 
kurierem (20 zł). Wybrała 
dostawę za pośrednictwem 
kuriera. W przypadku od-
stąpienia od umowy przed-
siębiorca jest zobowiązany 
zwrócić zapłaconą cenę za 
telefon oraz 8 zł kosztów 
transportu (najtańszy do-
stępny środek transportu).

Nie zawsze od umowy 
można odstąpić – np. jeśli 

przedmiotem świadczenia jest 
towar ulegający szybkiemu 
zepsuciu lub towary są nieroz-
łącznie połączone ze względu 
na swój charakter (np. paliwo 
wlane do samochodu).

4. Ujednolicenie 
przepisów dotyczących 
odpowiedzialności za 
jakość sprzedanej rzeczy

Dzisiaj podstawę do rekla-
macji dają przepisy ustawy 
o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej (Dz. 
U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 
z późn. zm.), w której określo-
no zasady niezgodności towaru 
z umową. Po wejściu w życie 
nowych przepisów będzie to 
rękojmia, która dzisiaj obo-
wiązuje jedynie w stosunkach 
między przedsiębiorcami, lub 
gwarancja (jeśli została udzie-
lona).

Pojęcie wady towaru (rękoj-
mia)

Zgodnie z art. 5561 kodeksu 
cywilnego polegać ma ona na 
niezgodności rzeczy sprzeda-
nej z umową, w szczególności 
gdy rzecz:
 nie ma właściwości, które 

rzecz tego rodzaju powinna 
mieć

 nie ma właściwości, o któ-
rych istnieniu sprzedawca 
zapewnił kupującego

 nie nadaje się do celu, 
o którym kupujący poin-
formował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy

 została wydana kupującemu 
w stanie niezupełnym.
Rzecz sprzedana ma wadę 

fizyczną także w razie niepra-
widłowego jej zamontowania 
i uruchomienia przez sprze-
dawcę lub osobę trzecią, za 
którą sprzedawca ponosi od-
powiedzialność.

Nie jest wadą fizyczną 
ubytek lub uszkodzenie to-
waru, o którym konsument 

został poinformowany przed 
dokonaniem zakupu.

5. Okres 
odpowiedzialności 
sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za 
wadliwy towar przez 2 lata od 
jego wydania.

Jeżeli wada fizyczna zosta-
ła przez konsumenta stwier-
dzona przed upływem roku od 
dnia wydania rzeczy, domnie-
mywa się, że wada istniała 
w momencie wydania rzeczy 
kupującemu. W tej sytuacji 
przedsiębiorca, aby uchylić 
się od odpowiedzialności mu-
siałby wykazać, że wada jest 
wynikiem nieprawidłowego 
zachowania konsumenta, np. 
użytkowanie obuwia wbrew 
zaleceniom producenta, za-
lanie telefonu komórkowego 
wodą, itp.

Termin do złożenia rekla-
macji wynosi jeden rok, licząc 
od dnia dostrzeżenia wady. 
Sprzedawca w ciągu 14 dni jest 
obowiązany ustosunkować się 
do złożonej reklamacji – brak 
reakcji sprzedawcy w powo-
łanym terminie oznacza, że 
sprzedawca uznał reklama-
cję za uzasadnioną. Ważne!!! 
Jeśli w ramach reklamacji 
kupujący złożył oświadcze-
nie o odstąpieniu od umowy, 
to brak odpowiedzi ze strony 
sprzedawcy w terminie 14 dni 
nie powoduje automatycznego 

uznania zasadności roszczeń 
konsumenta.

Ustawa wydłuża do 5 lat 
odpowiedzialność sprzedawcy 
z tytułu rękojmi za wady nie-
ruchomości.

6. Świadczenie 
niezamówione

Konsument nie jest zobo-
wiązany do zapłaty za towar lub 
za wykonanie usługi, których 
nie zamówił. Brak odpowiedzi 
konsumenta na niezamówione 
świadczenie nie stanowi zgody 
na zawarcie umowy.

Przykład

Pani A. otrzymała pocz-
tą zestaw noży kuchennych 
z informacją handlową 
o ofercie prenumeraty ksią-
żek kucharskich. Ponadto 
w paczce znajdowała się in-
formacja, że brak odesłania 
zestawu jest równoznaczne 
z zawarciem umowy na 
prenumeratę. Pani A. nie 
zamawiała tej przesyłki. 
Takie działanie przedsię-
biorcy jest bezprawne i nie 
powoduje nawiązania umo-
wy o prenumeratę.

Nowe regulacje będą do-
tyczyły umów zawartych po 
25 grudnia 2014 r.

Stan prawny na 25.12.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Ustawa zwiększa swobodę konsumenta, co do wyboru 
uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku 
wadliwości nabytej rzeczy: sprzedawca jest zobowiązany 
wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć 
wadę w rozsądnym czasie. Nowe przepisy przywracają 
jednocześnie możliwość żądania obniżenia ceny bądź 
odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, 
bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania 
naprawy bądź wymiany rzeczy. Ważne!!! – kupujący nie 
może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Korzystniejsze przepisy w ustawie 
o prawach konsumenta

10 listopada br. pożegnaliśmy tragicznie zmarłego w czasie wykonywania pracy

ś..p. 

