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Zła sytuacja na pomorskim 
rynku pracy
Sytuacja w pomorskich zakładach pracy oraz 
narastający problem umów na czas określony 
to główne tematy posiedzenia Zarządu Re-
gionu Gdańskiego, które odbyło się 4 marca. 
Gdańscy związkowcy wystosowali również 
list z podziękowaniem do Benedykta XVI.
Marcowe posiedzenie Zarządu Regionu roz-
poczęto od omówienia wykonania budżetu za 
rok 2012. Ze sprawozdania przedstawionego 
przez skarbnika Regionu Stefana Gawroń-
skiego wynika, że w ubiegłym roku wszystkie 
wydatki związane z działalnością ZRG zostały 
sfinansowane z bieżących wpływów.
Dyskusję na temat aktualnej sytuacji 
w zakładach pracy na Pomorzu rozpoczął 
przewodniczący Krzysztof Dośla, który 
przedstawił dane dotyczące bezrobocia 
w województwie. Zła sytuacja na rynku pracy 
to m.in. skutek braku jasnej polityki morskiej 
rządzących. Gościem marcowego posiedzenia 
ZRG była Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
kierownik działu eksperckiego Komisji 
Krajowej „S”, która przedstawiła stan działań 
Związku zmierzających do ograniczenia 
umów na czas określony. W trakcie spotkania 
zarządu omówiono również uchwałę Rady 
Miasta Gdańska dotyczącą opłat za wywóz 
śmieci. Członkowie ZRG podjęli decyzję, że 
związkowi prawnicy przeanalizują możliwość 
zaskarżenia uchwały Rady Miasta.

Bezrobocie na Pomorzu 
wciąż rośnie
W lutym 2013 r. liczba bezrobotnych w woje-
wództwie pomorskim wzrosła o 2,8 tys. osób 
(2,2 proc.), do 127 tys. – wynika z informacji 
sygnalnej o sytuacji na pomorskim rynku 
pracy wydanej przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku. Oznacza to, że stopa bezrobocia 
na Pomorzu wzrosła od stycznia o 0,3 proc. 
– do 14,6 proc. W lutym liczba bezrobotnych 
wzrosła w 17 powiatach naszego woje-
wództwa. Co ciekawe, największy wzrost 
odnotowano w Gdańsku (1 tys. osób, tj. 6,7 
proc.) i powiecie gdańskim (200 osób, tj. 6,2 
proc.). Z kolei spadek bezrobocia zanotowano 
w trzech powiatach, w tym największy w po-
wiecie starogardzkim (100 osób, tj. 1 proc.).

Od 20 lat doradza 
oświatowej „S”

pracę na rzecz środowiska oświatowego 
w całej Polsce. Podkreślano, że mec. Soczyń-
ski pomaga indywidualnym osobom, działa-
czom związkowym i organizacjom NSZZ „S” 
wszystkich szczebli; począwszy od szkolnego 
koła i komisji zakładowej, przez struktury 
regionalne, aż po krajowe, zawsze mając na 
uwadze dobro konkretnego człowieka.

Emeryci walczą o uczciwą 
waloryzację
Emeryci i renciści zrzeszeni w „Solidarności” 
nie rezygnują z walki o zmianę sposobu walo-
ryzacji świadczeń. 18 marca WZD Sekcji Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego przyjęło uchwałę, w której uznano 
za konieczną „dalszą walkę o sprawiedliwą 
i uczciwą waloryzację świadczeń przysługują-
cych emerytom”. WZD zobowiązało członków 
sekcji do podjęcia wszelkich działań w tym 
celu, w tym doprowadzenie do złożenia skargi 
na przyjęte przez polski rząd rozwiązania do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
„Jeśli teraz nie podejmiemy żadnych działań, 
to w przyszłości rząd w sprawie waloryzacji 
może posłużyć się precedensowym wyrokiem, 
by udaremnić wzrost świadczeń, a tym samym 
powodować ubożenie obywateli” – czytamy 
w uchwale. Jest ona odpowiedzią na orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2012 
r., w którym uznano rozwiązanie przyjęte przez 
rząd PO-PSL za zgodne z Konstytucją RP.
Emeryci zrzeszeni w „Solidarności” uważa-
ją, że kwota należna wszystkim emerytom 
i rencistom z tytułu wzrostu płac (ponad 1 mld 
zł) nie została uwzględniona przy wypłatach 
należności emerytalno-rentowych, a w efekcie 
rząd złamał zarówno obowiązującą ustawę, 
jak i Konstytucję RP.

Chcą kontroli w sprawie 
szpitala w Kościerzynie?
Pogotowie strajkowe w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Kościerzynie trwa od 2 kwietnia. Protest 
polega na oflagowaniu placówki. Powodem
pogotowia jest zapowiedź po. dyrektora 
szpitala Zbigniewa Krzywosińskiego wypłacenia 
pracownikom wynagrodzeń za marzec obniżo-
nych o 30 proc. 
Pracownicy nie wykluczaja zaostrzenia protestu 
w przypadku realizacji tych zapowiedzi (pensje 
są wypłacane 10 dnia miesiąca). 
Z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia 
o przeprowadzenie pilnej kontroli w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku i Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzynie już 4 marca 
zwróciła się Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego w Kościerzynie. „S” 
wymienia konkretne przykłady błędnego, w jej 
ocenie, zarządzania szpitalem: zaciągnięcie 
pożyczki na kwotę 13 mln zł, przyłączenie do 
szpitala Gdańskiego Centrum Rehabilitacji 
w Dzierżążnie, co powiększyło zobowiązania 
finansowe kościerskiej placówki o 16 mln zł,
wydzielenie ze struktur szpitala Sekcji Utrzy-
mania Porządku i Transportu Wewnętrznego 
oraz wydzierżawienie na blisko 10 lat stacji 
dializ, brak wykonania (jako jedyny szpital 
w województwie) kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w 2012 r. 
Związkowcy podkreślają ponadto, że 
pracownicy kościerskiego szpitala, mając 
świadomość trudnej sytuacji finansowej,
zrezygnowali z części należnych wynagro-
dzeń oraz z zaległego odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Obecnie zadłużenie Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie przekroczyło 90 mln zł.

I znowu wygraliśmy!
Dwie kolejne osoby z „Solidarności”, 
pracownicy Biedronki, po dwuletnim 
procesie wygrały z pracodawcą. 4 marca 
sąd pierwszej instancji orzekł, że wobec 
pracowników naruszono zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu. To kolejne z kilku 
identycznych spraw, które członkowie „S” 
wytoczyli sieci Biedronka. Pod koniec lutego 
br. pierwszą sprawę wygrał związkowiec 
z tej samej Biedronki z Ciechanowa. Sprawy 
dotyczyły pracowników, którym w grudniu 
2010 roku nie przedłużono umów o pracę za-
wartych na czas określony. – Sąd potwierdził 
dyskryminację ze względu na przynależność 
związkową – powiedział reprezentujący „S” 
mec. Andrzej Ossowski. – Argumenty, które 
przytaczał pracodawca, mające uzasadnić 
niezawarcie nowej umowy o pracę, w ocenie 
sądu okazały się nieprawdziwe – dodał.

Ambasador w „Solidarności”

Z pomysłem na przyszłość
Związkowcy coraz częściej zrzeszają się w Ko-
misjach Młodych. Ich przedstawiciele chcą 
umocowania Komisji Młodych w statucie NSZZ 
„Solidarność”. Takie komisje funkcjonują już 
w: Volkswagen Motor Polska, PG Silesia, Enea 
Operator, Swedwood Poland, Michelin Polska. 
– Od razu wiedzieliśmy, że młodzi w Związ-
ku będą budowali kompetencje społeczne, 
zwiększali kwalifikacje i rozwijali swoje umie-
jętności, np. zarządzania – tłumaczy Dariusz 
Dąbrowski, młody duchem przewodniczący 
„S” w firmie Volkswagen. – Stawiamy na
rozwój całościowy. Szukamy nowych liderów 
i szkolimy ich, bo przecież oni nas zastąpią 
i będziemy dumni, jeśli będą kontynuować 
naszą pracę. Działania są zaplanowane 
długofalowo. – Młodzi stworzyli całoroczny 
plan działania – objaśnia dalej szef „S” w VW. 
– Wspólne akcje ich integrują, przez co tworzy 
się dobra atmosfera wśród załogi. To oczywista 
korzyść dla pracodawcy, bo pracownicy inaczej 
podchodzą do pracy. 

Spór zbiorowy w Grupie 
Energa
Pracodawcy w Grupie Energa prowadzą 
restrukturyzację, która spowoduje znaczne 
ograniczenie zatrudnienia, skutkiem czego wielu 
z nas straci miejsce pracy – alarmują związkow-
cy z Grupy Energa. Związki zawodowe Grupy 
Energa wszczęły spór zbiorowy w celu zabezpie-
czenia interesów wszystkich pracowników. Jak 
tłumaczą, pracodawcy po raz kolejny ignorują 
żądania zatrudnionych. Związki protestują 
przeciwko: systematycznemu ograniczaniu 
zatrudnienia, przesuwaniu pracowników do 
innych spółek, łamaniu prawa pracy, działaniom 
restrukturyzacyjnym zmierzającym do likwidacji 
miejsc pracy i pogorszenia dotychczasowych 
warunków pracy, prowadzeniu pozorowanego 
dialogu społecznego.

Pierwszy taki sukces
Zbigniew Bródka, łyżwiarz szybki z Doma-
niewic, członek NSZZ „Solidarność”, zajął 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata w biegu na 1500 m. To 
pierwszy taki sukces w historii polskiego 
łyżwiarstwa na tym dystansie. Obecnie 
Bródka jest pracownikiem Państwowej 
Straży Pożarnej w Łowiczu i członkiem NSZZ 
„Solidarność”. – Gdyby nie straż pożarna, 
nie byłoby mistrza Bródki – mówi trener 
zawodnika Wiesław Kmiecik. Jego zdaniem, 
zawodnik musiałby szukać innej pracy, bo „ze 
stypendium by nie wyżył”.

Partnerzy społeczni nie poparli
21 marca Komisja Trójstronna ds. Społeczno-
-Gospodarczych  dyskutowała nad projektem 
tzw. drugiej ustawy antykryzysowej. Partne-
rzy społeczni nie poparli przedstawionego 
przez rząd projektu ustawy. „Solidarność” 
uważa, że w proponowanym aktualnie 
projekcie nie uwzględniono podstawowych 
postulatów Związku. Nie zdefiniowano pojęć
„kryzys ekonomiczny” oraz „spowolnienie 
gospodarcze”. Oznacza to, że Rada Ministrów 
w sposób fakultatywny poprzez wydanie roz-
porządzenia będzie decydować o czasowym 
obowiązywaniu ustawy. Kolejnym spornym 
punktem jest okres ochrony pracownika przed 
wypowiedzeniem. Związek protestuje prze-
ciwko skróceniu tego czasu z 6 do 3 miesięcy.

Informacje za  
www.solidarnosc.org.pl 

Stephen Mull, ambasador USA, spotkał się 
15 marca w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku z Piotrem Dudą, 
przewodniczącym Związku. Przed spotkaniem 
szef amerykańskiej misji dyplomatycznej 
złożył kwiaty pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców. Wiodącym tematem rozmowy była 
sytuacja w Polsce. Przewodniczący mówił 
o niechęci obecnego rządu do podejmowania 
dialogu oraz o inicjatywach powziętych przez 
Związek w celu zapobiegania patologiom 
związanym z umowami śmieciowymi. Roz-
mowy dotyczyły również kampanii, podjętej 
i kontynuowanej przez ostatnie lata przez 
amerykańskie związki zawodowe, dotyczącej 
związkowych swobód w USA.

W Realu coraz więcej 
„Solidarności”
W kolejnych marketach Reala powstaje 
„Solidarność”. W marcu do Związku dołączyli 
pracownicy marketów tej sieci w Łodzi – Real 
Manufaktura i Real M1 – tworząc Organizację 
Oddziałową. – Powstanie tzw. oddziałówki 
poprzedzone było wieloma spotkania-
mi z pracownikami, którzy chcą kwestie 
pracownicze rozwiązywać w drodze dialogu 
z pracodawcą – mówi Dariusz Paczuski 
z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
Real. Rozwój „S” w tak dużej firmie to jedno-
cześnie duży potencjał, ale i spore wyzwanie. 
Wkrótce nastąpi połączenie Reala z Auchan, 
bo francuski Groupe Auchan pod koniec ubie-
głego roku zakupił Real w Europie Wschod-
niej. Sieć Real należy do niemieckiej Metro 
Group. Na terenie Polski obejmuje 54 markety 
i obecnie zatrudnia blisko 14 tysięcy osób. Po 
połączeniu z Auchan pracodawca ten będzie 
zatrudniał blisko 24 tysiące pracowników.

– Wiedza pana mecenasa Soczyńskiego 
o oświacie, o jej przemianach, jest ogromna 
– tymi słowami rozpoczął powitanie radcy 
prawnego Bogumiła Soczyńskiego prze-
wodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego „S” Wojciech Książek 
podczas uroczystej Rady Sekcji OiW, która 
odbyła się 12 marca w sali Akwen.
Rada była wyjątkowa, bo wszyscy obecni 
dziękowali mec. Soczyńskiemu za ponad 
20-letnią, wysoce merytoryczną, perfekcyjną 



3Nr 4 kwiecień 2013

AKTUALNOŚCI

PYTANIE MIESIĄCA
Czy jesteśmy społeczeństwem 
obywatelskim?

ADAM KAMROWSKI 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku
– „Solidarność” pomaga ludziom w sprawach 
pracowniczych, ale jest również w coraz więk-
szym stopniu potrzebna do zapewnienia wła-

ściwego funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatel-
skiego w Polsce. Część osób nie chce się angażować w działalność 
związkową, nie czuje się na siłach, by prowadzić publiczne wystą-
pienia czy negocjacje itd. Tymczasem formy zaangażowania mogą 
być różne. Ci, którzy są bardziej aktywni, muszą mieć i czuć liczne 
wsparcie. Działalność w różnych organizacjach, np. w „Solidarno-
ści”, kształtuje postawę obywatelską, buduje kapitał obywatelski. 
Działalność związkowa to forma zaangażowania w sprawy swo-
jego kraju, wzięcie w swoje ręce części odpowiedzialności za jego 
losy. Może być wprowadzeniem do innej działalności publicz-
nej. Widzę to także po swoim przykładzie. Działam w „Solidar-
ności” i wspieram ruch Zmieleni.pl Pawła Kukiza.

KRZYSZTOF ŻMUDA 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Remontowej Shipbuilding
– Nie mamy obecnie możliwości oddziały-
wania na decyzje rządzących. Ani na szcze-
blu władz państwowych, ani samorządo-
wych. Demokracja jest zawłaszczona przez 

grupę polityków PO, którzy otrzymując mandat do rady mia-
sta, gminy czy parlamentu uważają, że mają już lekarstwo 
na wszystko. Nie muszą niczego z nikim konsultować ani 
też informować społeczeństwa. Przykładem jest ustawa 67. 
„Solidarność” zebrała podpisy, miało odbyć się referendum. 
I co się stało? Podpisy zostały wyrzucone do kosza. Ostatnim 
bulwersującym przykładem jest ustawa śmieciowa. Radni 
PO, wbrew mieszkańcom Gdańska, przegłosowali ją tak, jak 
chciał prezydent Adamowicz. A ja dotąd nie dowiedziałem 
się od władz samorządowych, jakie są dziś rzeczywiste kosz-
ty, które powinny stanowić podstawę do wyliczenia nowych 
zasad zagospodarowywania i utylizacji odpadów.

MAREK ALBECKI, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Gościcińskiej 
Fabryce Mebli Klose
– Nie jesteśmy społeczeństwem obywatel-
skim. Demokrację mamy tylko na papierze. 
Po wyborach politycy zapominają o zwykłych 
ludziach. W zakładach pracy ludzie są zastra-

szani i poddawani szykanom. Likwidowanych jest coraz więcej 
firm. A rządzących nie interesuje, że zamykane są małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. Tak, jakby im na tym w ogóle nie zale-
żało. Chorzy zostawieni są samym sobie. Lista leków refundo-
wanych została ograniczona. Do lekarza specjalisty dostać się 
trudno. Urzędnicy w biurach ZUS odrzucają wnioski bardzo 
chorych ludzi o refundację leczenia. Na pewno nie można 
mówić o państwie demokratycznym, obywatelskim. A ludzie 
na dole, pracujący w zakładach, mają się coraz gorzej. Normy 
produkcji są coraz bardziej podwyższane, pracodawcy nie 
płacą za nadgodziny, nie ma wzrostu płac.

ZDZISŁAWA HACIA 
przewodnicząca KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni
– Nie ma konsultacji społecznych, rząd lekce-
waży ludzi.  Nie można mówić, że w Polsce 
jest społeczeństwo obywatelskie, którego zda-

nie bierze pod uwagę rząd. Przykładem są ostatnie doniesienia 
polityków PO dotyczące zmian w Karcie nauczyciela. A przecież 
nie zbadano nawet faktycznego czasu pracy nauczycieli, logo-
pedów, pedagogów, psychologów. W całej Polsce czas pracy nie 
jest też jednolity. Dlatego nie wolno przystępować do negocjacji 
Karty nauczyciela. Ale rząd prowadzi samowolkę, nie liczy się 
ze zdaniem społeczeństwa. Przypomnijmy zbieranie podpisów 
pod referendum o podwyższeniu wieku emerytalnego. Rząd 
przegłosował ustawę, nie interesując się w ogóle, jak zapew-
nić ludziom pracę do 67 roku życia. A gdzie mają pracować 
nauczyciele? Jak mają sobie znaleźć etaty?

oprac. (ach, oz)

W Szwajcarii wystarczy 50 tys. podpisów, 
aby odbyło się referendum, w Polsce wniosek 
o jego przeprowadzenie może poprzeć na-
wet kilka milionów obywateli, a i tak – jeśli 
nie zgodzi się na niego większość parlamen-
tarna – wyląduje on w koszu. Politycy traktują 
obywateli instrumentalnie, przed wyborami 
obiecują złote góry, wystarczy jednak, aby 
podliczono wyborcze kartki i ogłoszono wy-
niki, a zwycięska koalicja zapomina o swoim 
programie wyborczym.

16 marca w historycznej Sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej zebrali się przedstawiciele po-
nad 100 organizacji, domagając się zmian 
w Konstytucji RP dotyczących referendum. 
Postulaty poszczególnych organizacji są 
różne. Wspólnie domagają się jednak uzna-
nia prawa obywateli do wypowiadania się 
w konkretnych sprawach na drodze refe-

rendum. Można sobie zadać pytanie, dla-
czego, w 24 lata po zmianie ustroju, nagle 
Polacy chcą wzmocnienia demokracji bez-
pośredniej? Odpowiedź jest prosta. System 
i kultura polityczna ukształtowane po 1989 
roku nie spełniają oczekiwań obywateli. 
Mamy do czynienia z partiokracją, a nie 
z państwem obywatelskim (Władza prze-
ciw obywatelom, str. 6, Przywrócić państwo 
obywatelom, str. 12).

W marcu odbył się czterogodzinny strajk na 
Śląsku, wsparty przez pikiety solidarnościowe 
w poszczególnych województwach. Związek 
domaga się od rządu przede wszystkim wy-
cofania się z niekorzystnych dla pracowników 
zmian w kodeksie pracy (Akcja protestacyjna 
– rząd ma czas do 17 kwietnia, str. 4, Dzień 
solidarności, str. 5).