Wojciecha Hebla
Wojciech Hebel z KZ NSZZ „S” przy OPEC w Gdyni zmarł we wtorek 4 listopada br. 
Kolega – związkowiec uległ poparzeniu 23 października br. podczas usuwania awarii 

magistrali ciepłowniczej przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni. Pracował, by jak 
najszybciej usunąć skutki awarii, która pozbawiła na wiele godzin dopływu ciepła i ciepłej 

wody do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Gdyni i Rumi.
W OPEC Wojciech Hebel pracował od 20 lat. Był mistrzem eksploatacji. Był delegatem 
Sekcji Krajowej Ciepłownictwa „S”. Miał 39 lat. Pozostawił żonę i sześcioletniego syna.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają członkowie Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela 
porad prawnych zarówno w sprawach dotyczących związkowych or-
ganizacji zakładowych, jak i w sprawach indywidualnych. Z pomocy 
prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” 
z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upew-
nić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny: 58 308-44-69 lub 
308-42-74.

Biuro 
Prawne 

Ochrona kobiet w pracybhpA B C bhp
Tradycyjnie od wieków i we 
wszystkich kulturach pewne 
prace wykonywane były przez 
kobiety, inne były przypisane 
mężczyznom. Tak niejedno-
krotnie jest i w dobie obecnej. 
Prace wymagające znacznego 
wysiłku fizycznego czy odpor-
ności psychicznej są wykony-
wane przez mężczyzn, kobiety 
natomiast wykonują prace lżej-
sze, nieszkodliwe, niemające 
wpływu na ewentualne obecne 
lub przyszłe macierzyństwo. 
Oprócz uwarunkowań psycho-
fizycznych wykonywanie pew-
nych prac w systemie miesza-
nym wiąże się z określonymi 
wymogami organizacyjnymi, 
na przykład koniecznością 
tworzenia oddzielnych szatni 
czy umywalni.

Obecnie w Polsce kwestie 
zatrudniania kobiet przy pra-
cach szczególnie uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia 
reguluje kodeks pracy oraz 
wydane na jego podstawie roz-
porządzenie doprecyzowujące 
wykaz tych prac. Kodeks pracy 
wyraźnie zakazuje zatrudniania 
kobiet przy pracach wymienio-
nych w wykazie.

Wykaz prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia kobiet, podany 
w rozporządzeniu, rozgranicza 
prace wzbronione wszystkim 
kobietom; prace wzbronione 
kobietom w ciąży oraz prace 
wzbronione kobietom w cią-
ży lub karmiącym piersią. Do 
pierwszej grupy zalicza się 
prace związane z wysiłkiem 
fizycznym i transportem cię-
żarów oraz wymuszoną po-
zycją ciała, a także prace pod 
ziemią (za wyjątkiem prac do-
rywczych); do drugiej grupy 
– prace w hałasie i drganiach; 
prace narażające na działanie 
pól elektromagnetycznych, 
promieniowania jonizującego 
i nadfioletowego oraz prace 
przy monitorach ekranowych 
(powyżej 4 godzin na dobę); 
a także prace na wysokości 
oraz w wykopach i zbiornikach 
otwartych; do grupy trzeciej 
– prace związane z wysiłkiem 
fizycznym i transportem cięża-
rów oraz wymuszoną pozycją 
ciała, na przykład prace w po-
zycji stojącej łącznie ponad 
trzy godziny w czasie zmiany 
roboczej; prace w mikroklima-

cie zimnym, gorącym i zmien-
nym; prace w podwyższonym 
lub obniżonym ciśnieniu; prace 
w kontakcie ze szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi; 
prace w narażeniu na działa-
nie szkodliwych substancji 
chemicznych; prace grożące 
ciężkimi urazami fizycznymi 
i psychicznymi, a mianowicie: 
prace w wymuszonym rytmie 
pracy (na przykład na taśmie), 
prace wewnątrz zbiorników 
i kanałów, prace stwarzające 
ryzyko ciężkiego urazu fi-
zycznego lub psychicznego, 
np. gaszenie pożarów, udział 
w akcjach ratownictwa che-
micznego, usuwanie skutków 
awarii, prace z materiałami 
wybuchowymi, prace przy 
uboju zwierząt hodowlanych 
oraz obsłudze rozpłodników.

Ponadto dla kobiet karmią-
cych piersią wzbronione są 
prace w warunkach narażenia 
na promieniowanie jonizujące 
określone w przepisach prawa 
atomowego.