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:

Po ostatniej akcji ulotkowej, przeprowadzonej 8 marca w wielu miastach Polski, 
w tym w Gdyni, zarząd firmy Lidl Polska sp. z o.o. zdecydował, że będzie w koń-
cu rozmawiać ze Związkiem.

Pierwsze jaskółki kampanii „S” w handlu, str. 14

Do kosza trafiły inicjatywy społeczne poparte przez miliony obywateli. A uczy-
nili to przedstawiciele, o ironio, ugrupowania, które w swojej nazwie chlubi się 
„obywatelskością”.

Władza przeciw obywatelom, str. 6 

„Mój dom, mój prąd” – to hasło Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz 
zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Aby dopro-
wadzić do zawieszenia pakietu, do 8 sierpnia trzeba zebrać co najmniej milion 
podpisów mieszkańców siedmiu państw członkowskich Wspólnoty. 

Zabójczy pakiet?, str. 8
– Staramy się w sytuacji, jaka jest dzisiaj, pracować nad utrzymaniem liczby członków 
Związku oraz tworzeniem jak najlepszych warunków pracy i płacy – mówi Jarosław 
Kuchnowski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKS 
Starogard Gdański.

W jedności siła, str. 9
Rozmawiamy z prof. dr. hab. MARKIEM CZACHOREM, pracownikiem naukowym 
Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Politechniki Gdańskiej

Chwilami to nie jest zapis tego lotu…, str. 10

Uczestnicy tzw. Platformy Oburzonych zjechali w dniu 16 marca z całego kraju do 
historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej i zaapelowali do prezydenta Bronisława 
Komorowskiego o zmianę w Konstytucji RP przepisów dotyczących referendum. 

Przywrócić państwo obywatelom – Platforma Oburzonych 
w Gdańsku, str. 12

Franciszek – imię, które przybrał nowy papież, jest niezwykle symboliczne. 
Wsparte pierwszymi gestami Ojca Świętego z Argentyny, zostało ono powszech-
nie odebrane jako wskazanie drogi, na którą powinien wkroczyć Kościół i wszy-
scy chrześcijanie. 

Katolicka Nauka Społeczna (odc. 14). Pochwała umiaru, str. 17
W projekcie chcemy potwierdzać kompetencje w dwóch zawodach: sprzedawca 
i przedstawiciel handlowy. Zawody te zostały wybrane nieprzypadkowo: najwię-
cej ofert pracy, bo aż jedna czwarta wśród wszystkich, które pojawiają się na 
rynku, dotyczy stanowisk sprzedażowych. 

Lokalna innowacja szansą dla dojrzałych pracowników, str. 19

OGLĄDAJ
Materiały TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK 
można oglądać na naszym kanale 
w serwisie YouTube 
lub znaleźć na stronie www.
solidarnosc.gda.pl. 
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SP     JRZENIE
19 marca Komisja Krajowa 
po kilkugodzinnej dyskusji 
przy drzwiach zamknię-
tych przyjęła uchwałę, 
w której domaga się wy-
cofania niekorzystnych 
dla pracowników zmian 
w kodeksie pracy, a także 
przedstawienia przez rząd 
do 17 kwietnia harmono-
gramu działań zmierzają-
cych do realizacji postula-
tów Związku.

W przypadku braku re-
akcji „Solidarność” 
zapowiada radykali-

zację działań, w tym ogólno-
polską, narodową manifestację 
protestu, do której Związek 
zaprosi wszystkie lekceważo-
ne przez rząd organizacje spo-
łeczne i obywatelskie.

Komisja Krajowa zwróciła 
się do  organizacji zakładowych 
o przeprowadzenie referendum 
wśród pracowników na temat 
udziału w akcji protestacyjnej, 
do strajku włącznie.

W dyskusji podkreślono 
również znaczenie propozycji 
zmian w Konstytucji RP, zmie-
rzających do wprowadzenia 
obligatoryjności przeprowa-
dzenia referendum powszech-
nego w przypadku zebrania 
określonej liczby podpisów.

– W wystąpieniach wszyst-
kich członków KK przebijała 
złość na arogancką postawę 
rządu, nieliczenie się z jakimi-
kolwiek opiniami, nieuwzględ-
nianie żadnych postulatów 
związkowych. Proponowane 
zmiany coraz bardziej spro-
wadzają pracownika do roli 
bezwolnego instrumentu. 
W konsekwencji rośnie po-
ziom społecznego niezadowo-
lenia i frustracji – powiedział 
Krzysztof Dośla. – Apelowali-
śmy i apelujemy o wprowadze-
nie rzeczywistych rozwiązań 
antykryzysowych, które będą 
skutecznie chroniły miejsca 
pracy. To ostatnia szansa na po-
rozumienie – dodał przewodni-
czący ZR Gdańskiego.

(jr)

Akcja protestacyjna – 
rząd ma czas do 17 kwietnia

KRZYSZTOF DOŚLA, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– NSZZ „Solidarność” domaga się takich działań rządu, 
których celem będzie ochrona miejsc pracy, pomoc przed-
siębiorcom utrzymującym zatrudnienie w czasie kryzysu 
i ograniczenie szkodliwej dla całego państwa plagi umów 
śmieciowych, a także mądrego wsparcia polskiej rodziny. 
Zamiast tego mamy propozycje niekorzystnych dla pracow-
ników zmian w kodeksie pracy i kolejne odsłony spektaklu 
szyderstw i kpin z obywateli. Musimy w końcu to przerwać!

W województwie pomorskim liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych osiągnęła poziom 127 tysięcy osób, przekra-
czając 14,6 proc. Zdecydowana większość nie ma prawa 
nawet do głodowego zasiłku. Ci, co pracują, coraz częściej 
nie dostają wynagrodzenia – w 2012 roku dotknęło to po-
nad 6200 osób. Rosną ceny, które musimy płacić – energii, 
ogrzewania, wody czy opłat za wywóz śmieci. Przerzucane 
są koszty utrzymania szkół na samorządy, co skutkuje prze-
znaczeniem do likwidacji w tym roku kolejnych 87 placó-
wek oświatowych. Miesiącami czeka się na wizytę u lekarza 
specjalisty. Pomorze zajmuje ostatnie miejsce w Polsce pod 
względem liczby szpitalnych łóżek na mieszkańca, a grożą 
nam kolejne likwidacje takich placówek. Mówiliśmy o tym 
głośno przez ostatnie lata. Przestrzegaliśmy, czym grozi ko-
mercjalizacja i prywatyzacja usług publicznych.

Rządzący zbudowali mur lekceważenia obywateli, nepo-
tyzmu i kolesiostwa, traktowania pracowników jak niewolni-
ków XXI wieku, bez umów o pracę, często bez wynagrodzeń 
i bez praw pracowniczych. To ten mur dziś odgradza nas od 
sprawiedliwej Polski. Jeżeli go nie zburzymy, będzie tylko 
gorzej. Przywróćmy prawo obywateli do decydowania o naj-
ważniejszych dla nas sprawach. Nie dajmy się oszukiwać ko-
lejnymi pustymi obietnicami tych, którzy w kilka dni po zwy-
cięskich wyborach robią dokładnie coś przeciwnego – czego 
namacalnym dowodem jest wydłużenie wieku emerytalnego. 
Przypomnijmy rządzącym, że to naród jest suwerenem.

5 milionów podpisów pod różnymi obywatelskimi inicja-
tywami zostało w ostatnim czasie „zmielone” przez rządzą-
cych. To niemal tyle, ile głosów w wyborach dostało zwycię-
skie wówczas ugrupowanie. Pamiętajmyo tym. Stanowimy 
siłę, która może zmienić nasz kraj.

12 kwietnia w Koście-
rzynie odbędzie się wspólny 
protest NSZZ „Solidarność” i 
Społecznego Komitetu Obrony 
Linii Kolejowych. Przez dwie 
godziny, od 15 do 17, protestu-
jący będą chodzić po przejściu 
dla pieszych na Rondzie Ka-
szubskim (pierwsze rondo po 
wjeździe do miasta od strony 
Gdańska i Gdyni).

Impulsem do zorganizowa-
nia protestu była likwidacja w 
grudniu 2012 r. połączeń kole-

Nie chcą likwidacji połączenia kolejowego
jowych na odcinku Kościerzy-
na – Bąk – Karsin – Czersk. 
Utrudniło to komunikację, 
między innymi dojazdy do 
szkół i pracy, wielu mieszkań-
com powiatów chojnickiego, 
człuchowskiego i kartuskiego.

Do udziału w kościerskim 
proteście zachęca Józef Rym-
sza, kierownik Oddziału NSZZ 
„S” w Kościerzynie. – Obec-
ność na takiej manifestacji jest 
bardzo ważna. Błędem jest 
myślenie, że problemy szpi-

tala czy kolei dotyczą tylko 
pracowników tych zakładów 
i branż. Prędzej czy później 
przekłada się to na problemy 
wszystkich mieszkańców wo-
jewództwa. Nie można też za-
kładać, że wystarczy pojechać 
raz w roku na dużą ogólnopol-
ską manifestację do Warszawy. 
Protest pracowniczy, obywa-
telski, musi być ciągły i pro-
wadzony na wielu poziomach 
– mówi Józef Rymsza.

(ach)

O cudach miłościwie panującego od lat premiera napisa-
no już wiele. Nawet śpiewał o nich Jan Pietrzak. Ale może 
warto przy okazji średniohucznie obchodzonych 500 dni 
panowania raz jeszcze zdobyć się na małe podsumowanie. 
Nie rości sobie ono pretensji do wyczerpania zagadnienia, 
sądzę bowiem, że to studnia bez dna.

A zatem:
1. Tuskowi udała się rzecz niezwyczajna – wzrostowi PKB 

towarzyszy wzrost bezrobocia. Wydawałoby się, że tam 
gdzie rośnie produkcja, rośnie też zamożność społeczeństwa 
i maleje bezrobocie. Tam zaś, gdzie produkcja maleje – ro-
śnie bezrobocie i obniża się poziom społecznej zamożności. 
Niestety, w Polsce Tuska jest inaczej – wzrostowi PKB towa-
rzyszy ostatnio wręcz gwałtowny wzrost bezrobocia i spadek 
płac realnych. No cóż, widać u nas o poziomie rozwoju kraju 
decyduje PKB, przekładający się na zysk nielicznych.

2. Polki chcą być matkami w Wielkiej Brytanii. To kolejny 
cud naszego premiera, który obiecywał i zachęcał młodych 
Polaków do gremialnego powrotu do kraju. Tymczasem nie 
tylko wzrasta liczba wyjeżdżających głównie za chlebem, ale 
też za przyzwoitymi warunkami pracy. Okazuje się, że Polki 
dużo chętniej rodzą dzieci w Wielkiej Brytanii niż w ojczyź-
nie. Dlaczego? Bo tam mają większą szansę na godne warun-
ki utrzymania. U nas lansuje się model umowy śmieciowej 
za psie pieniądze. Ciemny lud i tak to kupi, a jak nie kupi, to 
wyjedzie.

3. Tanie państwo drogą rozwoju. Obietnice taniego państwa za-
owocowały najboleśniej i najtragiczniej. To tanie państwo nie 
tylko nie potrafiło uchronić przed śmiercią swojego Prezy-
denta i 95 czołowych przedstawicieli, ale też do dziś wstydli-
wie chowa prawdę za raportami Millera i Anodiny. Ale tanie 
państwo – to także państwo przerzucania odpowiedzialności 
albo bezpośrednio na obywateli, albo na samorządy. Na-
stępuje daleko posunięta erozja usług publicznych, które są 
podstawową zdobyczą i warunkiem rozwoju w demokracjach 
rozwiniętych. Czyżby władza chciała udowodnić światu, że 
Polacy i tak przetrwają?

4. Niewątpliwie wydłużenie wieku emerytalnego to niemal cud. 
Oto jednym ruchem można podobno rozmnożyć zusowskie 
pieniądze. Jak? Po prostu ich nie wypłacając. Podpowiadam 
– wydłużenie wieku emerytalnego do 87 lat załatwiłoby pro-
blem skuteczniej. Już dziś młodzi ludzie nie mają pracy, nie 
chcą więc mieć dzieci. To oznacza w perspektywie kurczące 
się wpłaty do systemu ubezpieczeń, jeszcze bardziej ogra-
niczone przez nieozusowanie setek tysięcy umów cywilno-
prawnych, które zastępują normalne umowy o pracę. Ale to 
nie jest problemem rządu. Bo i po co? Przecież Tusk w 2030 
roku nie będzie premierem. Prawdopodobnie…

5. Do rangi cudów można pewnie zaliczyć także to, co w ostat-
nim czasie stało się w budownictwie. Bo jak inaczej nazwać 
sytuację, w której drogowy boom budowlany, wsparty 
pieniędzmi z UE, kończy się bankructwem dziesiątków firm 
i horrendalnymi skandalami korupcyjnymi?

Jak na 500 dni to mało? O dalszych cudach już w następnym 
numerze. Ostatnio internauci donoszą, że prawdziwym cudem 
Tuska jest skuteczna walka z ociepleniem klimatu. Wystarczy 
spojrzeć za okno…

Jacek Rybicki

Cuda Tuska
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Około tysiąca osób wzię-
ło udział pod Pomorskim 
Urzędem Wojewódzkim 
w Gdańsku w pikiecie so-
lidarnościowej ze strajku-
jącymi na Śląsku. Podob-
ne protesty odbyły się 26 
marca pod wszystkimi 
szesnastoma urzędami 
wojewódzkimi w Polsce. 
Pikiety trwały od godz. 9 
do 10, podczas ostatniej 
godziny czterogodzin-
nego strajku na Śląsku 
i w Zagłębiu.

Solidarność” domaga się 
przede wszystkim pod-
jęcia przez rząd realnego 

dialogu społecznego oraz god-
nego traktowania pracowni-
ków, m.in. poprzez wycofanie 
się z wprowadzania niekorzyst-
nych dla pracujących zmian 
w prawie.

W gdańskiej manifestacji 
wziął udział przewodniczący 
Komisji Krajowej Piotr Duda. 
– Dzisiaj jest wielki dzień dla 
ruchu związkowego w Polsce. 
Na Śląsku po raz pierwszy od 
30 lat zorganizowano strajk 
generalny. Ale jednocześnie 
jest to bardzo smutny dzień dla 
polskiej demokracji. To rząd 
zmusił nas do tego, abyśmy 
sięgnęli po ten najmocniejszy 
oręż związkowy. Ten strajk nie 
musiał się odbyć. Ale rząd nie 
chciał z nami rozmawiać przy 
stole – powiedział Piotr Duda. 
Szef Związku podkreślił, że po-
przez strajk generalny (solidar-
nościowy) na Śląsku i w Zagłę-
biu oraz pikiety wojewódzkie 
objawiła się wielka solidarność 
związkowa i pracownicza.

– Wygląda na to, że w Pol-
sce mają być tylko bardzo bo-
gaci i bardzo biedni – mówił 
Piotr Duda, dodając przewrot-
nie: – A winni kryzysu są pra-
cownicy, przychodzą do pracy 
i domagają się uczciwego wy-
nagrodzenia.

XIX czy XXI wiek?
– Jesteśmy solidarni ze 

strajkującymi na Śląsku. Oni 
walczą w naszej wspólnej 
sprawie, w imię praw pra-
cowniczych i obywatelskich. 
Granice demokracji wyzna-
czają dziś rządzący. Zwykłym 

obywatelom odbiera się prawo 
głosu – mówił przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 
Odniósł się on także do plano-
wanych zmian w kodeksie pra-
cy i do panoszącej się plagi tzw. 
umów śmieciowych. – Zmiany 
w prawie pracy wprowadzone 
w ostatnich latach cofnęły nas 
cywilizacyjnie do XIX wieku 
– mówił Krzysztof Dośla.

Szef ZRG odniósł się także 
do stanu społeczeństwa oby-
watelskiego w Polsce. – Ogra-
nicza się prawo do protestu. 
Niektórzy uważają, że związ-
kowcom trzeba zakneblować 
usta. Za działalność związko-
wą wyrzuca się z pracy. Tych, 
którzy chcą dialogu, spotykają 
arogancja władzy, kłamstwa 
i zarzuty o polityczne działa-
nia. To jedyny argument strony 
rządowej – zaznaczył Krzysz-
tof Dośla.

– W województwie pomor-
skim już 130 tys. osób pozo-
staje bez pracy. W połowie 
powiatów ziemskich bezro-
bocie przekroczyło 20 proc., 
a nawet zbliża się do 30 proc. 
Największymi pracodawcami 
stają się urzędy. Gospodarka 
morska jest marginalizowana 
i lekceważona – mówił Dośla.

Solidarni 
i zmobilizowani

W pikiecie wzięli udział 
pracownicy i związkowcy 
z całego województwa po-
morskiego, m.in. z: Dovisty 
Polska Holding (Swarożyn), 
EDF Wybrzeże, Flextronics 
International Poland (Tczew), 
Gdańskiej Stoczni „Remonto-

wa” im. Józefa Piłsudskiego, 
Pomorskiej Spółki Gazownic-
twa, Portu Gdańsk, Portu Gdy-
nia, Radmoru (Gdynia), Stocz-
ni Gdańsk, Stoczni Gdynia, 
Stoczni Marynarki Wojennej, 
Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogar-
dzie Gdańskim, TK Telekom 
(Gdańsk).

Obecni byli pracownicy 
oświaty z Gdańska, Gdyni 
i Tczewa, związkowcy z Re-
gionalnej Sekcji Kolejarzy 
w Gdyni, Sekcji Oświaty i Wy-
chowania Regionu Gdańskiego, 
oddziałów NSZZ „S” w Choj-
nicach, Lęborku, Malborku, 
Pruszczu Gdańskim i Staro-
gardzie Gdańskim. Duża grupa 
pracowników przyjechała z Re-
gionu Słupskiego NSZZ „S”.

– Sercem i duszą jesteśmy 
ze strajkującymi na Śląsku. Je-
steśmy solidarni. „Solidarność” 
upomina się o godność pra-
cowników, którą zawłaszczyli 
liberałowie. Ludzie pracy nie 
pozwolą już sobie na gorsze 
traktowanie – mówił przewod-
niczący Regionu Słupskiego 
Stanisław Szukała.

– Przyszliśmy tu, by wy-
razić swoją solidarność ze 
strajkującymi na Śląsku. Czas 
najwyższy na takie działania, 
bo rząd odrzuca dialog z pra-
cownikami – powiedziała nam 
jeszcze w trakcie pikiety Alicja 
Połońska z oświatowej „S”.

O tym, że nadchodzi czas 
przesilenia społecznego, prze-
konany jest także Ludwik 
Jakubek, kierownik Oddziału 
NSZZ „S” w Pruszczu Gdań-
skim. – W Polsce powstała taka 
sytuacja, że nie można było tu 
nie przyjść, nie zaprotestować. 

Dzień SOLIDARNOŚCI 
Od dłuższego czasu widzę, że 
narasta społeczne niezadowo-
lenie, pracownicy czują się po 
prostu źle traktowani – powie-
dział reporterowi „Magazynu 
Solidarność” Jakubek.

Łukasz Witakowski z Do-
visty Polska Holding przejechał 
wspólnie z kolegami z pracy 
kilkadziesiąt kilometrów, aby 
uczestniczyć w solidarnościo-
wym proteście. – Nie podoba mi 
się to, co dzieje się obecnie w na-
szym kraju – mówi – Rząd idzie 
w zaparte, np. wprowadzając 
kolejne zmiany w kodeksie pra-
cy. Dialog społeczny nie działa. 
Rząd nie dba o interesy pracow-
ników, tylko pracodawców.