W oparciu o wyżej wymie-
nione wykazy pracodawca ma 
obowiązek opracować i zawrzeć 
w regulaminie pracy, jeżeli taki 

obowiązuje, wykaz prac wzbro-
nionych kobietom dostosowany 
do rodzaju prac wykonywanych 
w danym zakładzie. Nie ma 
przeszkód, by w regulaminie 
pracy rozszerzyć wykaz prac 
wzbronionych kobietom w ciąży 
lub karmiącym piersią w związ-
ku z nowymi technologiami (na 
przykład nanotechnologiami), 
których wpływ na zdrowie kobiet 
i dziecka nie jest jeszcze znany.

Pracownica może powstrzy-
mać się od wykonywania pra-
cy (z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia), ale zawia-
damiając o tym niezwłocznie 
przełożonego, jeżeli warunki 
pracy nie odpowiadają prze-
pisom BHP i stwarzają bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia 
lub życia jej albo gdy grozi to 
innym osobom.

Pracownicy w ciąży nie wol-
no zatrudniać w godzinach nad-
liczbowych ani w porze nocnej, 
a także delegować bez jej zgody 
poza stałe miejsce pracy ani za-
trudniać w systemie przerywa-
nego czasu pracy.

W zakładzie pracy zatrudnia-
jącym więcej niż 20 kobiet na 
jednej zmianie w jednym budyn-

ku należy urządzić co najmniej 
jedno miejsce w pomieszczeniu 
z miejscami do wypoczynku 
w pozycji leżącej dla ciężarnych 
i karmiących matek.

W sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu 
poprawy w miejscu pracy bez-
pieczeństwa i zdrowia pracow-
nic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i pracownic 
karmiących piersią wypowia-
da się także Dyrektywa Rady 
92/85/EWG (dziesiąta dyrekty-
wa szczegółowa w rozumieniu 
dyrektywy ramowej 89/391/
EWG). Dyrektywy te uznały 
wyżej wymienione grupy ko-
biet za grupy szczególnego ry-
zyka pod wieloma względami, 
w związku z czym w odniesieniu 
do nich powinny zostać podjęte 
specjalne środki bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

Iwona Pawlaczyk

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 10 września 1996 
r. w sprawie wykazu prac szcze-
gólnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia kobiet (Dz. 
U. nr 114, poz. 545; z 2002 r. 
Dz.U . nr 127, poz. 1092)

Niesłuszne posądzenie o narażenie firmy na straty w wyso-
kości 5 złotych, zatrzymanie przez policję, skucie w kajdanki 
i osadzenie w areszcie na 48 godzin, a potem dyscyplinarne 
zwolnienie – to wszystko zgotował jednemu z kierowców, 
a swojemu pracownikowi, pracodawca – spółka autobuso-
wa Veolia Transport (obecnie Arriva) w Toruniu. Na szczę-
ście nasz prawnik – mec. Iwona Jarosz-Lipkowska, radca 
prawny Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – wygrał 
w sądzie sprawę w jego obronie, obronie członka „Soli-
darności”.

jedynie odzyskać swoje pienią-
dze – tłumaczy radca prawny 
Iwona Jarosz-Lipkowska.

Taką też podpowiedź otrzy-
mał kiedyś od kolegów kie-
rowców, którzy w podobnych 
sytuacjach odsprzedawali bi-
lety innym pasażerom.

Pechowo podczas ostatnie-
go kursu około godziny 21 do 
autobusu weszli rewizorzy. Nie 
pomogły tłumaczenia kierow-
cy, że nie mając innej możli-
wości odsprzedał wydrukowa-
ne wcześniej, podczas innego 
kursu, bilety. Rewizorzy we-
zwali policję.

– Kierowcę potraktowano 
wyjątkowo brutalnie – opowia-
da Iwona Jarosz-Lipkowska. 
– Skuto go w kajdanki, zabrano 
telefon komórkowy i osadzono 
w areszcie na 48 godzin.

Niestety, nie był to koniec 
kłopotów. Pracodawca wy-
stąpił do Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” z infor-
macją o zamiarze zwolnienia 
pracownika bez wypowiedze-
nia i z jego winy. Jako powód 
podał utratę zaufania do kie-
rowcy spowodowaną faktem, 
że chciał on wyłudzić 5 złotych 
oraz tym, że 2 kwietnia nie 
stawił się w pracy. Nieistotne 
dla dyrekcji były tłumaczenia 
pracownika, że ani nie chciał 
on oszukać spółki, ani nie mógł 
być w pracy następnego dnia po 
tym niefortunnym zdarzeniu, 
ponieważ przebywał w areszcie 
śledczym. Komisja Zakładowa 
nie zgadzała się na zwolnienie, 
podnosiła natomiast argumen-
ty, że pracodawca nie poddał 
kierowców szkoleniu z obsłu-
gi kas fiskalnych i nie zapoznał 
ich z obowiązującym w firmie 
„regulaminem określającym 
warunki obsługi podróżnych, 
odpraw oraz przewozu osób 
i rzeczy”. Wbrew negatywnej 
opinii Związku dotyczącej 

zamiaru zwolnienia kierowcy, 
pracodawca wyrzucił go jed-
nak z pracy. Prokuratura z ko-
lei umorzyła postępowanie.

– Mężczyzna skierował 
sprawę do sądu pracy, do-
magając się odszkodowania 
w wysokości 9 tysięcy zło-
tych – wyjaśnia Iwona Jarosz-
-Lipkowska. – Sąd Rejonowy 
w Malborku oddalił w grudniu 
2013 r. powództwo kierowcy 
i obciążył go dodatkowo kosz-
tami procesowymi. Nie mogli-
śmy się z tym wyrokiem zgo-
dzić i poszkodowany wniósł 
apelację do Sądu Okręgowego 
w Gdańsku.

Ten w sierpniu 2014 r. zmie-
nił wyrok na korzyść powoda 
i nakazał spółce autobusowej 
wypłatę odszkodowania za nie-
zgodne z prawem rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowie-
dzenia w wysokości ponad 9,6 
tysiąca złotych i zwrot kosztów 
postępowania procesowego. 

Spółka Arriva nie dała jednak 
za wygraną i domagała się od 
sądu oddalenia apelacji. Sąd 
Okręgowy uznał, że fakt, iż 
kierowca sprzedał pasażerom 
uprzednio wydrukowane pod-
czas innego kursu bilety w wy-
sokości 5 złotych nie oznacza, 
że dopuścił się – jak dowo-
dził pracodawca – naruszenia 
podstawowych obowiązków 
pracownika i naraził spółkę na 
szkodę majątkową.

– Moim zdaniem, praco-
dawca przekroczył granicę 
godnego traktowania pra-
cownika. Potraktował go jak 
złodzieja. Na szczęście Sąd 
Okręgowy uznał, że kierow-
ca nie chciał nikogo oszukać, 
a jedynie odzyskać swoje pie-
niądze – podsumowuje nasz 
prawnik.

Wyrok jest już prawomoc-
ny.

Olga Zielińska

Wyrzucony z pracy za (nieprzywłaszczone) 5 złotych 

Sprawa dotyczyła historii 
z 1 kwietnia 2012 r. Kie-
rowca jeździł tego dnia 

na trasie Gdańsk – Tczew. 
Miał pecha, bo omyłkowo 
wydrukował w kasie fiskalnej 
dwa bilety, każdy po 2,50 zł, 
których nie kupili pasażerowie. 
Niestety, w oprogramowaniu 
kasy fiskalnej nie było funkcji 
umożliwiającej anulowanie 
wydrukowanego już biletu. 
W firmie nie obowiązywały 
również procedury wyjaśniają-
ce, w jaki sposób należy postę-
pować w takich przypadkach.

– Wynikało z tego, że kie-
rowca owe 5 złotych powinien 
zatem wpłacić do kasy z wła-
snych funduszy. Nie chcąc 
tracić swoich prywatnych pie-
niędzy, mężczyzna postanowił, 
że odsprzeda bilety pasażerom 
podczas innego kursu. Co waż-
ne, nie miał zamiaru narażać 
firmy na żadne straty, pragnął 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Z  okazji Święta Niepod-
ległości w dniach 10-11 
listopada br. w Słupsku 

odbył się 14 Kongres Brydża 
Sportowego o Puchary Prezy-
denta Miasta Słupska. Jak co 
roku organizatorem zmagań 
było Stowarzyszenie Między-
narodowy Festiwal Brydża 
Sportowego „Solidarność” 
w Słupsku. Miejscem gier był 
gościnny Hotel Słupsk. Uczest-
nicy bardzo chwalili sobie or-
ganizację zawodów, jak i sam 
pobyt w mieście. Padł rekord 
frekwencji, tegoroczny kon-
gres zgromadził bowiem aż 88 
uczestników.

Szczególne słowa uznania na-
leżą się wielkiemu propagatorowi 
brydża sportowego Henrykowi 
Grądzkiemu, jak również Józe-
fowi Grządzielskiemu i Wiolet-
cie Antonowicz za przygotowanie 
i organizację turnieju. Nagrody w 
tym roku zwycięzcom wręczał 
szef słupskiej „Solidarności” 
Stanisław Szukała w towarzy-
stwie Anny Sadlak, dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego.

W S t a k o ,  z n a n y m 
z a k ł a d z i e  p r a c y 
w Słupsku, nale-

żącym przez długie lata do 
rodziny Staniuków, a obecnie 
do amerykańskiej firmy Wor-
thington Cylinders, grupa pra-
cowników założyła związek 
zawodowy „Solidarność”. Jak 
nas poinformował przewodni-
czący Tymczasowej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Dariusz Wijas, bezpo-
średnią przyczyną powstania 
związku zawodowego była 
likwidacja miejsc pracy. Gdy 
firmę przejęli Amerykanie,
przez pewien czas było cał-
kiem nieźle, ale od zeszłego 
roku zaczęły się zwolnienia 
pracowników i z 500 osób zo-
stało obecnie około 350.