W imieniu młodych pracow-
ników głos zabrał Sławomir 
Pomorski z firmy Flextronics 
w Tczewie. – Potrzeba zmian. 
Młodzi ludzie nie mają w więk-
szości nic. Gdyby nie pomoc ro-
dziców, wielu z nas nie miałoby 
za co żyć – mówił.

W pikiecie uczestniczyły 
także inne organizacje związko-
we – OPZZ, Forum Związków 
Zawodowych, „Sierpień ’80”.

Postulaty 
„Solidarności”

Przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla oraz szef 
Komisji Krajowej Piotr Duda 
złożyli na ręce wojewody po-
morskiego Ryszarda Stachur-
skiego petycję skierowaną do 
premiera Donalda Tuska.

– Pan wojewoda znalazł dla 
nas tylko 15 sekund. Nie chciał 
krótko chociażby porozmawiać 
o problemach, z którymi przy-
szliśmy. To pokazuje arogancję 
obecnej władzy – mówił po 
wyjściu z sekretariatu woje-
wody szef Regionu Słupskiego 
NSZZ „S” Stanisław Szukała.

Na koniec pikiety głos zabrał 
wieloletni lider „Solidarności” 
w porcie gdańskim Czesław No-
wak. – Ci, którzy obecnie rzą-
dzą, nie słuchają narodu. Często 
wywodzą się z „Solidarności”, 
tam tkwiły ich korzenie. Ale 
jeśli w tak trudnej sytuacji pra-
cowników rządzący godzą się na 
wysokie premie dla urzędników 
i menedżerów, to znaczy, że dziś 
już nie czują solidarności – po-
wiedział Czesław Nowak.

„Solidarność” oczekuje od 
rządu przedstawienia harmo-
nogramu realizacji swoich po-
stulatów do dnia 17 kwietnia 
2013 r. W przypadku braku 
reakcji – zapowiada radykali-
zację działań, w tym ogólno-
polską manifestację protestu.

Adam Chmielecki
Zobacz relację wideo 

w TV Solidarność Gdańsk 
(www.solidarnosc.gda.pl)
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W gdańskiej pikiecie wziął udział przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności” Piotr Duda.

DOMAGAMY SI
Ê 

OD KOALICJI 
RZ¥DZ¥CEJ

Wycofania szkodliwych projektów nowelizacji 

kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu 

pracy 

Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających 

stosowanie tzw. umów śmieciowych

Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania prze-

rzucania finansowania szkolnictwa publicznego 

na samorządy

Stworzenia osłonowego systemu regulacji fi-

nansowych oraz ulg podatkowych dla przedsię-

biorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie 

niezawinionego przestoju produkcyjnego

Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie 

z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”

Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla 

przedsiębiorstw energochłonnych

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych 

przysługujących pracownikom zatrudnionym w wa-

runkach szczególnych i o szczególnym charakterze

REGION
GDAŃSKI 
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Dzięki kilkuletnim rządom Donalda Tuska upowszechnił się termin „umowy śmieciowe”. 
Ale prawo pracy i godne traktowanie pracowników, zwłaszcza młodych, to niejedyny ważki 
temat publiczny, który w sposób „śmieciowy” traktuje obecna władza. Do kosza trafiły 
przecież inicjatywy społeczne poparte przez miliony obywateli. A uczynili to przedstawiciele, 
o ironio, ugrupowania, które w swojej nazwie chlubi się „obywatelskością”.

OBYWATELSKIE 
tchnienie

– Nadzieje na ożywienie obywatel-
skie zderzyły się ze szklaną ścianą polityki 
i ucieczką w uroki konsumpcji. Ludzie za-
mykają się w prywatnej krzątaninie, spada 
poziom zaufania społecznego, które jest 
budulcem kapitału społecznego – podsta-
wowej sprężyny rozwoju gospodarczego. 
W Polsce poziom zaufania społecznego 

osiągnął przedostatnie miejsce w Europie! Tradycyjne war-
tości, jak rodzina, solidaryzm społeczny, altruizm, patrio-
tyzm są atakowane w ekscesach różnych mniejszości.

Obniżenie poczucia względnego dobrobytu wytrąciło 
obywateli ze stanu letargu. Wraz ze spowolnieniem ekono-
micznym weszliśmy w fazę stagnacji, z nawisem rosnącego 
zadłużenia obywateli i państwa. Gdy stosunki na rynku pracy 
ulegają pogorszeniu, naturalny jest opór społeczny. Skończył 
się etap fiesty konsumpcyjnej. Ludzie ponownie upominają 
się o podmiotowość, o słuchanie suwerena, jakim jest spo-
łeczeństwo obywatelskie.

Demokracja musi być oparta na silnym partnerze społecz-
nym. Niestety, Polacy nie identyfikują się ze swoją wspólnotą 
samorządową, co jest jednym z podstawowych problemów 
swoistego rachitis społeczeństwa obywatelskiego. Sektor 
obywatelski ma charakter enklawowy – są wąskie grupy 
angażujących się obywateli, wyspy aktywności. Dodatkowo 
odbywa się proces wycofywania państwa z realizacji usług 
społecznych i wkraczanie półprofesjonalnych organizacji 
pozarządowych, np. w usługach socjalnych. Zmierza to ra-
czej do stworzenia atrapy społeczeństwa obywatelskiego 
opartego na etatyzacji sektora.

Wciąż brakuje pogłębionej i uczciwej debaty, która jest 
solą demokracji. Bez niej nie zbudujemy społeczeństwa oby-
watelskiego. Za taki stan rzeczy odpowiadają m.in. media, 
które nie tworzą atmosfery do wymiany poglądów. Jednak 
zwykli obywatele znów chcą zabrać głos w sprawach życia 
publicznego. To dobrze. Bo, jak mówił Edmund Burke, „do 
triumfu zła potrzeba tylko, aby dobrzy ludzie nic nie robili”.

dr hab. Witold Toczyski
socjoekonomista, Uniwersytet Gdański

Władza PRZECIW obywatelom 

Nie sposób nie zauwa-
żyć, że wysyp inicja-
tyw obywatelskich, jaki 

nastąpił w ostatnich latach, jest 
skutkiem przede wszystkim 
słabości polskiego państwa 
i jego wycofywania się z od-
powiedzialności za kolejne 
sfery życia. III RP nigdy nie 
była dobrym przykładem sil-
nego, sprawnego państwa, ale 
pod rządami koalicji PO-PSL 
ta słabość stała się szczególnie 
widoczna. Likwidacja połączeń 
kolejowych, placówek edu-
kacyjnych, sądów – to tylko 
niektóre przykłady, niemające 

nic wspólnego z zasadą po-
mocniczości, czyli rozwiązy-
wania problemów obywateli 
na możliwie najniższym szcze-
blu. Państwo Tuska wycofuje 
się bowiem z zaangażowania 
w sektory, które z natury rze-
czy nie mogą się bilansować 
w skali lokalnej lub regional-
nej i muszą być prowadzone 
w skali makro (np. projekty 
infrastrukturalne).

System obywatelski

Społeczeństwo obywatelskie 
to pewien system, czyli spójny 
zbiór powiązanych ze sobą ele-
mentów: konsultacji społecz-
nych, partycypacji obywateli, 
równowagi na rynku mediów, 
przejrzystości procedur decy-
zyjnych, wyważenia interesów 
indywidualnych, grupowych 
i dobra wspólnego. To wyma-
ga pewnego samoograniczenia, 

szczególnie ze strony przedsta-
wicieli władzy wykonawczej. 
Instytucje państwa dysponują 
przecież środkami egzekwowa-
nia swojej władzy, przekazanymi 
im przez obywateli. Ci jednak 
w zamian oczekują sprawnego 
i sprawiedliwego rozwiązywa-
nia ich problemów.

W tym kontekście nie dziwi, 
że obywatele w Polsce wiele 
spraw chcieli wziąć we własne 
ręce. Lista podjętych w ostatnich 
miesiącach inicjatyw imponuje 
skalą i zróżnicowaniem. W maju 
ub.r. „Solidarność” złożyła ponad 
2 mln podpisów pod wnioskiem 
o referendum nt. podniesienia 
wieku emerytalnego. Zostało 
ono odrzucone głosami posłów 
koalicji. Podobnie w grudniu 
2012 r. Sejm już w pierwszym 
czytaniu odrzucił obywatelski 
projekt ustawy przywracającej 
nauczanie historii w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Oznacza-

ery Donalda Tuska symbolicz-
na jest historia funkcjonowania 
Komisji Trójstronnej rządu, 
przedstawicieli pracodawców 
i pracowników. Jej prace były 
zawieszone na kilka miesięcy, 
bo rząd nie wyznaczył prze-
wodniczącego, a tylko w jego 
kompetencjach leżało zwo-
ływanie posiedzeń komisji! 
Kilkumiesięczne przestoje 
w pracy zdarzały się również 
w przypadku poszczególnych 
podstolików branżowych Ko-
misji Trójstronnej.

Polska specyfika

Tak jak każda inna dziedzina 
życia, tak i społeczeństwo oby-
watelskie w danym kraju ma tro-
chę inną specyfikę, wynikającą 
z jego historii, tożsamości, prze-
kroju społecznego itp. W krajach 
Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej podstawą społeczeń-
stwa obywatelskiego są organi-
zacje pozarządowe (tzw. NGO’s), 
fundacje (często rodzinne) oraz 
różnego rodzaju stowarzyszenia, 
towarzystwa i związki lokalne, 
środowiskowe, branżowe.

Nie ma co ukrywać, że spe-
cyfikę polskiego społeczeństwa 
obywatelskiego ukształtowało 

Referendum, 
czyli głos 
obywateli

Polski ustrój polityczny to demokracja pośrednia, w której su-
weren (naród) decyduje przede wszystkim przez swoich przed-
stawicieli w parlamencie. Referendum to narzędzie demokracji 
bezpośredniej uzupełniające ten sposób podejmowania decyzji 
w państwie. Konstytucja RP (art. 4 i 170) oraz ustawa o refe-
rendum ogólnokrajowym z marca 2003 r. dopuszczają zorga-
nizowanie referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu 
dla państwa, wyrażenia zgody na ratyfikację umowy między-
narodowej (na podstawie której RP przekazuje organizacjom 
międzynarodowym kompetencje organów władzy państwowej 
w niektórych sprawach) oraz w przypadku zmian w konstytucji. 
Po 1989 r. odbyły się cztery referenda. W 1996 r. decydowano 
łącznie o dwóch sprawach: powszechnym uwłaszczeniu i pry-
watyzacji majątku narodowego (referenda nie były wiążące 
z powodu frekwencji poniżej 50 proc.). Ważne okazały się za to 
referenda dot. przyjęcia nowej konstytucji w 1997 r. i przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej w 2003 r.

Drugim elementem demokracji bezpośredniej w Polsce jest 
obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Zgodnie z art. 188 ust. 
2 Konstytucji RP prawo do takiej inicjatywy przysługuje 100 tys. 
obywateli. Choć to znacznie mniejsza liczba niż pół miliona pod-
pisów w przypadku referendum, i ten mechanizm w polskich 
warunkach szwankuje. Wprawdzie stosunkowo często udaje 
się wepchnąć inicjatywy obywatelskie pod obrady parlamentu, 
jednak posłowie z reguły od razu je odrzucają. Dotknęło to m.in. 
projektu ws. zachowania przez polskie państwo większościowe-
go pakietu akcji Grupy LOTOS (styczeń 2013 r.). Jeśli już Sejm 
skieruje obywatelski projekt do dalszych prac, ciągną się one nie-
miłosiernie. Taki los spotkał m.in. projekt „Powrót do Ojczyzny” 
(mający ułatwić Polakom z b. Związku Sowieckiego osiedlenie 
się w Polsce) i inicjatywę „S” ws. podniesienia płacy minimalnej, 
pod którą zebrano 300 tys. podpisów. Sejmowe prace (podob-
no) nad nimi trwają już odpowiednio dwa lata i rok.

SZWAJCAR 
to ma 
prawa!

Szwajcarzy bardzo czę-
sto korzystają z instytucji 
referendum. Rocznie od-
bywa się od 3 do 7 takich 
głosowań. Co ciekawe, ich 
daty są znane już na kilka 
lat wcześniej. W tym roku 
zaplanowano cztery refe-
renda, z których jedno już 
się odbyło. Nie znaczy to, 
że nie dojdzie do zarządze-
nia kolejnych. Do ogłosze-
nia referendum w Szwaj-
carii wystarczy zebranie 
podpisów 50 tys. obywateli 
(na 7,8 mln mieszkańców)! 
Głosować można osobi-
ście lub za pomocą poczty, 
planuje się wprowadzenie 
głosowania internetowe-
go. W niektórych miejsco-
wościach udział w refe-
rendum przybiera wymiar 
bezpośredni niemal do-
słownie. Chętni mieszkań-
cy zbierają się na głównym 
placu i głosują nie poprzez 
wrzucenie kart wyborczych 
do urny, a podniesienie 
kart (w różnych kolorach) 
w górę. Widać pod Al-
pami nikt nie wstydzi się 
swojego zdania. Obywa-
tele Szwajcarii głosują nad 
przeróżnymi sprawami. 
W ostatnim referendum 
przeprowadzonym 3 mar-
ca zdecydowali o ograni-
czeniu wynagrodzeń kadry 
menedżerskiej (w efekcie 
zabronione będą np. mi-
lionowe odprawy z okazji 
rozpoczęcia lub zakoń-
czenia pracy). Inicjatywę 
„Przeciwko oskubywaniu” 
poparło 68 proc. uczest-
ników głosowania. Czy 
ktoś wyobraża sobie taką 
sytuację w Polsce? 

ło to zlekceważenie głosu 150 
tys. popierających ten wniosek 
obywateli.

Także ponad 2 mln podpisów 
zebrano pod wnioskiem o przy-
znanie TV Trwam miejsca na tzw. 
multipleksie cyfrowym. W reakcji 
na pominięcie katolickiej telewi-
zji w procesie koncesyjnym Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w całym kraju odbyło się również 
blisko 200 marszów poparcia dla 
TV Trwam i w obronie wolności 
mediów. Czy ten vox populi na 
niespotykaną wcześniej w III 
RP skalę zostanie uwzględniony 
w kolejnych decyzjach KRRiT?

Ostatni przykład to akcja 
„Ratuj maluchy”, ruch rodzi-
ców sprzeciwiających się po-
syłaniu do szkół 6-latków. Pod 
wnioskiem o referendum w tej 
sprawie zebrano już ponad 
180 tys. podpisów. Dalszy los 
tej inicjatywy będzie kolejnym 
probierzem jakości „systemu 
obywatelskiego” w Polsce.

Społeczeństwo obywatel-
skie w praktyce to także realny 
dialog społeczny, na różnych 
poziomach i o różnym cha-
rakterze: branżowy, ogólny, 
dwustronny (autonomiczny), 
a przede wszystkim trójstron-
ny. Dla polskiej rzeczywistości 
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SPOŁECZEŃSTWO 
źródłem władzy

– Zgodnie z postanowieniami Konstytucji 
RP Polska jest demokratycznym państwem 
prawa, w którym władza należy do narodu. 
Naród sprawuje tę władzę poprzez swoich 
przedstawicieli lub bezpośrednio. Logicz-
nym wnioskiem jest przyjęcie, iż społeczeń-
stwo winno w sposób rzeczywisty, nie tylko 
formalny, mieć bieżący wpływ na podejmo-
wane decyzje. W końcu to ono jest źródłem władzy.

Niezwykle ważne jest, by obywatele byli świadomi swo-
ich uprawnień i chcieli wpływać na podejmowanie dotyczą-
cych ich decyzji. Można powiedzieć, że dobremu rządowi 
powinno zależeć na jak najszerszym przekazaniu władzy 
w ręce obywateli. Nawet najbardziej miażdżące zwycięstwo 
w wyborach określonej formacji nie może przekreślić prawa 
ludzi do współdecydowania. Warto zwrócić uwagę, iż nasz 
ustrojodawca, precyzując sposób sprawowania władzy przez 
naród, posłużył się spójnikiem „lub”, co oznacza, że pomię-
dzy sprawowaniem władzy przez wybranych przedstawicieli 
a uczestnictwem zwykłych ludzi w bieżąco podejmowanych 
decyzjach nie może być alternatywy rozłącznej, na zasadzie 
albo – albo. Nieprawidłowe jest rozumowanie, jakoby wraz 
z oddaniem głosu przy urnie wyborczej obywatele wyczer-
pali swoje prawo wpływu na podejmowane przez rządzą-
cych decyzje.

Obecne instytucje umożliwiające rzeczywisty udział 
obywateli w sprawowaniu władzy są niewystarczające lub 
– przynajmniej – nieprawidłowo stosowane. Przepisy umoż-
liwiające przeprowadzenie np. inicjatywy ustawodawczej 
lub referendum lokalnego są nie tylko niedoskonałe, lecz 
także tak stosowane, by ich rolę ograniczyć do minimum. 
Stąd w pełni zasadna wydaje się zmiana przyjętych rozwią-
zań, by umożliwić społeczeństwu prawo zgłoszenia wiążącej 
inicjatywy przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 
Oczywiście wymagałoby to zmiany konstytucji. Należałoby 
także szczegółowo uregulować ograniczenia i wymogi ta-
kiego referendum, jednak już sama możliwość jego przepro-
wadzenia pozwalałaby w sposób rzeczywisty, a nie fasado-
wy, na współdecydowanie obywateli w rządzeniu.

Tomasz Snarski
prawnik, Uniwersytet Gdański

blisko półwieczne panowanie 
reżimu komunistycznego, któ-
ry zwalczał wszelkie przejawy 
inicjatywy indywidualnej, za-
angażowania zwykłego oby-
watela itd. Po 1989 r. nastąpił 
oczywiście gwałtowny rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce, wciąż jednak różni się 
ono od modelu europejskiego 
– jest mniej rozproszone, z waż-
ną rolą dużych organizmów 
społecznych, jak Kościół kato-
licki czy NSZZ „Solidarność”. 
Społeczne znaczenie związków 
zawodowych podkreśla zresztą 
bardzo wyraźnie chrześcijańska 
nauka społeczna. Zakłada ona, 
że do pełnego i zrównowa-
żonego rozwoju społecznego 
potrzebne jest istnienie silnych 
„instytucji pośrednich”, z któ-
rych jednymi z najważniejszych 
(jako tzw. organizacje stanowe) 
są właśnie związki zawodowe.

Centrum i margines

Ignorowanie inicjatyw oby-
watelskich przez obecną władzę 
wpisuje się w szerszą strategię 
monopolizowania wpływu na 
bieg spraw państwowych i spo-
łecznych. Rządzący z ramienia 
PO-PSL w różnych instytucjach 
państwowych zdają się mówić 
całym grupom społecznym 

Liczby NIE KŁAMIĄ
 577 – tyle referendów odbyło się w Szwajcarii od 1848 r.
 50 tys. – tyle podpisów wystarczy, aby w Szwajcarii 

doszło do referendum
 500 tys. – tyle podpisów pod wnioskiem o referendum 

trzeba zebrać w Polsce
 6 – tyle referendów odbyło się w Polsce po II wojnie 

światowej
 4 – tyle referendów odbyło się w Polsce po 1989 r.

DEMOKRACJA 
według PO

Gdyński poseł PO Tadeusz Aziewicz zaprezentował 
(„Polska Dziennik Bałtycki”, 22 III) pomysł na demokrację à 
la PO. Podwyższenie wieku emerytalnego nazwał „przykła-
dem sprawy, której nie powinno się rozstrzygać w referen-
dum”. Obywatele chcą o czymś decydować? Niemożliwe! 
Aziewicz wie, że „lepiej uczynią to ludzie, którzy mają odpo-
wiednie przygotowanie i zaplecze, by podejmować dobre, 
chociaż czasami bolesne decyzje”. Poseł jest konsekwentny: 
„Nie może być tak, że jeśli w którymś momencie władza nie 
spodoba się szefowi jednej z central związkowych, to zwią-
zek obala rząd”. Otóż demokracja polega właśnie na tym, 
że każdy obywatel w każdym momencie, jeśli tylko robi to 
zgodnie z prawem, może podjąć kroki do obalenia każdego 
rządu i każdej innej władzy (np. samorządowej). Nieważ-
ne, czy jest szefem związku zawodowego, czy kimkolwiek 
innym. Ciekawe, jak demokracji sprawdzi się w kolejnych 
wyborach. Może się okazać, że wyborcy podejmą „dobre, 
chociaż bolesne decyzje”. Dla Aziewicza.

i zawodowym: Nie potrzebuje-
my was i waszej opinii. Ignoro-
wanie społeczeństwa nie może 
dziwić, skoro obecna większość 
rządząca lekceważy i ogranicza 
prawa przedstawicieli tego spo-
łeczeństwa, np. opozycję parla-
mentarną i związki zawodowe.

Symboliczna jest tu postawa 
marszałek Sejmu Ewy Kopacz, 
która podczas debaty parlamentar-
nej nad wnioskiem o przeprowa-
dzenie referendum emerytalnego 
nie wpuściła do budynku Sej-
mu… przedstawicieli inicjatywy 
referendalnej, czyli delegacji „S”. 
Marszałek Kopacz niedawno nie 
zgodziła się na wystąpienie na 
forum izby plenarnej kandydata 
opozycji na premiera prof. Pio-
tra Glińskiego. Wcześniej, pod-
czas sejmowego głosowania nad 
przyjęciem przez Polskę tzw. pak-
tu fiskalnego, PO i PSL zdecydo-
wały o przyjęciu metody zwykłej 
większości, dzięki czemu rządzą-
cy uniknęli konieczności budo-
wania kompromisu z opozycją. 
Jednocześnie w tzw. sejmowej 
zamrażarce miesiącami leży kilka-
set projektów ustaw zgłoszonych 
przez opozycję. Nadanie im biegu 
legislacyjnego również opóźnia 
marszałek Kopacz. Takie prakty-
ki pozwalają oczywiście rządzić 
łatwiej i szybciej, ale czy lepiej?

Demokracja i zaufanie

Ale być może „Solidarność” 
i inne organizacje, chociażby 
te zaangażowane w Platformę 
Oburzonych, żądają za dużo? 
Może źle rozumieją terminy 
„demokracja” i „społeczeństwo 

skończyła się wraz z upadkiem 
ateńskiej polis. Jej elementy naj-
bardziej widoczne są we współ-
czesnych ustrojach politycznych 
Stanów Zjednoczonych i Szwaj-
carii. Co charakterystyczne, choć 
te kraje wiele różni (supermocar-
stwo i państwo neutralne), oba 
z reguły zajmują czołowe miejsca 
w rankingach państw najlepiej 
rozwiniętych cywilizacyjnie, naj-
bardziej przyjaznych obywatelom 
itp. Oddanie w jak największym 
stopniu władzy obywatelom (czę-
ste referenda, bezpośredni wybór 
nie tylko polityków, ale również 
na wiele stanowisk urzędniczych, 
duża autonomia kantonów lub sta-
nów) to fundamenty ich ustroju.

Zapewne to właśnie realne, 
a nie tylko papierowe możliwo-
ści aktywnego udziału obywa-
teli w zarządzaniu państwem, 
wpływania na jego losy, są po-
wodem powszechnego patrio-
tyzmu Amerykanów czy wyso-
kiego zaufania Szwajcarów do 
władz regionalnych i central-
nych. Tymczasem u nas rząd 
Donalda Tuska bije rekordy 
braku zaufania. W marcu br. 
(TNS Polska, 1-4 marca) ne-
gatywnie oceniało gabinet 72 
proc. badanych, a premiera 
– 67 proc. „Zdecydowanie do-
bre” oceny rządy wyraziło je-
dynie 2 proc. biorących udział 
w badaniu, a premiera – uwa-
ga! – 1 proc. Być może to jest 
odpowiedź na pytanie o stan 
społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce. Skoro tylko 1-2 proc. 
obywateli dorosło do demokra-
cji, po co robić referenda?

Adam Chmielecki
©
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obywatelskie”? Przecież co kilka 
lat odbywają się wybory parla-
mentarne, prezydenckie i samo-
rządowe, w których obywatele 
mają możliwość wyrażenia swo-
jego zdania, podjęcia decyzji.

Wbrew pozorom historia 
demokracji bezpośredniej nie 
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„Mój dom, mój prąd” – to 
hasło Europejskiej Inicja-
tywy Obywatelskiej na 
rzecz zawieszenia pakietu 
klimatyczno-energetycz-
nego Unii Europejskiej. 
Aby doprowadzić do za-
wieszenia pakietu, do 8 
sierpnia trzeba zebrać co 
najmniej milion podpisów 
mieszkańców siedmiu 
państw członkowskich 
Wspólnoty. Liderem inicja-
tywy w Polsce jest NSZZ 
„Solidarność”.

Komitet Obywatelski ini-
cjatywy zawieszenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
tworzą przedstawiciele Austrii, 
Czech, Danii, Grecji, Litwy, 
Wielkiej Brytanii i oczywiście 
Polski. NSZZ „Solidarność” 
w komitecie reprezentują: Do-
minik Kolorz (przewodniczą-
cy Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego), Kazimierz Grajcarek 
(przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki), Jaro-
sław Grzesik (przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego), Woj-
ciech Stanisław Ilnicki (prze-

Zabójczy PAKIET?

wodniczący Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Brunatnego) 
oraz ekspert Zbigniew Gidziń-
ski. W skład komitetu wchodzi 
również m.in. poseł Ludwik 
Dorn, który był inicjatorem 
całego przedsięwzięcia.

W kierownictwie inicjaty-
wy nieprzypadkowo dominują 
przedstawiciele górnictwa wę-
gla. Podstawowym efektem pa-
kietu klimatyczno-energetycz-
nego ma być bowiem znaczący 
wzrost kosztów energii wytwa-
rzanej z węgla kamiennego 
i brunatnego, a w następstwie 
spadek konkurencyjności jej 
producentów na polskim i eu-
ropejskim rynku energii. Z tego 
względu forsowanie pakietu, 
pod pozorem troski o ekologię 
(co z pewnością, nie można 
zaprzeczyć, było jedną ze skła-

dowych motywacji inicjatorów 
wprowadzenia pakietu), często 
rozpatrywane jest przez anali-
tyków rynków energetycznych 
jako element lobbystycznych 
walk, głównie na korytarzach 
w Brukseli i Strasburgu. Kto 
zyska na rozwiązaniach pakie-
tu? Przede wszystkim produ-
cenci i dostawcy gazu ziemne-
go (np. rosyjski Gazprom) oraz 
podmioty pośredniczące w han-
dlu i spekulacją uprawnieniami 
do emisji CO2. Można również 
zakładać, że restrykcje pakie-
tu klimatycznego wypromują 
w energetyce takie technologie, 
jak elektrownie wiatrowe, pa-
nele fotowoltaiczne, biopaliwa 
(drugiej generacji), energetyka 
jądrowa. Nie trzeba dodawać, 
że w zdecydowanej większo-
ści są to technologie, którymi 
Polska, podobnie jak pozostałe 
nowe państwa członkowskie 
w Unii Europejskiej, nie dys-
ponuje. Chętnie, oczywiście za 
odpowiednią zapłatą, podzielą 
się nimi natomiast kraje starej 
Unii.

Kosztowny pakiet

Pakiet klimatyczno-ener-
getyczny UE wszedł w życie 
od początku 2013 r. Nakazuje 
on producentom energii zakup 
uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla. Oznacza to dramatyczne 
problemy polskiej gospodarki 
i poważny cios dla budżetów 
domowych Polaków. Wzrosną 
koszty produkcji energii, a za-

Czarne złoto na cenzurowanym
Jednym z celów pakietu jest ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Ich producenci 
(emitenci, np. polskie elektrownie węglowe) muszą od stycz-
nia 2013 r. kupować na specjalnych aukcjach prawa do emisji 
CO2. Prawo do emisji tony takich gazów ma kosztować ok. 
8-40 euro (prawa do emisji podlegają obrotowi handlowemu, 
stąd ich cena będzie zróżnicowana w różnych okresach), co 
w przypadku polskiej energetyki (w ponad 90 proc. opartej 
na węglu) może kosztować nawet 6 mld euro (25 mld zło-
tych) rocznie! Jedynym elementem osłonowym dla naszej 
gospodarki jest w pakiecie prawo Polski do emisji większej 
ilości gazów cieplarnianych, niż wskazywałyby na to wyku-
pione prawa. Stuprocentowe „pokrycie” zakupionymi prawa-
mi rzeczywistej emisji CO2 ma nastąpić w 2020 r. Pytanie, ile 
wówczas będzie istnieć obecnych polskich przedsiębiorstw 
przemysłowych i czy stać je będzie na wykup praw do emisji 
gazów cieplarnianych?

Skutki pakietu 
klimatycznego
 Wzrost cen 
energii cieplnej 
o 22 proc. w 2013 r.

 Wzrost cen 
prądu o 30 proc. 
w 2013 r.

 Wzrost cen 
prądu o 70 proc. do 
2020 r.

 Utrata 250-500 
tys. miejsc pracy do 
2020 r.

tem także jej ceny, zarówno dla 
odbiorców przemysłowych, jak 
i indywidualnych. Wprawdzie 
pakiet promuje tzw. zielone 
miejsca pracy, jednak ma być 
ich zaledwie... 24 tys., czyli 
dziesięciokrotnie mniej niż licz-
ba utraconych miejsc pracy.

Lista branż, które dotkną 
skutki pakietu, jest niema-
ła:  hutnictwo, przemysł 
chemiczny, cementownie, 
przemysł papierniczy, prze-
mysł metalowy, górnictwo, 
koksownictwo,  motory-
zacja. Pakiet klimatyczny 
może znacząco zmniejszyć 
konkurencyjność polskiego 
przemysłu ciężkiego. Zaan-
gażowanie „Solidarności” 
w zawieszenie, a docelowo 
zniesienie pakietu to zatem 
element konsekwentnej wal-
ki Związku w ostatnich mie-
siącach o promocję obrony 
i odbudowy polskiego prze-
mysłu, tej części gospodarki, 
która długofalowo zapewnia 
najszybszy, najbardziej zrów-
noważony i najbezpieczniej-
szy (odporny na spekulacyjne 
i doraźne ruchy kapitału) roz-
wój gospodarczy.

Podpisz się!

Członkowie „Solidarności” 
w Regionie Gdańskim wykaza-
li się niezwykłą sprawnością 
i zaangażowaniem w akcji 
zbierania podpisów pod wnio-
skiem o referendum ws. pod-
niesienia wieku emerytalnego. 
Jeśli nie chcemy przepłacać 
za energię (a w konsekwencji 
za większość innych towarów 
i usług) oraz utrzymać miejsca 
pracy w polskim przemyśle, 
tym razem musi być podobnie. 
Spośród już zweryfikowanych 
list z podpisami poparcia, któ-
re trafiły do centrali protestu 
w Regionie Śląsko-Dąbrow-

skim, najwięcej pochodziło 
właśnie z Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego. Mu-
simy jednak pamiętać, że jest 
to wspólna sprawa wszystkich 
pracowników i odbiorców 
energii w całym kraju.

Podpis pod inicjatywą „Mój 
dom, mój prąd” można złożyć 
na dwa sposoby. Albo tradycyj-
nie, na listach poparcia, które 
są wyłożone w sekretariacie 
Regionu Gdańskiego, albo 
poprzez Internet na specjal-
nej stronie www Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej pod 
adresem https://ec.europa.eu/
citizens-initiative/ECI-2012-
-000010/public/index.do?lan-
g=pl (link można też znaleźć 
na stronie Regionu Gdańskie-
go). Wypełnienie krótkiego 
formularza, co niżej podpisany 
sprawdził empirycznie, zajmu-
je jedynie ok. dwóch minut. 
Rachunku kosztów i zysków 
takiego zaangażowania nie 
trzeba chyba przedstawiać.

Adam Chmielecki

„Solidarność” w Stoczni Remontowa Shipbuilding daje przykład
Walne Zebranie Delega-
tów OM NSZZ „Solidar-
ność” w Remontowej 
Shipbuilding przyjęło 
21 marca sprawozdanie 
z działalności Komisji Mię-
dzyzakładowej w 2012 r.

Organizacja Międzyzakła-
dowa „S” w Remontowej Ship-
building i Paint-Investrem liczy 
259 członków. Odnosi sukcesy 
(np. wprowadzenie systemu 
okresowej oceny pracowników 
pozwoliło na podwyżki stawek 
zaszeregowania) i cały czas się 
rozwija. – W lutym pozyskali-
śmy czterech nowych człon-

ków, w marcu dwóch – poin-
formował przewodniczący „S” 
w Stoczni Remontowa Shipbu-
ilding Krzysztof Żmuda.

Podczas WZD odczytano 
list od prezesa stoczni Andrze-
ja Wojtkiewicza, który współ-
pracę z zakładową „S” ocenił 
jako „wzorcową” i „przyczy-
niającą się do zabezpieczenia 
miejsc pracy”. Obecni byli 
przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla i prze-
wodniczący KM NSZZ „S” 
w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” Mirosław Piórek. Szef 
ZRG podziękował stoczniow-
com za zaangażowanie w życie 

„S”. – Sytuacja waszej stoczni 
jest sygnałem, że nawet w tak 
trudnym sektorze gospodarki 
można dobrze sobie radzić. 
Niestety, podobnych przypad-
ków nie ma wiele – powiedział 
Dośla. Szef ZRG podziękował 
za osobiste zaangażowanie 
Krzysztofowi Żmudzie, m.in. 
za koordynowanie służby 
przy grobie bł. ks. Popiełuszki 
oraz włączenie się w sprawy 
lokalnej społeczności. Miro-
sław Piórek zaapelował do 
delegatów na WZD o wzmo-
żenie działań na rzecz rozwoju 
Związku.

(ach)
Przewodniczącym WZD był Andrzej Treder (w środku). Obok 
Krzysztof Żmuda (po lewej) i Kazimierz Bloch.
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– Staramy się w sytuacji, jaka jest dzisiaj – niekorzystnej prze-
cież, i na rynku pracy, i w naszej firmie – pracować nad utrzy-
maniem liczby członków Związku oraz tworzeniem jak najlep-
szych warunków pracy i płacy, a także w sytuacjach zagrożenia 
zwolnieniem negocjować to, co jest możliwe do osiągnięcia 
– mówi Jarosław Kuchnowski, przewodniczący Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKS Starogard Gdański.

nieprawda – mówi przewodni-
czący KM „S”. – Siedzimy na 
tej samej gałęzi, nie będziemy jej 
więc podcinać.

Takie podejście Związku było 
potrzebne, kiedy zarząd firmy
podejmował trudne decyzje do-
tyczące likwidacji nierentownych 
linii autobusowych.

– To oczywiście wiązało się 
ze zmniejszeniem liczby etatów. 
Musiał jednak zwyciężyć zdrowy 
rozsądek. Nie można utrzymywać 
kursów do przewożenia zaledwie 
kilku pasażerów – wspomina 
Kuchnowski. – Nasza firma od
roku jest na plusie, ma zyski. Ten 
wynik jest osiągany również dla-
tego, że w kluczowych sprawach 
dogadujemy się z pracodawcą.

Teresa Ostrowska, skarb-
nik KM „S”, dodaje, że do 
ostatniego sukcesu Związku 
należy fakt podziału zysku fir-
my z pracownikami.

– Zarząd firmy zgodził się
przyznać nagrody finansowe dla
pracowników. To nasza zasługa, 
związek zawodowy wykazał się 
uporem i twardo obstawał przy 
swoich racjach.

Sukcesem Związku było 
także wynegocjowanie półtora 
roku temu nowego Zakładowe-
go Układu Pracy.

– Stary układ zbiorowy został 
wypowiedziany. Wydawało się, 
że z wynegocjowaniem dobrego 
nowego układu będzie ciężko 
– mówi Jarosław Kuchnowski. 
– Ale uzyskaliśmy to, co mogli-
śmy i jesteśmy zadowoleni.

Grażyna Dworczyk przyzna-
je, że wpływ na wynik negocja-
cji miała poprawna współpraca 
z obecnym prezesem Andrze-
jem Pogranicznym oraz An-
drzejem Burconem, wicepre-
zesem firmy.

Kiedyś trzeba było 
walczyć o Związek

Zupełnie w innych warun-
kach znajdował się Związek za 
czasów poprzedniego prezesa.

– Nasi ludzie byli zastraszani 
w związku z przynależnością do 
„Solidarności”. Po prostu bali się 
– wspomina Kuchnowski. – By-
liśmy jednak zdeterminowani, 
walczyliśmy o nasze prawa. 
Bardzo pomógł nam wtedy Jó-
zef Rymsza, szef Oddziału ZRG 
NSZZ „S” w Kościerzynie. Ale 
również Zarząd Regionu Gdań-
skiego.

– Faktycznie, to był wtedy 
bardzo trudny czas – opowiada 
Rymsza. – Związek nie dał się 
zniszczyć, bo ludzie działali 
razem. Ale i dzisiaj, żartobli-
wie mówiąc, uchować Związek 
w firmie na terenie, gdzie panuje
tak duże bezrobocie, to jest już 
sukces. Widać bardzo wyraźnie, 
że tam, gdzie jest związek za-
wodowy, ludziom jest po prostu 
lepiej.

Choć współpraca z prezesem 
układa się dobrze, nie obywa się 
jednak bez problemów. „Solidar-
ność” konsultuje obecnie pro-
pozycję pracodawcy dotyczącą 
zwolnień kilku pracowników.

– Rozmawiamy o programie 
dobrowolnych odejść. Są osoby, 
które prawdopodobnie skorzy-
stałyby z takiej ewentualności. 
Będziemy się starali wynegocjo-
wać dla nich jak najlepsze wa-
runki – tłumaczy Kuchnowski.

Grażyna Trzebiatowska 
mówi, że jeśli Związek pręż-
nie działa, to pracodawca się 
z nim liczy. W ich przypadku 
współpraca układa się także 
dobrze z księgową, a to bar-
dzo pomaga w codziennej 
pracy związkowej.

Do swoich sukcesów „Soli-
darność” w PKS zalicza istnie-
jący w ich firmie Zakładowy
Fundusz Świadczeń Pracow-
niczych.

– Ludzie są bardzo zadowo-
leni z naszej oferty. Mamy dla 
każdego coś dobrego – ocenia 
Kuchnowski. – Pracownicy 
mogą korzystać z różnych form 
dofinansowań, np. do wyjazdów
na ryby, na masaże, do biletów 
na basen, różnorodnych wycie-
czek, pikników integracyjnych 
czy wczasów pod gruszą.

Przewodniczący dodaje, że 
są oczywiście pracownicy, któ-
rzy woleliby dostać pieniądze do 
ręki, ale jego zdaniem nie jest to 
dobry pomysł. Trzeba bowiem 

szukać pomysłów, które będą 
ludzi integrować.

– To również forma solidarno-
ści – mówi Kuchnowski. – Kie-
rowcy np. mają wyższy odpis na 
głowę, a pozostali pracownicy 
mniejszy. My jednak go nie dzieli-
my. Uważamy, że tak jest lepiej.

Jarosław Tusk dodaje, że 
pracownicy zadowoleni są także 
z możliwości uzyskania pożyczek 
na różne cele, np. remontowe, bu-
dowlane czy mieszkaniowe.