– Przy pomocy Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku 19 września br. po-
informowaliśmy pracodawcę 

16 listopada br. odbyły się 
w kraju wybory do wszystkich 
szczebli samorządu teryto-
rialnego. Wśród kandydatów 
byli także członkowie NSZZ 
„Solidarność’. Do Rady Mia-
sta Słupska dostała się nasza 
koleżanka Jadwiga Stec, wie-
loletnia działaczka „Solidar-
ności” służby zdrowia, której 
gratulujemy wyniku. Życzymy 
efektywnej pracy i realizacji 

W tę jedyną, niepowtarzalną noc,  
gdy pierwsza gwiazdka prowadzi nas  

do Betlejem, w którym przyszedł  
na świat nasz Zbawiciel Jezus Chrystus,  

dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia,  
aby w Waszych sercach zagościła miłość, radość  

i zdrowie.
Niech Święta Bożego Narodzenia staną się 

oazą ciepła domowego, a rodzący się w ubogiej 
stajence maleńki Jezus umocni w Was wiarę, 

mądrość i nadzieję w całym 2015 roku.

Przewodniczący Stanisław Szukała   
oraz Zarząd Regionu Słupskiego  

NSZZ „Solidarność”

Wybory samorządowe
borczej. Każdy dzień zwłoki 
z podaniem ostatecznych wy-
ników wyborów kompromituje 
nie tylko PKW, ale i instytucje 
państwa polskiego. Czy wybo-
ry zostaną powtórzone? – bo 
i takie głosy słychać z ust po-
lityków. Na pewno jest się nad 

czym zastanowić i wyciągnąć 
wnioski, aby taka sytuacja już 
nie miała miejsca. W pierwszej 
kolejności trzeba jednak po-
ciągnąć do odpowiedzialności 
osoby winne za ten pasztet, 
który zaserwowali nam pano-
wie z PKW. 

14 Kongres Brydża Sportowego 

jej sztandarowego projektu, tj. 
utworzenia w Słupsku zakładu 
pielęgnacyjno-opiekuńczego 
dla osób w podeszłym wieku.

Co do innych osób, które 
startowały ze znaczkiem „So-
lidarności”, pisząc te słowa 
cztery dni po wyborach nic nie 
wiadomo, ponieważ trwa cho-
choli taniec przy liczeniu gło-
sów. Czytając ten tekst pewnie 
nasi Czytelnicy będą już wie-

dzieli, kto ich będzie reprezen-
tował w najbliższej kadencji, 
ja niestety tej możliwości nie 
mam, gdyż przez cztery dni 
PKW nie potrafiła uporać się
z liczeniem głosów.

Dzień wyborów to święto 
demokracji, wszyscy to po-
wtarzają jak mantrę, jednak 
ten dzień okazał się wielką 
kompromitacją i totalną kla-
pą Państwowej Komisji Wy-

W słupskim Stako powstała  
nowa organizacja zakładowa „Solidarności”

o powstaniu w naszym zakładzie 
związku zawodowego – mówi 
szef zakładowej „Solidarności”. 
– W odpowiedzi pracodawca 
wręczył wypowiedzenia z pracy 
praktycznie wszystkim osobom, 
które zapisały się do „Solidarno-
ści”, czym złamał ustawę o dzia-
łalności związkowej. Niektóre 
osoby zgodziły się na podpisa-
nie wypowiedzeń, między in-
nymi osoby funkcyjne związku, 
a niektóre wystąpiły z pozwem 
przeciwko pracodawcy do sądu 
pracy. W ostatnim dniu wypo-
wiedzenia dyrektor wezwał ów-
czesnego przewodniczącego do 
siebie na spotkanie, z propozycją 
wycofania dla niego zwolnienia 
z pracy. Piotr Stramel, bo to on 
był wówczas przewodniczącym, 
nie zgodził się na tę propozycję, 
ponieważ już znalazł sobie inną 
pracę. W taki oto sposób pra-
codawca w osobie dyrektora 
Dominika Fryczyńskiego pró-

bował nas ewidentnie zastraszyć 
i zniechęcić. Pracownicy jednak  
dopełnili wszystkich niezbęd-
nych formalności i utworzyli 
organizację związkową, którą 
pracodawca w końcu musiał 
uznać. Na tym kolejnym przy-
kładzie widać, jak trudno jest  
założyć struktury związkowe 
i jaką determinacją muszą się 
wykazać organizatorzy.

5 listopada na wniosek TKZ 
NSZZ „S” w Stako doszło do 
spotkania z dyrekcją spółki. Jego 
tematem były podwyżki, które 
chce wynegocjować zakładowa 
„Solidarność”. Dyrektor przed-
stawił swoje stanowisko, twier-
dząc, że podwyżki nie są plano-
wane. Jednocześnie zapowiedział 
jednak dodanie do premii od 200 
do 400 złotych, nazywając to 
podwyżką elastyczną. „Soli-
darność” nie zaakceptowała tej 
propozycji i strony nie doszły do 
porozumienia.