– W jedności siła – to się 
sprawdza. Do naszego Związ-
ku należę od początku jego 
powstania. Razem coś można 
zrobić, tak jest po prostu łatwiej. 
A w pojedynkę co można zdzia-
łać? Kto mnie będzie słuchał? 

A Jarosław Tusk uważa, że 
siłą Związku jest to, że nie jest 
partią polityczną:

– Poza tym to organizacja, 
która ma swoje zaplecze: praw-
ników, trenerów szkoleniowych, 
doradców, ale są także ludzie 
z innych komisji czy struktur, 
którzy – kiedy zajdzie taka 
potrzeba – staną murem za po-
krzywdzonymi. I w tym jest idea 
solidarności.

Dla Grażyny Dworczyk bez-
pieczeństwo to także podstawowy 
atut przynależności związkowej.

– Do wstąpienia do Związku 
namówiła mnie koleżanka Regi-
na. Przyszłam kiedyś do pracy na 
dworzec, a ona mówi: „Wstąp, 
w razie kłopotów ktoś cię będzie 
mógł obronić”. I choć takiej po-
trzeby wtedy nie było, pomyśla-
łam, że skorzystam z propozycji. 

A Teresa Ostrowska dodaje:
– Lepiej się żyje i pracuje 

będąc we wspólnocie. Żeby się 
po prostu dobrze czuć. A Zwią-
zek taki jak „Solidarność” po 
prostu mi odpowiada.

Działacze związkowi spo-
tykają się codziennie w pracy. 
Zawsze mogą porozmawiać 
o ewentualnych problemach, 
zastanowić się, jak działać, omó-
wić plany. A w razie potrzeby po 
prostu się spotykają w grupie.

Jarosław Kuchnowski tak 
ocenia swoją pracę:

–  Czasami jestem już na-
prawdę zmęczony pracą działa-
cza związkowego i zastanawiam 
się, po co ja to wszystko robię. 
Ale mówię sobie, iż ludzie mnie 
wybrali, więc muszę dla nich po 
prostu być i działać.

Olga Zielińska

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY PKS STAROGARD GDAŃSKI

W jedności SIŁA

Jarosław Kuchnowski jest 
przewodniczącym „Solidar-
ności” już drugą kadencję. 

Ludzie mu ufają, wiedzą, że 
zawsze stara się pomóc, roz-
mawiać, wysłuchać, po prostu 
dogadać się. A poza tym dewizą 
jego działalności związkowej jest 
transparentność, zarówno w kwe-
stiach finansowych, jak i podej-
mowanych decyzji czy planów.

– Jarek nigdy nie podejmuje 
decyzji sam. Zawsze wszystko 
uzgadnia z nami. I tak jest po 
prostu dobrze, bo każdy czuje, 
że decyzje są wynikiem naszej 
wspólnej dyskusji czy kompro-
misu – mówi Grażyna Trzebia-
towska, sekretarz komisji w PKS 
Starogard Gdański.

Kuchnowski podkreśla, że 
związkowcy muszą mieć po pro-
stu zaufanie do przewodniczące-
go i siebie nawzajem. A drogą do 
tego jest m.in. transparentność.

– Ważną kwestią są spra-
wy finansowe – twierdzi
przewodniczący. – Grażyna 
Dworczyk, członek Komisji 
Rewizyjnej, bardzo dba o to, 
by nasi członkowie czuli, że są 
uczciwie traktowani. Przecież 
oddają nam swoje pieniądze.

A Grażyna Dworczyk dodaje: 
– U nas nie ma tak, że ktoś może 
nie mieć możliwości sprawdze-
nia, gdzie i na co idą pieniądze.

Trudne zadania, ale 
i sukcesy

Utrzymanie stabilnej liczby 
związkowców nie jest łatwym 
zadaniem. W ciągu ostatnich 
czterech lat PKS zmniejszył się, 
jeśli chodzi o tabor i zatrudnienie, 
aż o 30 procent. Dzisiaj w firmie
pracuje 220 osób, a 50 z nich na-
leży do „Solidarności”.

– Nie jesteśmy skupieni 
w jednym miejscu, to pewne 
utrudnienie – mówi Kuchnowski. 
– W Kościerzynie, gdzie pracuję 
i znajduje się siedziba komisji, za-
trudnionych jest 80 osób, z czego 
40 należy do „Solidarności”. 

Wśród związkowców w PKS 
przeważają kierowcy, Kuchnow-
ski także pracuje w tym zawodzie. 
Zna dobrze specyfikę pracy, a to
pomaga w rozmowach z pracow-
nikami i pracodawcą.

– Kiedy słyszę, jak ktoś mówi, 
że związek zawodowy myśli 
tylko o tym, aby „wydrzeć” jak 
najwięcej od pracodawcy, nawet 
kosztem firmy, tłumaczę, iż to
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Po lewej: Grażyna Dworczyk, Teresa Ostrowska, po prawej (od tyłu): Jarosław Kuchnowski,  
Grażyna Trzebiatowska, Jarosław Tusk.

JAROSŁAW  
KUCHNOWSKI: 

Praca 
związ-
kowca 
wymaga 
pewnego 
poświę-

cenia. I innego 
spojrzenia. Trzeba 
się zastanowić, wy-
słuchać innych. Bo 
to, co odpowiada 
mnie, niekoniecz-
nie musi pasować 
innym. 

Razem czujemy się 
bezpieczniej

Jarosław Kuchnowski nale-
ży do „Solidarności” od 1992 
r. – Dlaczego? Myślę, że „So-
lidarność” bardzo dużo może 
zdziałać. Dzięki temu czuję się 
bardziej bezpieczny w pracy. 
A dlaczego ten związek, a nie 
inny. „Solidarność” posiada 
solidne podstawy prawne, jest 
Zarząd Regionu, są różne działy 
doradcze, które mogą pomóc. 
I można z tego korzystać – oce-
nia przewodniczący „S”.

Grażyna Trzebiatowska 
mówi:
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Coraz to z Ciebie jako z drzazgi smolnej 
Wokoło lecą szmaty zapalone 
Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny 
Czy to co Twoje ma być zatracone 
Czy popiół tylko zostanie i zamęt 
Co idzie w przepaść z burzą. 
Czy zostanie 
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament 
Wiekuistego zwycięstwa zaranie? 

C.K. Norwid, „W pamiętniku”
 

Przed trzema laty w smoleńskiej katastrofie lotu Tu-154M zgi-
nął prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i 93 

inne osoby – przedstawiciele polskiej elity, szefowie najważniej-
szych urzędów, generałowie, duchowni, parlamentarzyści, urzędnicy 
i członkowie różnych stowarzyszeń. Lecieli, by oddać hołd polskim 
oficerom zamordowanym w 1940 roku w katyńskim lesie. Lot ma-
szyny numer 101 został przerwany. Z tej podróży nie wrócili. Tak 
jak nie wrócili z sowieckiej niewoli przedstawiciele polskiej elity, 
skrytobójczo wymordowani przez Sowietów. Nad zbrodnią z 1940 
roku na pół wieku zapadła kurtyna milczenia i fałszu. Od trzech lat 
próby zgłębienia przyczyn tragedii z 2010 roku nie dotknęły prawdy 
o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia przed lotniskiem w Smoleń-
sku. Ciągle wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Nadal kluczowe 
dowody, jak rejestratory i wrak samolotu, są po stronie rosyjskiej.  
Swój raport opublikował zespół sejmowy ds. zbadania katastrofy 
smoleńskiej, kierowany przez Antoniego Macierewicza (PiS). Czy 
tupolewem wstrząsnęły dwa potężne wybuchy, które doprowadziły 
do tragedii? Nie ma ostatecznego potwierdzenia tej wersji. Z kolei 
Raport MAK i komisji badania wypadków lotniczych powołanej 
przez Jerzego Millera budzą liczne kontrowersje i – w świetle ba-
dań ekspertów niezależnych – mijają się z rzeczywistością. 

Wiele dowodów bezpośrednich i pośrednich wskazuje, że 
istnieją inne racjonalne wyjaśnienia przebiegu katastrofy, niż te, 
które podają MAK i komisja Millera. Przez trzy lata było możliwe 
połączenie wysiłków badawczych i wykazanie, że nawet przy bra-
ku dostępu do najistotniejszych dowodów materialnych, jak wrak 
polskiej maszyny, możliwy jest postęp w dochodzeniu do prawdy 
o okolicznościach katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Kluczo-
we znaczenie ma możliwość zbadania wraku samolotu. Do sku-
tecznego prowadzenia badań niezbędny jest dostęp do dowodów 
niebudzących zastrzeżeń co do ich wiarygodności. Dotychczas 
podejmowane od czasu do czasu inicjatywy władz państwowych 
nie doprowadziły do zwrotu Polsce wraku maszyny z biało-czer-
woną szachownicą ani czarnych skrzynek, przetrzymywanych 
przez stronę rosyjską. Nie ma nawet gwarancji, że wrak naszego 
samolotu kiedykolwiek zostanie udostępniony do szczegółowych 
badań. Wiele śladów zostało już bezpowrotnie zniszczonych. 

Odtworzenie rzeczywistego przebiegu wydarzeń tak przed wylotem, 
podczas lotu, jak i w czasie tragedii i po dramacie w Smoleńsku stanowi 
wielkie wyzwanie nie tylko dla prokuratorów, ale dla ludzi nauki. 

Wyjaśnienie tak istotnego dla losów kraju wydarzenia, jakim 
była katastrofa smoleńska, to probierz skuteczności polskiego 
państwa i tego, jak obywatele będą je postrzegali.

Bolało nas i złościło, jak mówiono, że dowodem na dobry stan 
państwa polskiego, że państwo zdało egzamin, jest to, że potrafiło
ono zorganizować 96 pogrzebów! To skrajny cynizm i niemoralność. 
Po pogrzebach mnożą się wątpliwości. Okazało się, że pamięć ofiar
nie była uszanowana, a honor munduru polskiego żołnierza był szar-
gany. Zatem i pogrzebów państwo nie zorganizowało godnie…

(asg)

 – Jest Pan naukowcem 
z dziedziny dostępnej wąskiej 
grupie specjalistów. Co spo-
wodowało, że fizyk kwanto-
wy zajął się badaniem przy-
czyn tragedii, która stała się 
udziałem pasażerów i załogi 
tragicznego lotu Tu-154M 
do Smoleńska 10 kwietnia 
2010 roku? To właśnie fizyk
kwantowy Richard Feynman 
wyjaśnił katastrofę promu 
kosmicznego Challenger. 
Poproszono Pana o eksper-
tyzę?

– W sposób naturalny, od 
momentu katastrofy zastana-
wiałem się, co powinienem 
zrobić… Pierwszym momen-
tem, w którym zdecydowałem, 
że powinienem i mogę coś zro-
bić, było  pojawienie się raportu 
komisji Millera w sprawie usta-
lenia okoliczności i przyczyn 
katastrofy TU-154M w lipcu 
2011 roku, czyli przed rozpo-
częciem roku akademickiego. 
W tym też czasie prof. Wie-
sław Binienda (współpracuje 
z zespołem parlamentarnym 
ds. zbadania przyczyn katastro-
fy) upublicznił wstępne wyniki 
swoich badań.

– Końcowy raport w spra-
wie ustalenia okoliczności 
i przyczyn katastrofy samo-
lotu TU-154M nr 101, pod 
Smoleńskiem budzi wątpli-
wości. Zdecydował się Pan 
oba opracowania skonfron-
tować?

– Postanowiłem przedsta-
wić kolegom na politechnice 
wyniki raportu Millera i badań 
prof. Biniendy. Nie oceniając 
ich. Na zasadzie dyskusji. Na-
ukowcy przecież mogą i po-
winni się wypowiadać. Byłem 
ciekaw opinii środowiska. 
Głównie tych naukowców, któ-
rzy znają zagadnienia lotnictwa 
i katastrof lotniczych. I w tym 
momencie zaistniałem publicz-
nie w kontekście katastrofy 
smoleńskiej.

– Wsłuchując się w to, co 
umownie określam szumem 
medialnym lub wprost ak-
cją dezinformacyjną, mam 
wątpliwości, czy bez apa-
ratu badawczego, trzy lata 
po katastrofie, możliwe jest 
wskazanie, czy raczej przy-
bliżenie się do prawdy? Są 
przecież prawa fizyki, które 
można przyłożyć do tamtego 
lotu. Czy udaje się wyłuskać 
z tego szumu elementy, które 

umożliwią dojście do prawdy 
obiektywnej i jakiego probie-
rza należałoby użyć?

– Podstawową trudnością 
jest pośredni dostęp do danych. 
Pierwszym źródłem był rosyj-
ski raport MAK, drugim raport 
polskiej Komisji Badania Wy-
padków Lotniczych. Są symu-
lacje i analizy przygotowane 
przez zespół parlamentarny. 
Ciężko z tej perspektywy pro-
wadzić badania rozstrzygające. 
Musimy stawiać pytania i for-
mułować hipotezy na pod-
stawie tego, co zrobiła i jak 
to zrobiła komisja Millera. 
Jest paradoksem, że czasami 
musimy się zastanawiać, czy 
komisja Millera użyła w ana-
lizach prawdziwych danych, 
czy też danych zaczerpniętych 
nie wiadomo skąd. Przykłado-
wo, wszystko wskazuje na to, 
że dane użyte w wizualizacji 
lotu, będącej załącznikiem 
do raportu, nie zostały oparte 
o rzeczywiste odczyty z czar-
nych skrzynek.

– Okazuje się, że polskie 
ekipy dokonywały badań 
w terenie dopiero zupełnie 
niedawno…

– Więc wiele wniosków 
sformułowanych w raporcie 
najprawdopodobniej oparto na 
niepewnych danych.

– Bazujemy zatem na da-
nych pośrednich?

– Tak. Były podejmowane 
próby przez różne środowiska, 
przez naukowców z Instytutu 
Lotnictwa, lecz niezwiąza-
nych z komisją Millera, przez 
WAT, uzyskania dostępu do 
danych rejestratorów lotu, do 
dokładnego opisu konstrukcji 
skrzydeł, czyli do szczegółów 
konstrukcyjnych Tu-154M. 
Symulacja musi bazować na 

rzeczywistych danych. Trzeba 
dotrzeć do danych źródłowych. 
O ile wiem, nikomu się to nie 
udało. Niezależne zespoły 
badawcze zajmujące się kata-
strofą otrzymały raport ATM, 
firmy, która skonstruowała
rejestrator szybkiego dostępu, 
polską czarną skrzynkę. To był 
zastrzyk nowych informacji. 
Nie otrzymaliśmy jednak pli-
ków źródłowych, więc niektó-
rych analiz przeprowadzonych 
przez ATM nie dało się zwery-
fikować, a były wątpliwości co
do ich poprawności.

– Są z pewnością zdjęcia 
satelitarne terenu katastrofy.

– Myślę, że kiedyś je zoba-
czymy.

– Jest utrudniany dostęp 
do materiałów pomocnych 
w naukowym badaniu przy-
czyn katastrofy?

– Nikt naukowcom nieza-
leżnym tego nie ułatwia. Mimo 
to opracowanie ATM było po-
ważnym zastrzykiem informa-
cji. I wówczas też dało się już 
wskazać prawdopodobne błę-
dy w odtworzonej przez ATM 
trajektorii lotu, słabe punkty 
tej ekspertyzy. Można było 
zatem więcej zrobić niż tylko 
na podstawie zdjęć ściąganych 
z różnych źródeł.

– Jeśli się weźmie pod 
uwagę serię zaniechań i za-
niedbań w toku śledztwa, to 
perspektywa ustalenia przy-
czyn tragedii Tu-154M nie 
wygląda dobrze…

– Ciągle mam nadzieję, że 
istnieje i pracuje jakiś zespół 
ekspercki, jakaś grupa profe-
sjonalnie zajmująca się kata-
strofą, wspierająca działania 
prokuratury, że ktoś te analizy 
robi. Dowiadujemy się co jakiś 
czas o bulwersujących spra-

PRZERWANY LOT 
Tu-154M
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Chwilami to nie jest 
zapis TEGO LOTU… 
Rozmawiamy z prof. dr. hab. MARKIEM CZACHOREM, 
pracownikiem naukowym Katedry Fizyki Teoretycznej  
i Informatyki Kwantowej Politechniki Gdańskiej

Profesor Marek Czachor
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wach, jak np. o śladach TNT. 
Wychodzą na jaw wstrząsające 
fakty.

– Brak takiego zespołu 
byłby kolejnym dowodem 
na słabość państwa. Trudno 
jednak naukowo pracować 
nad tematem bez narażenia 
się na argument, że to li tylko 
„polityczna gra wokół Smo-
leńska”…

– Nie jestem zaangażowany 
w działania polityczne. Mam 
poglądy, ale nie jestem polity-
kiem. Zajmuję się katastrofą, 
bo zginęły osoby, które bardzo 
ceniliśmy.

– Zatem jak czuje się Pan 
jako obywatel, w państwie, 
które znajduje się w defen-
sywie, przynajmniej w tej 
dramatycznej sprawie?

– Znamy przekleństwo 
„obyś żył w ciekawych cza-
sach”. Dzisiaj powinno być 
inne powiedzenie: „Oby pań-
stwo zdało egzamin w twoim 
przypadku”. Mam takie odczu-
cie, jakby państwa nie było…

– Może inne państwo pa-
nuje nad tematem wyjaśnie-
nia tego, co wydarzyło się 10 
kwietnia 2010 roku?

– Nawet w fizyce nie ma
próżni.

– Czy mając pewien zasób 
wiedzy, dysponując danymi 
z drugiej ręki, zbliżymy się 
do rzeczywistego opisu lotu?

– Tego nie wiem.
– Nie jest to odpowiedź 

optymistyczna…

gający wyjaśnienia. Fizyka to 
za mało, by odpowiedzieć na 
pytanie o brak odejścia.

– Trzeba szukać przyczyn 
w odczycie oprzyrządowania 
samolotu? W ewentualnym 
zmanipulowaniu rejestrato-
rów?

– Niedawno czytałem ra-
port Millera po raz kolejny 
i co mnie uderzyło, to opis 
ostatnich parunastu kilometrów 
lotu. Nieustannie pojawiają się 
rozbieżności między zapisem 
parametrów samolotu, a tym, 
co się dzieje na pokładzie 
i komendami członków załogi. 
Można wręcz odnieść wraże-
nie, że albo piloci w ogóle nie 
umieli latać tą maszyną, albo 
chwilami to nie jest zapis tego 
lotu. Nic się nie zgadza. Przy-
rządy pokazują jedno, pilot 
mówi drugie. Przelatując nad 
dalszą radiolatarnią kpt. Pro-
tasiuk jest informowany przez 
kontrolę lotów w Smoleńsku, 
że znajduje się w odległości 
sześciu kilometrów od pasa 
lotniska, ale odpowiada „czte-
ry”, zamiast prawidłowego 
„sześć”. Dziwi to autorów ra-
portu, lecz wniosek wyciągają 
w sposób dla siebie charaktery-
styczny: „Świadczy to o prze-
konaniu dowódcy, że dalsza 
radiolatarnia oddalona jest 4 
km od progu pasa, jak to ma 
miejsce na większości lotnisk 
wojskowych w Polsce”. Krót-
ko mówiąc, zdaniem polskiej 
komisji, dowódca samolotu 

– Nie jest.  Będę nadal 
w miarę możliwości pomagał 
zespołowi parlamentarnemu 
i wszystkim innym, którzy będą 
poważnie zajmowali się ustale-
niem przyczyn katastrofy.

– Co Panu podpowiada 
intuicja badacza, zmysł na-
ukowca?

– Tajemnicy katastrofy na-
leży szukać w odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego po komen-
dzie „Odchodzimy!” piloci nie 
odeszli na drugi krąg. Co się 
wtedy stało?

– Na 22 sekundy przed 
uderzeniem w drzewa pilot 
Tu-154 Arkadiusz Protasiuk 
wydał komendę „odchodzi-
my”…

– Jednak nie odeszli. To 
jest, obok komend wydawa-
nych przez kontrolerów lotu, 
najistotniejszy element wyma-

jest po prostu kompletnie nie-
przygotowany, co ma wszystko 
wyjaśniać. Ale przecież Prota-
siuk lądował w Smoleńsku trzy 
dni wcześniej, wioząc delega-
cję premiera Tuska, więc zna 
to lotnisko. Lecący wtedy z 
nim jako dowódca ppłk Stro-
iński też dzisiaj nie wierzy w 
interpretację z raportu komisji 
Millera. Jest mnóstwo takich 
pytań i niezrozumiałych za-
chowań pilotów w zestawieniu 
z innymi zapisami. To jest ten 
rejon, któremu przy badaniu 
należy się przyjrzeć. Należy 
też zrozumieć mechanizm aż 
tak wielkiego zniszczenia sa-
molotu w rejonie głównego 
wrakowiska, przy praktycznym 
braku śladów uderzenia kadłu-
bem o ziemię. 

Rozmawiał 
Artur S. Górski
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Miejsce katastrofy.

– Czy obywatel może czuć 
się pewnie w państwie, które 
nie zapewniło bezpieczeństwa 
swojemu prezydentowi, wy-
sokim urzędnikom i dowód-
com wszystkich rodzajów sił 
zbrojnych?

– To, co zdarzyło się 10 
kwietnia 2010 roku, dotknęło 
nas w wymiarze państwowym 
i osobistym. Była to trage-
dia bez precedensu w histo-
rii świata. Wydawało się, że 
po katastrofie staniemy się
solidarni, że połączymy się 
w obliczu dramatu. Tak się nie 
stało. Wyszły demony ambicji, 
arogancji, fałszu. Trzy lata od 
katastrofy smoleńskiej obnaży-
ły złą wolę i niekompetencję 
ekipy będącej u władzy.

– Państwo zdało egza-
min?

– Wychodzą na jaw coraz 
to kolejne przykłady zanie-
dbań. Począwszy od braku 
należytego przygotowania 
wizyty po stronie rządu, przez 
zaniedbania ze strony BOR-u, 
za które nikt nie odpowiedział, 
a jego ówczesny szef otrzymał 
generalski awans, po zachowa-
nie tuż po tragedii ówczesnego 
marszałka Sejmu Bronisława 
Komorowskiego, który nie 
czekając na oficjalne potwier-
dzenie zgonu prezydenta RP, 

przejmował jego funkcje oraz 
dokumenty, m.in. Biura Bez-
pieczństwa narodowego.

– Komisja Millera nie ba-
dała mitycznej brzozy, wra-
ku ani oderwanego skrzydła, 
a pół godziny po tragedii była 
informacja, że wszyscy zginę-
li, chociaż jeszcze nie odna-
leziono ciał ofiar katastrofy.
Czy konieczne jest zwrócenie 
się do NATO, do międzyna-
rodowej komisji? To może 
zrobić jedynie rząd…

– Uczciwe zbadanie okolicz-
ności katastrofy to obowiązek 
państwa. To sprawa naszej god-
ności oraz zaufania do państwa. 
Niestety, zabrnęliśmy w ślepą 
uliczkę. Krąg zainteresowanych 
tuszowaniem przyczyn tragedii 
jest bardzo szeroki. Zarówno 
politycy, urzędnicy, jak i ludzie 
służb, a nawet dziennikarze czę-
ści mediów nie chcą, by wyszła 
na jaw ich współodpowiedzial-
ność, a później zaangażowanie 
w utrudnianie dochodzenia do 
prawdy. Polska nie zwróciła się 
oficjalnie do instytucji między-
narodowych.

– 18 kwietnia 2010 w bazy-
lice Mariackiej w Krakowie 
żegnał Pan parę prezydencką 
wyjątkowymi, osobistymi sło-
wami. Czy poznamy prawdę 
o dramatycznym poranku 10 

Musimy poznać prawdę. 
To sprawa honoru
Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem PiS

kwietnia 2010 r. i tym, co dzia-
ło się przed lotem Tu-154M?

– Znałem dobrze śp. pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Nie tylko wątek osobisty ma 
znaczenie. Polskimi siłami mu-
simy wymóc wyjaśnienie tamtej 
tragedii. Inaczej pozostaniemy 
upokorzeni. Ma to też wymiar 
symboliczny. Po 1989 roku 
odzyskaliśmy wolność, ufając, 
że wypracujemy elity, które 
będą budowały państwo czer-
piąc z przesłania Sierpnia ’80, 
z energii Polaków. Zawiedliśmy 
się. Tragedia smoleńska i to, co 
stało się po niej, pokazało, że 
u władzy znaleźli się ci, którzy 
godność, honor, polską dumę 
traktują instrumentalnie.

Rozmawiał (asg) 

Janusz Śniadek

Gdy ministerialne roz-
porządzenia rugują 
z programów szkolnych 

historię najnowszą, inicjatywy 
krzewiące wiedzę o historii po 
1944 r. w Polsce są nader cenne. 
Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego zorganizowała kon-
kurs dla uczniów wszystkich 
typów szkół w woj. pomorskim. 
Do eliminacji wojewódzkich 
w kategorii muzycznej konkursu 
zakwalifikowano 42 solistów,
zespołów i chórów z 30 placó-
wek oświatowych. Na konkurs 
plastyczny wpłynęło 80 prac 
z 35 szkół i gimnazjów. 19 mar-
ca 2013 r. odbył się w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności” konkur-
sowy przegląd piosenki patrio-
tycznej w wykonaniu uczniów – 
przesłuchania części muzycznej. 
Uderzające było zaangażowanie 
i entuzjazm młodych wykonaw-
ców. Dodatkową atrakcją przy-

Konkurs „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”

„Luzińskie Dzwoneczki”.
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gotowaną dla uczestników kon-
kursu było zwiedzanie wystawy 
„Drogi do Wolności”. Wcześniej, 
bo 11 marca, jury oceniało ponad 
80 prac plastycznych przysłanych 

Pierwsze miejsca w kategorii muzycznej zajęli: 
Szkoły podstawowe: Monika Jakubek, SP nr 8 w Gdańsku
Szkoły ponadpodstawowe: Dominika Dawidowska, Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Gdyni

Pierwsze miejsca w kategorii plastycznej zajęli: 
Martyna Półtoranos, SP nr 12 w Gdańsku
Oskar Tangri, Zespół Szkół nr 14 w Gdyni

na konkurs. Występ laureatów 
i wręczenie nagród – 8 kwietnia 
2013 r. w Gdańsku w siedzibie 
Związku.

Barbara Ellwart, (asg)
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Uczestnicy tzw. Platformy Oburzonych zjechali w dniu 
16 marca z całego kraju do historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej i zaapelowali do prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego o zmianę w Konstytucji RP przepisów dotyczą-
cych referendum. Pod skrzydłami NSZZ „Solidarność” two-
rzy się koalicja kontestujących poczynania władzy.

nie premierze?”, były działacz 
„S” Rolników Indywidualnych 
Gabriel Janowski. Nie było 
polityków.

Formuła spotkania przypo-
minała spartańską apellę – każ-
dy mógł wystąpić.

– Powołamy front obywa-
telskich organizacji, które nie 
akceptują aktualnej sytuacji 
społecznej i gospodarczej. 
Musimy podjąć rękawicę rzu-
coną nam przez rząd Donalda 
Tuska – przekonywał przed 
spotkaniem Piotr Duda.

Leszek Miętek, przewodni-
czący Konfederacji Kolejowych 
Związków Zawodowych, powie-
dział, że obecny rząd „zachowu-
je się jak syndyk masy upadło-
ściowej”. Podobne było zdanie 
lidera Ligi Obrony Suweren-
ności Wojciecha Podjackiego. 
Krzysztof Bukiel, przewodni-
czący Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy, wyjaśnił 
cele lekarskiej organizacji.

– Walczymy o sprawiedli-
wy i przyjazny system opieki 
zdrowotnej. Klasa polityczna 
nie naprawi służby zdrowia, 
tak jak nie naprawi przemy-
słu, bo przestała słuchać ludzi 
– mówił lekarz.

Do odnowy i naprawy kraju 
namawiał popularny „Papry-
karz”:

– Czuję się prawie jak na 
papieskiej audiencji. Weźmy 
z tego miejsca ducha naprawy 
i rozwieźmy go po całym kraju. 
Tak jak nauczał papież. Niech 
zstąpi duch i niech odmieni 
oblicze tej ziemi! – nawoływał 
Stanisław Kowalczyk.

Z kolei Tomasz Pietruszka, 
student, jeden z inicjatorów prote-
stów przeciwko ACTA, przedsta-
wił się jako zakorzeniony w Pol-
sce obywatel i wołał: – Jestem tu, 
bo młodzi nie są zdenerwowani, 
młodzi są wku…ni! Chcemy 
prawdziwej demokracji! To nasz 
wspólny mianownik!

Polityczne targowisko 
czy Targowica?

Dla Pawła Kukiza, muzyka 
rockowego, obecna władza to 
Targowica, a miejsce wielu jej 
przedstawicieli jest przed Try-
bunałem Stanu.

– Będziemy mieli tę satys-
fakcję, że nasze dzieci nie po-
wiedzą, że jesteśmy Targowicą. 
Postaramy się wskazać, odsunąć 

i rozliczyć targowiczan, którzy 
nami rządzą – wołał Kukiz.

– Zaczyna wielka „S” ro-
snąć w solidarności i zaczyna 
być tak, jak w 1980 roku. Mu-
simy przywrócić podmioto-
wość obywatelowi – wzywał 
Kukiz, który nie szczędził też 
słów krytyki wobec części 
mediów, w tym „Gazety Wy-
borczej”, której – jak mówił 
– trzeba było wydzierać zna-
czek „S”, i TVN.

– Ja te wolne media znam. 
Gdyby im wierzyć, przyjechał-
bym tutaj pijany, obwiązany 
różańcem, kopiący homosek-
sualistę – ironizował Kukiz.

Z kolei scena polityczna to 
według niego sztucznie kre-
owany spór. – Od 1989 roku 
siedzimy w kinie. My z tego 
kina wyjść nie możemy. Oglą-
damy kreskówkę z Kaczorem 
i Donaldem łapiącymi się za 
dzioby. I jeszcze musimy za to 
płacić – mówił artysta.

Demokracja 
bezpośrednia

Spotkanie w Sali BHP ini-
cjuje ruch na rzecz zmiany 
Konstytucji RP. Prezydent po-
siada odpowiednie narzędzia 
do złożenia projektu zmian 
konstytucyjnych. Do zmiany 
ustawy zasadniczej może dojść 
w tym wypadku z inicjatywy 
prezydenta RP, grupy posłów 
lub Senatu, przy większości 
2/3 poselskich głosów. Wśród 
ekspertów obecnych na spo-
tkaniu był Marcin Zieleniec-
ki, prawnik Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. Ważna jest bowiem 
kwestia katalogu tematów, 
które mogą być pod referen-
dum poddawane oraz liczba 
podpisów. Zmiana przepisów 
o referendum opierać się ma 
na zasadach, iż po zebraniu 

określonej liczby podpisów 
rozpisanie referendum byłoby 
obligatoryjne, a jego wyniki 
wiążące. Dotychczas to po-
słowie decydują – niezależnie, 
czy pod wnioskiem o referen-
dum podpisze się sto tysięcy 
czy dwa miliony obywatel 
– o przeprowadzeniu referen-
dum. Skutkuje to zanikiem 
demokracji bezpośredniej. 
Ostatnim referendum ogól-
nopolskim było to akcesyjne 
do Unii Europejskiej. Nie 
było zaś referendum obywa-
telskiego. Jedyną inicjatywą 
obywatelską, która znalazła 

Przywrócić PAŃSTWO OBYWATELOM – 
Platforma Oburzonych w Gdańsku

Inicjatywa 
niepolityczna

W spotkaniu, na zaprosze-
nie przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy, brało udział kil-
kaset osób reprezentujących 
ponad sto stowarzyszeń i ini-
cjatyw obywatelskich, dotknię-
tych arogancją władzy, których 
postulaty i podpisy zostały 
zmielone, zlekceważone i tra-
fiły do kosza za sprawą koalicji
PO-PSL. W 2012 roku obywa-
tele pod różnymi inicjatywami 
zebrali blisko 5 milionów pod-
pisów, które nie zostały wzięte 
pod uwagę. Dla uczestników 
zgromadzenia obecna polityka 
to teatr, w którym czas wymie-
nić aktorów. Dla komentatorów 
i polityków gdańskie spotkanie 
to – zależnie od orientacji poli-
tycznej – kanalizowanie buntu 
lub chęć zaistnienia politycz-
nego Piotra Dudy i Pawła 
Kukiza. W dzisiejszej Polsce 
robienie z kogoś polityka to 
niedźwiedzia przysługa.

Uczestnicy sobotniego 
spotkania wystosowali apel do 
prezydenta RP (drukujemy go 
obok w całości).

Niezadowoleni, 
zmieleni, skrzywdzeni

– Sala BHP znowu żyje. 
Znowu jest w niej duch „Soli-
darności” i patriotyzmu. Wie-
my, co chcemy zrobić. Chcemy 
przybliżyć Polakom demokrację 
– powiedział Piotr Duda, wita-
jąc uczestników zgromadzenia, 
wśród których byli m.in. przed-
stawiciele pokrzywdzonych 
przedsiębiorców, Stowarzysze-
nia Przeciw Bezprawiu i Stop 
Bezprawiu, studenci, organiza-
torzy akcji zbierania podpisów 
przeciwko ACTA, środowiska 
kombatanckie i stowarzyszenia 
osób represjonowanych w PRL, 
ruch na rzecz jednomandato-
wych okręgów wyborczych, 
tzw. zmieleni, których podpisy 
pod protestami trafiły do kosza,
związkowcy z „Solidarności”, 
a także z OPZZ, branżowe 
związki zawodowe prokurato-
rów, pocztowców, lekarzy, kole-
jarzy. Wśród uczestników była 
m.in. Danuta Olewnik, siostra 
zamordowanego Krzysztofa, 
Stanisław Kowalczyk, tzw. Pa-
prykarz, znany swego czasu ze 
swojego pytania „Jak żyć, pa-

Paweł Kukiz, Piotr Duda.

szczęśliwy finał, było przy-
wrócenia święta Trzech Króli 
jako dnia wolnego.

– Nam nie chodzi tylko 
o to, że wyrzucono do kosza 
ponad dwa miliony podpisów 
za wnioskiem referendalnym 
komitetu obywatelskiego do-
tyczących podniesienia wieku 
emerytalnego, w zebraniu któ-
rych liderowała „Solidarność”. 
Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat przykładów lekceważenia 
obywateli było już nazbyt wie-
le. Przypomnę ostatni przypa-
dek zniweczenia inicjatywy 
obywatelskiej, jakim było od-

Oburzeni.

Dostępne były ulotki i wydawnictwa.
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Miniony rok 2012 można z całą pewnością nazwać rokiem 
inicjatyw obywatelskich. Pod wnioskami ustawodawczymi 
i referendalnymi różne organizacje aktywnych obywateli ze-
brały blisko 5 mln podpisów. To wymagało wielkiego społecz-
nego zaangażowania i wysiłku, i przeczy tezie, że my, Polacy, 
nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim.

Niestety! Decyzją partii politycznych i władzy wykonaw-
czej, wszystkie nasze inicjatywy spotkał podobny los. Zostały 
zignorowane, wyrzucone do kosza lub zalegają w tzw. sej-
mowej zamrażarce.

My: organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, 
związki zawodowe, inicjatywy obywatelskie – zebrani w hi-
storycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, jesteśmy oburzeni taką 
ignorancją władzy, która zamiast służyć obywatelom, pil-
nuje swoich partykularnych interesów. Tym samym zgodnie 
stwierdzamy, że polski system nie gwarantuje nam pełni kon-
stytucyjnych praw, wynikających z możliwości sprawowania 
władzy w drodze demokracji bezpośredniej.

W sposób szczególny ograniczone jest konstytucyjne pra-
wo obywateli do wypowiadania się w drodze referendum 
w najważniejszych sprawach państwa, takich jak np. wydłu-
żenie wieku emerytalnego czy zmiana ordynacji wyborczej na 
rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.

W polskim prawie zebranie podpisów przez obywateli i zło-
żenie skutecznego wniosku o rozpisanie ogólnokrajowego re-
ferendum nie skutkuje jego przeprowadzeniem. Bowiem to, 
czy referendum się odbędzie, zależy od decyzji parlamentu.

Jedyną skuteczną drogą do zmiany tego stanu rzeczy jest zmia-
na Konstytucji w zakresie przepisów o referendum. Konieczna jest 
zmiana powodująca obligatoryjność przeprowadzenia referendum 
po spełnieniu warunków skutkujących złożeniem wniosku.

Znając stanowisko wszystkich parlamentarnych partii po-
litycznych (PO, PiS, RP, PSL, SLD, SP) trzeba uznać, że droga 
parlamentarna nie daje nadziei na jej skuteczność. Nie mamy 
zaufania do partyjniactwa i dlatego sami nie zamierzamy po-
woływać kolejnej partii.

Dlatego my podpisani poniżej, przedstawiciele ponad 100 or-
ganizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawo-
dowych i inicjatyw obywatelskich, zwracamy się do Prezydenta 
RP z apelem i wnioskiem o wszczęcie procedury zmiany Konsty-
tucji w zakresie przepisów o ogólnokrajowym referendum, któ-
re umożliwi obywatelom decydowanie w tak kluczowych spra-
wach, jak wiek emerytalny, ordynacja wyborcza, finansowanie 
partii politycznych, ilość posłów czy istnienie Senatu.

Zwracamy uwagę, że już dzisiaj Prezydent RP jest inicja-
torem zmian na rzecz referendów lokalnych, korzystnych dla 
małych społeczności lokalnych. Zmiany te są niewystarcza-
jące, ale idą w dobrym kierunku. Teraz czas na takie same 
fundamentalne zmiany w interesie wszystkich obywateli.

Jednoznacznie stwierdzamy, że celem naszego działania 
nie jest tworzenie jakiegokolwiek bytu partyjno-polityczne-
go, ale wyłącznie wspólne działanie na rzecz przywrócenia 
społeczeństwu prawa bezpośredniego decydowania o naj-
ważniejszych sprawach państwa. Jesteśmy zdeterminowani 
i zdecydowani dążyć do tego celu bez względu na czas i dzia-
łania, jakie będziemy musieli podjąć, korzystając z wszelkich 
dostępnych w demokratycznym państwie środków.

Same partie nie są wystarczające. Dlatego naszym zdaniem 
partie powinny podzielić się z obywatelami władzą i odpowie-
dzialnością za Polskę. Nasze postulaty wychodzą ponad wąskie 
grupy interesu: partyjne, związkowe, biznesowe czy medialne. 
Uważamy, że ponad podziałami jesteśmy w stanie działać ra-
zem dla dobra kraju, nas samych i naszych dzieci.

PRZESŁANIE
Z 16 MARCA
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– Sporządzony został wnio-
sek „Solidarności” i innych 
środowisk do prezydenta RP, 
by ten wystąpił z inicjatywą 
zmiany przepisów dotyczących 
referendum ogólnokrajowego. 
W Kancelarii Prezydenta RP 
powstał już projekt liberalizacji 
przesłanek do zorganizowania 
referendum lokalnego. 