Już po wręczeniu nagród Sta-
nisław Szukała zapowiedział ze 
smutkiem, że jest to ostatnie takie 
spotkanie turniejowe w Słupsku, 
ponieważ ze względu na brak 
środków finansowych Kongres
Brydża Sportowego „Solidar-
ność” kończy swoją działalność. 
Szkoda, bo jest to już druga (po 
sierpniowym festiwalu brydża 
sportowego) impreza, którą ze 
względu na brak funduszy traci 
Słupsk. Co na to władze miasta? 

W najważniejszej tzw. punk-
tacji długofalowej pierwsze miej-
sce w turnieju zajął Bogusław 

Dyk, drugie Dariusz Bogucki, 
a trzecie Mirosław Kopowski.

Wszystkim gratulujemy 
uczestnictwa i zdobytych nagród, 
dziękujemy za lata spędzone przy 
zielonym stoliku na turniejach 
w Słupsku.

Kongres Brydża Sportowego 
w tym roku był realizowany przy 
pomocy finansowej miasta Słup-
ska, Samorządu Województwa 
Pomorskiego, Grupy GSU, Po-
morskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego S.A., MZK Słupsk, 
WORD Słupsk, Grawipolu 
Słupsk, NORD.

Od lewej: Mirosław Kopowski, Stanisław Szukała, Bogusław 
Dyk, Anna Sadlak, Dariusz Bogucki i Henryk Grądzki.
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Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Nietypowe przedrostki: 
„niby-” i „quasi-”

Po wprowadzeniu zmiany w pisowni przedrostków w ję-
zyku polskim wszystkie przedrostki (rodzime i obce) z wy-
razami pospolitymi pisze się łącznie (pseudoartysta, kontr-
argument eksdyrektor), natomiast w pisowni z nazwami 
własnymi, rozpoczynającymi się od wielkiej litery, stosuje 
się łącznik (pseudo-Amerykanin, eks-Rosjanin).

Obowiązująca zmiana nie obejmuje jednak cząstek: 
„quasi-” i „niby-”, które nie poddały się nowej zasadzie 
ortograficznej i rządzą się swoimi prawami. Sprawdzimy, 
na co wskazują cząstki „niby-” i „quasi-”, jak modyfikują 
znaczenie wyrazów i w jaki sposób należy je pisać.

1. Przedrostek „niby-”
Niby- to pierwszy człon wyrazów złożonych, zwykle rze-

czowników i przymiotników, który osłabia dosłowność ich 
znaczenia, nadając im odcień złudności, nieprawdziwości, po-
zorności, udawania (tak jak przedrostek: pseudo-).

W przeważającej liczbie wyrazów człon „niby-” pisany jest 
z łącznikiem (niezależnie od tego, czy po łączniku występuje wiel-
ka czy mała litera), np.: niby-poeta, niby-gotyk, niby-Europejczyk, 
niby-artysta, niby-Francuz, niby-społeczny; w zdaniach:
Do sali wszedł znany profesor oraz ten niby-uczony, któremu 
udowodniono brak kompetencji.
Okazało się, że ten niby-społecznik, to – tak naprawdę – okrop-
ny egoista.

Wyjątek stanowią terminy przyrodnicze i astronomicz-
ne, w których cząstkę niby pisze się łącznie; np. w terminach 
przyrodniczych: nibyjagoda, nibyliść, nibynóżki lub w terminie 
astronomicznym nibygwiazda.

Uwaga!
1. Należy odróżniać omawianą wyżej cząstkę niby-, którą 

pisze się z łącznikiem, np. niby-demokratyczny (‘pozornie de-
mokratyczny’), od przyimka „niby”, spójnika „niby” i partykuły 
„niby” – pisanych rozłącznie.
Przyimek niby – występuje w funkcji porównawczej, wyraża rela-
cję podobieństwa: np. miękki niby gąbka; drucik cienki niby igła.
Spójnik niby – używany w konstrukcjach porównawczych, wy-
rażający relację podobieństwa, np. Przeglądała się w wodzie 
niby w lustrze.
Partykuła niby – wyraża dystans mówiącego wobec sądu uwa-
żanego za nieprawdziwy (np. Niby cieszyła się dobrą opinią 
w swoim środowisku.) lub wobec sądu kontrastującego z innym 
i dlatego tylko w pewnym zakresie kwestionowanego, np. Tak 
go niby lubi, a robi mu przykrości.
Partykuła niby – wyraża niedowierzanie mówiącego, a także 
jego zastrzeżenie lub dezaprobatę wobec czyjegoś postępowa-
nia, np. Za chwilę wychodzimy. – Niby dokąd?;
osłabia dosłowność rozumienia znaczenia wyrazu, do którego 
się odnosi, nadaje mu odcień nieprawdziwości, udawania, np.:

Niby taki biedny, a znowu zmienia samochód.
Niby nie słucha, a wie o wszystkim, o czym mówimy.
2. Związek frazeologiczny: „Robić coś na niby” znaczy: 

‘udawać, że się coś robi’.

2. Przedrostek „quasi-”
„Quasi” [wym. kfaz-i lub kwaz-i nie: kłaz-i] – pochodzi 

z języka łacińskiego i dosłownie znaczy ‘jak gdyby’.
W języku polskim cząstka „quasi-” – jako pierwszy człon 

wyrazów złożonych (z przymiotnikiem albo z rzeczownikiem), 
znaczący: ‘jakby, rzekomo, pozornie, prawie, niemal jak’ – two-
rzy nazwy i określenia osób, rzeczy lub zjawisk, które są czymś 
tylko pozornie lub nie są tym w ogóle. Cząstkę tę pisze się 
z łącznikiem, np,: quasi-dyscyplinarna, quasi-nauka, quasi-
-Polak, quasi-postępowy, quasi-religijny; w zdaniach:

Nie interesowały mnie quasi-sądy narratora.
Do sali wszedł rodowity paryżanin oraz quasi-Francuz, któ-

ry kaleczył język francuski.
Uwaga:
W wyrazach, w których występuje cząstka „quasi-” odmienia 

się tylko drugi człon (po łączniku), np.: quasi-deficyt, quasi-
-deficytu albo quasi-opiekun, quasi-opiekunowi.

Barbara Ellwart

POZIOMO 
(w kolejności alfabetycznej):
• amator domowych pieleszy
• tradycyjna polska potrawa, 

bardzo tłusta, podawana z 
chrzanem lub musztardą

• mieszkanka Corku, Dublina
• jeden z tych, co masz we 

łbie
• graty, manatki
• prowadzi księgi rachun-

kowe
• tabliczka, szyld
• przyjście na świat
• rozjaśnia się po burzy
• Ernesta Brylla „Kolęda …”
• oferowany przez hotel
• dawn. bartnik

C I C H A

N O C

Ś W I Ę T A

N O C

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Starogardzie Gdańskim oraz 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu 
„KaEmKa” organizują 

obóz sportowo-
-rekreacyjny 
dla dzieci i młodzieży 
w Zawoi 
w terminie 1-8 lutego 2015 r.

Cena 680 zł

W cenie: 

 noclegi i wyżywienie (3 posiłki), Dom 
Wypoczynkowy w Zawoi – Wiktoria

 transport
 treningi na hali sportowej
 2 x wejście na basen w Hotelu Jawor
 ognisko z kiełbaskami
 spotkanie z miejscowymi gawędziarzami
 pamiątkowe koszulki
 zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego
 wyjazd na przełęcz Przysłop

 opieka trenerska
 instruktor narciarstwa i snowboardu 

(9 godz.)
 wyjazd do Białki Tatrzańskiej na termy 

i na stok
 ubezpieczenie NW

Dodatkowo płatne:
 wypożyczenie sprzętu 20 zł/doba
 skipassy ok. 300 zł

Zapisy i dodatkowe informacje: Sebastian Gramburg, telefon 604 731 504.

Krzyżówka z ciastem pełnym bakalii
• cienkie paski skórzane
• scenka kabaretowa

PIONOWO
(w kolejności alfabetycznej):
• nie kation
• koń pociągowy z Belgii
• część czaszki
• domek Kubusia Puchatka
• domek Eskimosa
• w herbie Australii
• narzuta na tapczan
• ciasto pełne bakalii
• kredens, kanapa
• naprawi auto
• adresat, słuchacz
• kopia aktu urodzenia
• baca, juhas

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z Watykanem” z nr. 10/2014. 
Otrzymuje ją pan Andrzej 
Sawicz z Gdańska. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Gratulu-
jemy. 
Hasło brzmiało: „Dzień 
papieża Jana Pawła II”.

• uzbrojony członek bojówki
• zgłaszać prawo do czegoś
• zieleniak, obuwniczy
• skandynawski duszek
Litery w szarych polach 
czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie.

(kas)
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

REKLAMA

Wnętrze kościoła, ołtarz główny z figurą Matki Boskiej
Sianowskiej.

W  Słowniku Języka 
Polskiego czytamy, 
że „matinka” oznacza 

poranny strój kobiecy. Jednak 
w języku kaszubskim Matinka to 
polska Mateńka, zdrobniała nazwa 
ukochanej przez wiernych Matki 
Boskiej. A ponieważ sianowska 
rzeźba Madonny jest wyjątkowa, 
więc zasługuje na taką wyjątkową 
nazwę. Kaszubi do swojej Matinki 
pielgrzymują nie tylko w ramach 
odpustów przypadających dwa 
razy w roku, czyli w pierwszą 
niedzielę po 16 lipca na święto 
Matki Boskiej Szkaplerznej oraz 
w pierwszą niedzielę po 8 wrze-
śnia na święto Matki Boskiej 
Siewnej czy też w każdy środo-
wy wieczór. Przychodzą wtedy, 
kiedy chcą z Matinką podzielić 
się swoimi troskami, podziękować 
Jej za wszystko to, co dobrego ich 
spotkało, a także prosić o pomoc 
w trudnych sytuacjach.