By dokonać zmian w prze-
pisach referendalnych koniecz-
na jest zmiana Konstytucji RP. 
Z projektem zmiany konstytucji 
może wystąpić grupa posłów, 
Senat lub właśnie prezydent, 
który może w tym przypadku 
wystąpić jako promotor demo-
kracji bezpośredniej. Wniosek 
dotyczy wprowadzenia re-
ferendum obligatoryjnego. 
Przeszkoda tkwi w art. 125 
Konstytucji RP, który mówi, 
że referendum ogólnokrajowe 
w sprawach szczególnie waż-
nych dla państwa może być 
zarządzone wyłącznie po uzy-
skaniu akceptacji większości 
Sejmu lub przez prezydenta 
po uzyskaniu zgody Senatu. 
Kolejne propozycje wymagają 
zmiany samej ustawy. Konsty-

tucja jest lakoniczna w zapisie 
o referendach obligatoryjnych. 
Ustawa określa próg 500 tys. 
podpisów i zapis o pozostawie-
niu decyzji w rękach Sejmu. 
Zapis o referendum należy uzu-
pełnić tak, by po zebraniu mi-
liona podpisów pod wnioskiem 
referendalnym, referendum 
ogólnopolskie stawałoby sie 
obligatoryjne. Dotychczasowe 
zapisy dają możliwość zniwe-
czenia inicjatywy referendal-
nej na podstawie zapisu o nie-
poddawaniu pod referendum 
wydatków i dochodów. Zapis 
wymaga doprecyzowania, tak 
by katalogował on zakres refe-
rendum nie ograniczając zapisu 
ustawy zasadniczej. 

Wniosek do prezydenta
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rzucenie przez Sejm głosami 
koalicji PO-PSL obywatelskie-
go projektu, powstałego z troski 
o bezpieczeństwo energetyczne 
państwa, czyli projektu ustawy 
o zachowaniu przez państwo 
większościowego pakietu akcji 
Grupy LOTOS – przypomina 
Krzysztof Dośla, szef gdań-
skiej „Solidarności”.

Oprócz Szwajcarii i Skandy-
nawii również Węgry korzysta-
ją skutecznie z idei referendum. 
Przypomnijmy, że np. referen-
dum na Węgrzech w 2008 r., 
rozpisane z inicjatywy opo-
zycyjnego wówczas FiDeSzu 
(Magyar Polgári Szövetség) 
w celu przeciwstawienia się 
zmianom wprowadzanym 
przez socjalistycznego premiera 
Ferenca Gyurcsánya, doprowa-
dziło do zmiany rządu.

dr hab. 
MARCIN ZIELENIECKI, 
prof. Uniwersytetu 
Gdańskiego

Rozmowa 
z GRZEGORZEM 
PELLOWSKIM, 
gdańskim piekarzem 
i cukiernikiem 

– Co robił rzemieślnik 
w Sali BHP 16 marca wśród 
oburzonych, zawiedzionych, 
zbuntowanych?

– Powodem było oburzają-
ce otoczenie biznesu. Sytuacja 
gospodarcza się pogarsza, spo-
łeczeństwo ubożeje, patologie 
dotykają gospodarkę. Nieza-
dowolenie w ludziach rośnie. 
Sala BHP to miejsce symbo-
liczne. Czas był najwyższy, by 
w takim miejscu podsumować 
dwudziestolecie.

– Czyli głos oburzonych 
Pana nie dziwi?

– Ludzie chcą. by ich ktoś 
w końcu usłyszał. Przekrój 
oburzonych jest szeroki. Pola-
cy zadłużają się coraz mocniej 
i trudniej jest spłacać kredyty. 
Widzę, że spada wartość śred-
niego paragonu. A to przecież 
kasa na chleb i za bułki. Pola-
cy oszczędzają. 16 marca była 
masa niezadowolonych, ale ci 
najbardziej oburzeni, aktywni 
nie przyszli.

– Nie przyszli, bo…?

Rzemieślnik OBURZONY
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– Wyjechali ,  umownie 
powiem, do Londynu. Dwa 
miliony rodaków. Wyjechali 
za chlebem i nie zamierzają 
wracać.

– Populacja polskich 
dzieci w Wielkiej Brytanii 
liczy już 130 tysięcy. Pola-
cy pomnażają też brytyjski 
PKB…

– David Cameron, brytyjski 
premier, robi więcej dla pracy 
Polaków niż rząd Donalda 
Tuska. Tworzy miejsca pracy. 
Kanclerz Merkel dba o nie-
miecki rynek pracy, chroni 
miejsca pracy i przedsiębior-
ców. W Polsce rząd nie potrafi 
zadbać o miejsca pracy.

– Ponad milion pracow-
ników w Polsce ma tylko 
umowy o dzieło. 1,3 mln jest 
samozatrudnionych. W ostat-
nich latach ta liczba wzrosła 
dwukrotnie…

– Takich młodych ludzi, 
a nawet niemłodych, którzy 
przez lata nie mają przepraco-
wanego ani miesiąca na umowę 
o pracę, są setki tysięcy. Młodzi 
ludzie pracują, ale nie istnieją 
dla systemu, nie mają urlopu, 
nie budują emerytury, zaczyna-
ją co rusz od nowa. Zatrudniam 
u siebie na umowę o pracę, 
mimo że to finansowo boli i je-
stem mało konkurencyjny.

Rozmawiał (asg)
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„Wiele było miłości w życiu Anny Liberek z domu Budny. Ta 
miłość wynikała z jej religijności. Miłość i religijność sprawiały, 
że każdemu doktor Anna niosła pomoc – słowami pociechy i 
opieką lekarską” – mówił 8 marca podczas mszy żałobnej w 
kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa o. Michał Mitka, 
przeor klasztoru Ojców Dominikanów w Gdańsku.

Pożegnaliśmy 
doktor Annę

Doktor Anna, jak ją nazywali podopieczni, zmarła 2 marca 2013 r. 
Była osobą niezwykłą. Wielu dawnych poszkodowanych opozycjoni-
stów pamięta jej poświęcenie i narażanie się, kiedy pomagała potrze-
bującym w stanie wojennym i później.

Pomagała nie tylko jako lekarz. Działała aktywnie w Diecezjalnej 
Komisji Charytatywnej powołanej na początku 1982 r. przez bisku-
pa gdańskiego Lecha Kaczmarka. Siedziba komisji znajdowała się w 
parafii św. Brygidy w Gdańsku. To także dzięki zaangażowaniu dzia-
łających społecznie w komisji osób, głównie trójmiejskich lekarzy 
(Joanna Muszkowska-Penson, Maria i Ryszard Wyszomirscy, Anna 
Budny, Jerzy Umiastowski) do setek osób internowanych lub szykano-
wanych przez władze PRL (np. wyrzuconych z pracy) trafiała pomoc
materialna, prawna, opieka medyczna, leki itp.

Jej przyjaciele wspominają, że pomocy nie odmawiała nikomu. 
Kiedy śp. ks. Eugeniusz Dutkiewicz zaczął skupiać wokół siebie leka-
rzy i pielęgniarki, aby stworzyć gdańskie hospicjum, Anna przyłączyła 
się do niego. W Hospicjum Pallottinum pracowała przez wiele lat. Do 
końca swoich dni przychodziła tam jako wolontariuszka. Doktor Anna 
pomagała także ks. Stanisławowi Ładze, duszpasterzowi ludzi chorych. 
Razem z nimi organizowała i jeździła na wczasorekolekcje dla osób 
chorych, a także rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych.

– Doktor Anna odeszła tak nagle, za wcześnie – mówił o. Michał 
Mitka. – Jej życie było pięknie wypełnione. Wspominając je przychodzi 
refleksja, że droga do Boga zawsze prowadzi przez człowieka. Dzięku-
jemy za Twoje piękne życie Anno, za jego dobro.

W Jej ostatniej drodze, oprócz rodziny i przyjaciół, żegnały Ją także 
poczty sztandarowe „Solidarności” z Regionu Gdańskiego.

Tak wspomina Ją Leszek Lisiecki, przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej ZRG: – Po wprowadzeniu stanu wojennego Anna Liberek, 
wówczas jeszcze jako Anna Budny, znajdowała się w zespole doktor 
Joanny Penson, wspólnie z prof. Ryszardem Wyszomirskim. Pracowała 
w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku i tam z oddaniem pomagała cho-
rym opozycjonistom. W tamtym czasie wielu działaczy „Solidarności” 
po wyjściu z internowania doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia. 
Taka sytuacja spotkała również mnie. Po krótkim internowaniu trafiłem
do szpitala. Znalazłem się pod opieką właśnie p. doktor Anny Budny.

Olga Zielińska
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Pracownicy handlu, członkowie „S”, prowadzący kampanię 
przeciw wyśrubowanym normom pracy w sklepach wielko-
powierzchniowych, osiągnęli znaczący sukces. Po ostatniej 
akcji ulotkowej, przeprowadzonej 8 marca w wielu miastach 
Polski, w tym w Gdyni, zarząd firmy Lidl Polska sp. z o.o.
zdecydował, że będzie w końcu rozmawiać ze Związkiem.

cy są już tak wyśrubowane, że 
trudno im sprostać. Przykłado-
wo na zeskanowanie produktu 
w sieciach Carrefour kasjerki 
mają niespełna 2,5 sekundy, 
a w marketach Lidl w ciągu 
jednej minuty trzeba sczytać 
30, a nawet 35 produktów. 
A przecież jeśli kod kreskowy 
jest nieczytelny, kasjerzy mu-
szą go wpisywać ręcznie. Nie 
sposób się zmieścić w tych 
normach. To mordercze tempo, 
tak po prostu nie da się długo 
pracować.

Jan Cuber dodaje, że nie-
zwykle wysokie normy wpły-
wają na ocenę pracowników 

Podczas akcji związkow-
cy chcieli pokazać, iż dzięki 
temu, że klient będzie najpierw 
pakował produkty, a następnie 
za nie płacił, kasjer nie będzie 
musiał pracować w tak szyb-
kim tempie. Cuber wyjaśnia, 
że celem takich akcji jest także 
zmiana podejścia do problemu 
przez pracodawców.

– Powinni zatrudniać wię-
cej pracowników, aby nie byli 
oni obciążani nadmiarem pra-
cy. A z drugiej strony klienci 
mieliby większy komfort do-
konywania zakupów – dodaje 
wiceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Pracowników Han-
dlu NSZZ „S”.

Związek w Lidlu 
domaga się swoich 
praw

Po tej akcji „Solidarność” 
osiągnęła mały sukces. Udało 
się w końcu nakłonić kierow-
nictwo spółki Lidl Polska do 
spotkania i przeprowadzenia 
pierwszych rozmów między 
związkowcami a pracodawcą. 
Taką gotowość potwierdza za-
rząd spółki.

Organizację Zakładową 
NSZZ „Solidarność” w Lidl 
Polska zarejestrowano 18 
stycznia 2013 r. Od tamtego 
czasu „S” starała się o nawią-
zanie z pracodawcą dialogu 
społecznego, domagała się 
uznania ich organizacji związ-
kowej. Nie zgadzał się na to 
jednak zarząd firmy. Wiele
działań, które koordynował 
Dział Rozwoju Związku Ko-
misji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, przyniosło jednak 
w końcu pozytywny efekt.

Polskich związkowców 
wspierały także organizacje za 
granicą. Listy intencyjne do cen-
trali firmy Lidl w Polsce wystoso-
wali: Philip Jennings, sekretarz 
generalny UNI Global Union, 
światowej federacji związków 
zawodowych, reprezentującej po-
nad 20 milionów pracowników, 
oraz Frank Bsirske, przewod-
niczący niemieckiego związku 
zawodowego Verdi.

Ogólnopolska kampania 
organizowania pracowników 
w spółce Lidl, koordynowana 
przez Dział Rozwoju Związku 
KK NSZZ „S”, prowadzona 
jest wspólnie z zarządami re-
gionów „S” i Krajową Sekcją 
Pracowników Handlu. Ma ona 
charakter międzynarodowy. 
Wspierają ją UNI Commerce 
Global Union, Verdi, zagra-
niczne związki zawodowe pra-
cowników handlu oraz Funda-
cja im. Friedricha Eberta.

(zola)

Pierwsze jaskółki 
kampanii „S” w handlu

Nie ścigaj się z kasjerką, 
najpierw spakuj zaku-
py, a następnie zapłać 

– to hasło przewodnie ostatniej 
akcji ulotkowej skierowanej 
do klientów sklepów wielko-
powierzchniowych. Miała ona 
zwrócić uwagę na drastycznie 
wyśrubowane normy pracy 
w sieciach handlowych.

W ogólnopolską akcję zor-
ganizowaną 8 marca przez 
Sekcję Krajową Pracowni-
ków Handlu NSZZ „S” włą-
czyli się także związkowcy 
z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, m.in.: Jan 
Cuber, wiceprzewodniczący 

Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ „S”, Iwona 
Orszulak, przewodnicząca 
KM NSZZ „S” w Bomi SA, 
Jolanta Kamińska, wice-
przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” w JMD SA, Aleksander 
Kozicki, kierownik Oddziału 
NSZZ „S” w Gdyni i Adam 
Tylski, organizator Działu 
Organizowania i Rozwoju Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Przed sklepami Lidl i Carrefo-
ur Express w Gdyni Chyloni 
rozdawali ulotki i rozmawiali 
z klientami.

Akcja na Dzień Kobiet

– Nieprzypadkowo wy-
brano na dzień akcji 8 marca 
– tłumaczy Iwona Orszulak. 
– To Święto Kobiet, a w naszej 
branży pracują przede wszyst-
kim właśnie one. Normy pra-

przez szefów, ma to np. od-
zwierciedlenie w systemie 
premiowania. A to powoduje 
jeszcze większy stres sprze-
dawców.

– Problemem w sieciach 
handlowych jest niskie za-
trudnienie, czego efektem jest 
duże obciążenie pracowników, 
przede wszystkim kas – mówi 
Jan Cuber. – Kupujący najczę-
ściej nie zdają sobie sprawy, 
że najpierw płacąc za zakupy, 
a dopiero potem je pakując, 
przyczyniają się do jeszcze 
większego tempa pracy. Ka-
sjer po przyjęciu gotówki 
musi bowiem skanować kody 
kreskowe zakupów kolejnego 
klienta, a na taśmie leżą jesz-
cze niespakowane produkty 
poprzedniego kupującego. To 
niejednokrotnie wywołuje do-
datkowe zamieszanie, a czasem 
nerwy wśród klientów.

Po tej akcji udało się nakłonić kierownictwo spółki Lidl 
Polska do spotkania i przeprowadzenia pierwszych rozmów.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy członków Związku,  
że w Sztokholmie odszedł od nas do Pana Boga na wieczną wartę 

ś.p.

kmdr dr hab. nauk psychologiczno-pedagogicznych

Edward Karczewski
Członek Związku Solidarności Polskich Kombatantów 

w Gdańsku, odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym 
Krzyżem Semper Fidelis. Jego twórczość literacka to tomiki 

wierszy i fraszki. Łączymy się z żoną Marią  
w żałobie i modlitwie.

Związek Solidarności Polskich Kombatantów
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Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim oraz SKFiS
„KaEmKa” organizują wycieczkę

Karpacz-Praga-Drezno-Wrocław
w dniach 8-13 lipca 2013 r.
Ramowy program wycieczki:
7 lipca wieczorem – wyjazd ze Starogardu Gdańskiego
8 lipca – przyjazd do Karpacza (tu liczne atrakcje)
9 lipca – Praga
10 lipca – Drezno
11 lipca – Karpacz, Kowary, Wrocław
12 lipca – powrót

Cena: 540 zł
(kalkulacja ceny na minimum 45 osób, dodatkowo płatne 
bilety wstępu 10 euro)

Przejazd: komfortowym autokarem – klimatyzacja, wideo

Zakwaterowanie: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy 
Krucze Skały w Karpaczu, pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, urządzo-
ne w wysokim standardzie. Wszystkie pokoje wyposażone 
są w łazienki, TV SAT oraz dostęp do bezprzewodowego 
Internetu. www.krucze-skaly.pl

Ubezpieczenie NNW i KL w cenie!

Zgłoszenia i informacje: 
Sebastian Gramburg, 604 731 504
Zaliczka w kwocie 250 złotych płatna do 31.03.2013!
Naprawdę warto!!!

Postulat łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi, 
a w konsekwencji likwidowania bibliotek szkolnych, spo-
tkał się z ogromnym sprzeciwem opinii publicznej. Dla wie-
lu nauczycieli, uczniów i ich rodziców jest on jednoznaczny 
z odebraniem dzieciom dostępu do książek. Na stronie in-
ternetowej www.stoplikwidacjibibliotek.pl protest nauczy-
cieli bibliotekarzy poparło już ponad 53 tysięcy osób.

zadań biblioteki szkolnej przez 
publiczną, „co może wiązać się 
z wyprowadzeniem bibliotek 
ze szkół, a w konsekwencji 
ich likwidacją”. W stanowisku 
zwrócono uwagę na to, że art. 
67 ustawy o systemie oświaty 
nakłada na organ prowadzący 
obowiązek zapewnienia moż-
liwości korzystania z biblio-
teki szkolnej oraz że rząd RP 
powinien odstąpić od realizacji 
„tego szkodliwego projektu” 
i w zamian stworzyć warunki 
i zabezpieczyć środki finanso-
we, pozwalające na doposaże-
nie bibliotek poprzez aktuali-

Funkcje biblioteki 
szkolnej

Zadania realizowane przez 
bibliotekę szkolną są ściśle zwią-
zane z procesem dydaktycznym 
i wychowawczym szkoły. Bi-
blioteka szkolna świadczy usłu-
gi na rzecz: uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Nauczyciele bibliote-
karze wchodzą w skład rady pe-
dagogicznej, realizują programy 
profilaktyczne, prozdrowotne, 
prowadzą zajęcia z bibliotera-
pii. Biblioteki szkolne stanowią 
bazę danych niezbędnych do 
kształcenia i samokształcenia; 
tu propaguje się czytelnictwo, 
uczy odbioru i tworzenia tek-
stów kultury, organizuje specjal-
ne zajęcia; np. dla najmłodszych 
uczniów – czytanie baśni, kon-
kursy, wystawy, a dla starszych 
– turnieje, debaty na różne te-
maty. Współczesne biblioteki 

i pedagogicznego (tylko bibliote-
karskie – wyższe lub średnie), nie 
będzie mógł w szkole prowadzić 
zajęć bezpośrednio z uczniami 
i realizować wielu zadań. Szko-
ła nie będzie miała wpływu na 
dobór pracownika i nie będzie 
mogła egzekwować wymaganej 
jakości jego pracy. Straci bazę 
i przewodnika wspomagającego 
innych nauczycieli w doskonale-
niu zawodowym.

Uczniowie, stanowiący po-
nad 48 procent czytelników, zo-
staną pozbawieni oparcia w bi-
bliotece szkolnej i nauczycielu 
bibliotekarzu – specjaliście od 
mediów, książek i informacji, 
stracą dodatkowego opiekuna 
i wychowawcę, staną się ano-
nimowi.

Po połączeniu bibliotek 
nauczyciel bibliotekarz, jeśli 
nawet znajdzie zatrudnie-
nie w bibliotece publicznej, 
przestanie podlegać Karcie 
Nauczyciela i straci cały swój 
dorobek zawodowy. Będzie za-
czynał od najniższego stopnia 
awansu w placówkach podle-
głych Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
– od młodszego bibliotekarza, 
nawet jeśli wcześniej miał 20 
lat pracy w zawodzie i stopień 
nauczyciela dyplomowanego. 
Będzie też zarabiał mniej niż 
wcześniej, będzie tańszy dla 
samorządu, ale straci możli-
wość wykonywania zawodu, 
swój warsztat pracy, pozycję 
zawodową.