Rzeźba sianowska jest gotyc-
ką figurą Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem wykonaną, jak twierdzą 
historycy sztuki, na początku XV 
wieku (około 1400 r.) przez nie-
znanego artystę. W Sianowie zna-
lazła się w tajemniczych okolicz-

Zima nie jest najwdzięczniejszym okresem do podróżowania, chociaż wszystko wskazuje na 
to, że tegoroczny grudzień nie będzie ani mroźny, ani śnieżny. Proponuję więc, może w ra-
mach rekolekcji przed świętami Bożego Narodzenia, wybrać się do Maryjnego Sanktuarium 
Królowej Kaszub, położonego tuż za Lasami Mirachowskimi, nad Jeziorem Sianowskim, 
w odległości 12 kilometrów od Kartuz, jadąc na północny zachód.

nościach. Zgodnie z miejscową 
legendą, było to bardzo dawno 
temu, kiedy wieś przynależała do 
zakonu krzyżackiego i była ad-
ministrowana przez prokuratora 
w Mirachowie. Pewnego upal-
nego dnia 1382 roku miejscowe 
dziewczęta, zbierając jagody w le-
sie niedaleko wsi, znalazły w pa-
prociach małą drewnianą figurkę
Madonny z Jezusem. Inna legenda 
mówi, że zdarzenie to miało miej-
sce w noc świętojańską, podczas 
szukania kwiatu paproci. O zna-
lezisku dziewczęta (mówi się też, 
że była to para zakochanych ze 
skłóconych rodów) powiadomiły 
rodziców, a ci postanowili piękną 
rzeźbę przekazać do właśnie bu-
dowanego kościoła w Miracho-
wie. Jednak Matince nie podo-
bało się Mirachowo i następnego 
dnia w nieznany sposób powró-
ciła do Sianowa. Ponoć takie 
tajemnicze wędrówki odbywały 
się kilkakrotnie, jakby Matka Bo-
ska chciała udowodnić, że chce 
mieszkać w Sianowie. Powstała 
więc w Sianowie najpierw mała 
kaplica nieopodal krzaku papro-
ci, w którym znaleziono rzeźbę, 
a następnie wzniesiono drewnia-

ny kościół, gdzie umieszczono 
Madonnę.

Sto lat później w owym ko-
ściele wybuchł pożar i wszystko 
doszczętnie spłonęło poza ową 
rzeźbą. Przeniesiono wówczas 
ją do kaplicy poza wsią, ale 
Madonna sama wróciła i znale-
ziono Ją na pogorzelisku w Sia-
nowie. Mieszkańcy postanowili 
więc wybudować nowy kościół, 
a włocławski biskup Jakob 
w 1480 roku ogłosił, że każdy, 
kto odprawi pielgrzymkę do Sia-
nowa, uzyska odpust.

Przez lata różnie toczyły się 
losy wsi i tamtejszego kościoła. 
Sianowo zasłynęło jako miej-
sce cudowne, w którym wiele 
osób doznaje łaski uzdrowienia. 
Sanktuarium to upodobali sobie 
ludzie młodzi, którym zależało 
na założeniu szczęśliwej rodziny 
i znalezieniu dobrego partnera 
na wspólne życie. Tak było do 
lipca 1811 roku, kiedy to kościół 
uderzony przez piorun ponownie 
spłonął. Cudowną figurkę urato-
wano. Zaniesiono ją do kościoła 
w Strzepczu i pewnie tam by już 
pozostała, bowiem Kaszubi byli 
ludem biednym, a wokół toczyły 
się wojny i nikt nie myślał o bu-
dowie kolejnego sianowskiego 
kościoła. Tak się jednak złożyło, 
że do wsi nieopodal Strzepcza 
przyjechała w odwiedziny do bra-
ta ociemniała kobieta, która miała 
widzenie senne. Ukazała się jej 
Matka Boska z Sianowa i zapo-
wiedziała, że jeżeli nie zostanie 
odbudowany kościół w Sianowie, 
to Ona odejdzie, ale w okolicy źle 
się będzie działo. Toteż w 1816 r. 
stanął w Sianowie kolejny kościół, 
tym razem o lekkiej konstruk-
cji, bo szachulcowej, kryty 
gontem, bowiem nie było pie-
niędzy na wzniesienie bardziej 
okazałej budowli. I tak już po-
zostało do dzisiaj.

W 1966 r., na mocy papieskie-
go dekretu, dokonano koronacji 
Sianowskiej Madonny, nazywając 
Ją Królową Kaszub. Jednak miej-
scowi mówią o Niej Kaszubska 
Matinka, śpiewając:
Swiónowskô nasza Matinko, 
Na starżë stojimë kòl Ce, 
Wez prowadzë że kaszëbsczi lud, 
Gdze skrzi sã nieba wieczny wid!

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kościół w Sianowie.