Biblioteka to nie kiosk 
ze słodyczami

– Biblioteka to nie sklepik 
uczniowski, którego prowadze-
nie można powierzyć tańszemu 
ajentowi. Nie zawsze taniej 
i więcej znaczy lepiej – prze-
konuje Danuta Brzezińska, do-
dając, że biblioteka szkolna nie 
musi mieć dużej ilości zbiorów, 
ale zdecydowanie muszą to być 
zbiory aktualne, ściśle powiąza-
ne z procesem dydaktycznym 
i wychowawczym szkoły.

Przewodniczący SOiW Re-
gionu Gdańskiego Wojciech 
Książek zwraca uwagę na to, że 
biblioteka jest integralną częścią 
szkoły. – To tak samo, jak z orga-
nizmem człowieka – nie można 
pozbawić go płuc, serca, już nie 
mówiąc o głowie, bo przestanie 
normalnie funkcjonować, a tym 
bardziej się rozwijać – mówi 
przewodniczący. – Podobnie 
jest z bibliotekami, stołówkami 
szkolnymi, świetlicami, czytel-
nią, salą gimnastyczną. 

Przewodniczący mówi także 
o drastycznym spadku czytelnic-
twa, zwracając uwagę na to, że 
„książki, czasopisma zastępuje 
uczniom pilot TV lub myszka 
komputerowa. (…) Tu rola bi-
blioteki szkolnej jest też nie do 
przecenienia, bo jakie pokolenia 
nam wyrosną? A zdradą narodo-
wą byłoby myślenie rządzących 
w kategoriach: Polak niedouczo-
ny, wyborca wymarzony…”.

Barbara Ellwart

W obronie BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Jeśli  zadania bibliotek 
szkolnych przejmą biblio-
teki publiczne, to wiado-

me jest, że nastąpi obniżenie 
jakości uczenia się dzieci, ob-
niżenie jakości pracy szkoły, 
pracę straci tysiące nauczycie-
li bibliotekarzy, społeczeństwo 
będzie mniej oczytane, przez 
co mniej światłe, ale może 
właśnie o to chodzi? – pyta 
Katarzyna Bingoraj-Heldt, 
nauczyciel bibliotekarz z Wej-
herowa, i dalej wyjaśnia. – Bi-
blioteki szkolne współpracują 
ze środowiskiem lokalnym, są 
dostępne dla uczniów, nauczy-
cieli, administracji szkoły, pra-
cowników obsługi, rodziców, 
a zatem obsługują najbliższe 
środowisko lokalne. Jak można 
więc wprowadzać coś, co już 
funkcjonuje? Moim zdaniem, 
pracownicy Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji nie 
znają specyfiki pracy bibliotek 
szkolnych oraz podstawowych 
funkcji bibliotek publicznych – 
dodaje oburzona nauczycielka.
Prezes Rady Głównej Towa-
rzystwa Nauczycieli Bibliote-
karzy Szkół Polskich Danuta 
Brzezińska informuje, że ta 
z pozoru kosmetyczna zmiana 
w rzeczywistości prowadzi do 
likwidacji bibliotek szkolnych, 
że to „kolejna próba zamachu 
na ustalony prawnie i przemy-
ślany system wspierania rozwo-
ju intelektualnego obywateli”.

„S” o ministerialnym 
projekcie

Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji w styczniu bieżą-
cego roku przedstawiło projekt 
założeń ustawy o poprawie 
warunków świadczenia usług 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego, w którym za-
proponowano „stworzenie 
możliwości wykonywania za-
dań biblioteki szkolnej przez 
bibliotekę publiczną”.

Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego w „Sta-
nowisku w sprawie bibliotek” 
wyraziła niepokój wobec pro-
pozycji rządu i oczekiwanie, że 
w miejsce planów likwidacji 
bibliotek szkolnych zostanie 
zapewnione ich właściwe fi-
nansowanie.

Oświatowa „Solidarność” 
także negatywnie oceniła za-
wartą w ministerialnym pro-
jekcie możliwość wykonania 

Nauczyciel bibliotekarz z Chojnic
– Kto będzie korzystał z tych megaświetnych bibliotek? 

Uczniowie szkół podstawowych sami nie dojdą do bibliote-
ki oddalonej od ich miejsca zamieszkania. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy dojeżdżają do szkoły, już w tej 
chwili mają kłopoty z dotarciem na czas do szkoły i powro-
tem do domu, ponieważ liczba kursów autobusów i pocią-
gów jest stale ograniczana. Obecnie uczeń, np. naszej szko-
ły, jeżeli czegoś nie otrzyma lub nie wydrukuje w bibliotece 
szkolnej, to nie ma czasu na to, żeby szukać tego gdzie in-
dziej. O tym nasze władze w ogóle nie myślą. 

zowanie księgozbioru, dostęp 
do mobilnego Internetu i no-
woczesnego oprogramowania.

Rola nauczyciela 
bibliotekarza 

Bib l io tek i  szko lne  są 
współodpowiedzialne za ja-
kość i osiągane efekty kształ-
cenia w swoich szkołach, za 
doskonalenie umiejętności 
nauczania i uczenia się, wy-
posażanie uczniów w pożąda-
ne kompetencje. Bibliotekarze 
będący nauczycielami mogą 
pracować i prowadzić lekcje 
bezpośrednio z uczniami, po-
dejmować działania przygoto-
wujące ich do funkcjonowania 
w społeczeństwie informa-
cyjnym. Jak mówi Jadwiga 
Kowalczyk, członek NSZZ 
„S”, nauczyciel bibliotekarz 
i przewodnicząca oddziału 
TNBSP we Wrocławiu, „ści-
sła współpraca nauczycieli 
bibliotekarzy z zespołem 
nauczycieli, wychowawców 
i pedagogów, znajomość pro-
blemów i uczniów, pozwala 
skutecznie kompensować 
braki, wyrównywać szanse 
edukacyjne, zapewnić bezpie-
czeństwo w szkole, promować 
kreatywność i tworzyć eduka-
cyjną wartość dodaną”.

to nie są „skanseny” tradycyjnej 
książki. W ostatnich latach 11 
tys. bibliotek szkolnych wypo-
sażono w internetowe centra in-
formacji multimedialnej, gdzie 
uczniowie uczą się praktycznie 
wykorzystywać umiejętności 
zdobyte na lekcjach informaty-
ki, uczą się wyszukiwać w Inter-
necie potrzebne im informacje, 
świadomie selekcjonować je 
i oceniać.

Skutki proponowanych 
zmian

Proponowane rozwiązania 
stwarzają możliwość likwi-
dacji prawie 47 proc. ogółu 
bibliotek z księgozbiorem 
stanowiącym ponad 45 proc. 
zasobów bibliotecznych.

Szkoła straci interdyscypli-
narną pracownię wspierającą 
edukację oraz kontrolę i wpływ 
na działalność biblioteki, której 
zbiory powinny być odpowiednie 
dla typu i funkcji placówki. Nie 
będzie mogła swobodnie wyko-
rzystywać pracowni do realizacji 
zajęć indywidualnych i grupo-
wych, bo one będą utrudniały 
czytelnikom biblioteki publicz-
nej nieskrępowany dostęp do 
zbiorów i czytelni. Bibliotekarz, 
który nie będzie miał wykształ-
cenia wyższego bibliotekarskiego 
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

3709,99 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w lutym 
br.; wzrosło o 0,8 proc. w stosunku 
do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu 
rocznym wzrosło o 4,0 proc. 

Pracy i chleba coraz mniejMĘCZĄCEMĘCZĄCEonline

CO TRZECI Z NAS 
NIE CZYTA KSIĄŻEK
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

20 procent gimnazjalistów nie dosypia i nie dojada z powo-
du… Internetu – wynika z badań wykonanych przez Fundację 
Dzieci Niczyje. Obecna młodzież nie wyobraża sobie funkcjo-
nowania bez ciągłego klikania, choć jednocześnie młodzi ludzie 
czują się znużeni byciem w ciągłym trybie online. Tym bardziej 
że cierpi na tym ich zdrowie, ale również stosunki z innymi ludź-
mi. 35 procent badanych nastolatków stwierdziło, że z powodu 
czasu spędzonego w Internecie zaniedbuje znajomych, rodzinę, 
naukę lub hobby.                                                                      

Co trzeci Polak nie przeczytał w zeszłym roku żadnej książki 
– wynika z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodo-
wą. Regularnie (co najmniej siedem razy w roku) sięga po nie co 
dziesiąty rodak. Niemal co trzeci Polak nie miał w ubiegłym roku 
żadnego kontaktu z jakąkolwiek książką. Niepokojący jest fakt, 
że czytelnictwo spada również wśród osób z wyższym wykształ-
ceniem, co trzeci magister nie miał w tym czasie w ręku żadnej 
książki.

Iskierką nadziei jest fakt, że wśród osób nieczytających o 9 
proc. wzrosła liczba osób, które twierdzą, że czytają teksty dłuż-
sze niż trzy strony. To ludzie, którym nie wystarczają portalowe 
newsy.                                                                                       

Operator automatów spa-
walniczych to najbardziej de-
ficytowy zawód w pierwszym 
półroczu 2012 roku w woje-
wództwie pomorskim. Zawo-
dem najbardziej nadwyżkowym 
był natomiast zawód ślusarza. 
Ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych publikuje Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku. Zawód deficytowy to taki, 

w którym liczba zgłoszonych 
miejsc pracy przewyższa liczbę 
zarejestrowanych bezrobotnych. 
Zawód nadwyżkowy to z kolei 
profesja, w której liczba rejestru-
jących się bezrobotnych prze-

Coraz większą część swoich 
dochodów Polacy przeznacza-
ją na zakup żywności. To już 
25 proc. wydatków z naszych 
portfeli, podczas gdy Anglicy, 
Austriacy lub Niemcy wydają 
na jedzenie około 10 proc. do-
chodów. Taka sytuacja nie wy-
nika jednak z rosnących apety-
tów Polaków, tylko ze wzrostu 

DEFICYTOWE
I NADWYŻKOWE 
ZAWODY

waża nad zgłoszonymi wolnymi 
miejscami pracy. I w pierwszym 
półroczu 2012 roku zawodem 
najbardziej deficytowym, dla 
którego zgłoszono 200 i więcej 
miejsc pracy, był operator auto-
matów spawalniczych, który był 
jednocześnie zawodem maksy-
malnie deficytowym (zgłoszono 
w tym zawodzie 217 wolnych 
miejsc pracy, a nie zarejestrował 
się ani jeden bezrobotny). Do 
zawodów o wysokim wskaźniku 
intensywności deficytu należały 
również: spawacz metodą MAG, 
doradca finansowy oraz opiekun 
osoby starszej. Zawody nadwyż-
kowe w naszym województwie 
to: ślusarz, stolarz, sprzedawca 
oraz murarz.                       

cen i mniejszej siły nabywczej 
naszych wynagrodzeń. W 2012 
r. przeciętne płace w przedsię-
biorstwach wzrosły o 3,4 proc. 
W tym czasie żywność podro-
żała o 4,3 proc. Za przecięt-
ną pensją można kupić coraz 
mniej artykułów spożywczych. 
W 2012 r. za przeciętne wyna-
grodzenie można było kupić 

1657 bochenków chleba, a w 
roku 2009 – 1769. Zatem w 
ciągu trzech lat nasza siła na-
bywcza zmniejszyła się o 112 
bochenków.

Podobna sytuacja dotyczy 
większości podstawowych pro-
duktów spożywczych, m.in. 
jajek, kiełbasy, cukru, ryb, owo-
ców, wołowiny, mąki, kasz.  

„

Przeciętne zatrudnienie w przed-
siębiorstwach w lutym spadło 
o 0,2 proc. wobec poprzedniego 
miesiąca, a w ujęciu rocznym 
zmniejszyło się o 0,8 proc. i wy-
niosło 5497,4 tys. osób

Polska jest atrakcyjnym za-
pleczem siły roboczej. Wysokie 
koszty pracy są mitem. Mimo 
lamentu przedsiębiorców nad 
kosztami pracy, na tle innych kra-
jów Unii Europejskiej cena pracy 
polskiego pracownika jest daleko 
poniżej unijnej przeciętnej. Pola-
cy za swoją pracę nie otrzymują 
wynagrodzenia pozwalającego 
na godne życie. Za godzinę pracy 
jednej osoby pracodawcy musieli 
w Polsce w 2012 r. zapłacić ok. 
7,3 euro. To mniej niż w 2008 r. 

(7,5 euro – przy czym kurs euro 
wynosił ponad 3,5 zł).

W porównaniu z krajami 
UE koszty pracy u nas są niskie. 
W Belgii i w Szwecji są o ponad 
pięć razy wyższe (ok. 40 euro), 
a w RFN, Finlandii i Austrii – to 
ok. 31 euro. Taniej jest tylko 
w Bułgarii, Rumunii, na Litwie 
i Łotwie. Zdaniem pracodaw-
ców, w Polsce brakuje na do-
datek swobody działalności 

gospodarczej, a biurokracja jest 
nadmierna.

– Aż 54 państwa oferują 
lepsze warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej niż 
Polska, co oznacza, że wyższe 
koszty pracy rekompensują ni-
skimi obciążeniami biurokra-
tycznymi – zauważa w wypo-
wiedzi dla „Rzeczpospolitej” 
Jeremi Mordasewicz, ekspert 
PKPP Lewiatan.

Mitycznie WYSOKIE koszty pracy

Płeć jest zjawiskiem przejściowym
wypowiedź prelegentki seminarium dla rzeczoznawców 

(opiniujących podręczniki szkolne), organizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

21,65 mld zł wyniósł deficyt 
budżetu państwa na koniec lutego. 
To ponad 60 proc. tegorocznego 
planu. Dochody budżetowe przez 
pierwsze dwa miesiące br. wyniosły 
blisko 43 mld zł, czyli 14,3 proc. 
planu rocznego.

43 proc. badanych w marcu (CBOS) jest 
przeciwnikami rządu PO-PSL. Zwolennikami jest 
25 proc. Negatywnie działania gabinetu Tuska 
ocenia 64 proc. Polaków, pozytywnie 29 proc. 
Wśród osób młodych (18–24 lata) rząd PO-PSL 
źle ocenia aż 71 proc. badanych!
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SPOŁECZEŃSTWO

Franciszek – imię, które przybrał nowy papież, jest niezwykle 
symboliczne. Wsparte pierwszymi gestami Ojca Świętego 
z Argentyny, zostało ono powszechnie odebrane jako wska-
zanie drogi, na którą powinien wkroczyć Kościół i wszyscy 
chrześcijanie. Nie ma nią jednak być, jak stwierdzają czasami 
infantylnie obserwatorzy, skrajne ubóstwo, a bardziej pewien 
umiar i samoograniczenie dotyczące dóbr materialnych.

siębiorców i każdego z nas. 
Zwłaszcza do tych z powyż-
szych grup, którzy przyznają 
się do wiary katolickiej.

Wszystkie twarze 
umiaru

Jak interpretować francisz-
kańskie reguły w XXI wieku, 
w świetle katolickiej nauki spo-
łecznej? Na pewno jako wezwa-
nie do umiaru, samoogranicza-
nia, a więc rezygnacji z części 
własnych zasobów (przywilejów, 
dochodu) w imię dobra większej 
społeczności, np. narodu.

Nacisk na zachowanie 
umiaru w stosunkach społecz-
no-gospodarczych przewija 

się w kolejnych dokumentach 
społecznej doktryny Kościo-
ła już od pierwszej encykliki 
społecznej, będącej początkiem 
współczesnej myśli Kościoła 
na tym polu. W przywoływanej 
już w ramach naszego cyklu 
encyklice „Rerum novarum” 
papież Leon XIII apelował 
o solidaryzm klas społecznych 
(pamiętajmy, że ten dokument 
powstał pod koniec XIX wie-
ku, w złotej erze społeczeństwa 
klasowego) i ograniczenie wy-
zysku. Co ważne, nie podważał 
zasady własności prywatnej, 
a nierówności społeczne uwa-
żał za naturalne, wynikające 
z różnic w ludzkich zdolno-
ściach, zainteresowaniach itd. 
Więcej, „nierówność stanów” 
uznawał za podstawową zasa-
dę organizacji społeczeństwa! 
Za niesprawiedliwą, bo nie-
znającą – no właśnie – umiaru, 
uznawał jedynie skalę różnic 
społecznych. Stąd encyklika 
„Rerum novarum” dopuszcza-
ła działanie państwa przeciw-
ko „organizacjom działającym 
niezgodnie z uczciwością, 
sprawiedliwością i dobrem po-
wszechnym”, a w celu zmniej-
szenia różnic między różnymi 
grupami społecznymi postulo-
wała proces uwłaszczenia ro-
botników poprzez nabywanie 
akcji przedsiębiorstw, w któ-
rych byli zatrudnieni.

Umiar to godność

Podobne rozumienie umia-
ru, jako powszechnej, a przy-
najmniej możliwie najbardziej 
masowej, godnej pozycji czło-
wieka w relacjach społeczno-
-gospodarczych, znajdziemy 
w encyklice „Pacem in terris” 
Jana XXIII. „Dobry papież” 
opowiedział się za sprawiedli-
wym podziałem bogactw, za-
gwarantowaniem pracownikom 
godnej płacy oraz (podobnie 
jak Leon XIII) współuczest-
nictwem robotników w zarzą-
dzaniu i posiadaniu własności 
w przedsiębiorstwie.

Nasz – z konieczności skró-
cony i wybiórczy – przegląd ka-

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 14)

Dobry patron
Franciszek z Asyżu, na cześć którego przybrał imię nowy 
papież, to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych 
świętych Kościoła katolickiego. Jest też prawdopodobnie 
jedną z najbardziej „zapracowanych” osób wyniesionych do 
chwały ołtarzy. Jest patronem licznych zakonów (np. fran-
ciszkanów, kapucynów, klarysek, albertynów, bernardynek), 
Włoch, swojego rodzinnego miasta (Asyżu) i szwajcarskiej 
Bazylei oraz oczywiście zwierząt.
Spośród grup stanowych otacza wstawiennictwem – jak 
wierzymy – m.in. aktorów, niewidomych, więźniów, harcerzy, 
ale także… tapicerów. Święty Franciszek jest również, obok 
świętego Józefa, patronem robotników.

Pochwała UMIARU 

Ojciec Święty Franciszek.

Cnoty franciszkańskie są 
jednoznaczne. To przede 
wszystkim ubóstwo, 

pokora i służenie innym oraz 
miłość do bliźnich i wszelkich 
innych stworzeń. Nie oznacza 
to, że zgodnie z duchowością 
św. Franciszka mamy wszyscy 
z dnia na dzień rozdać wszyst-
kie dobra, które posiadamy. Nie 
oznacza również całkowitej dele-
gitymizacji bogactwa, dążenia do 
zysku i rozwoju.

Z pewnością jest to pewien 
sygnał, apel o przestawienie 
akcentów dla świata, rozu-
miany nie tylko ogólnie, ale 
przede wszystkim konkretnie 
– dla przedstawicieli rządów 
poszczególnych państw, przed-

właśnie kontekście przywołajmy 
słowa Jana Pawła II z encykliki 
„Laborem exercens”: „Wszyst-
kie okoliczności muszą stanow-
czo ustąpić – oczywiście przy 
uwzględnieniu szczegółowych 
kwalifikacji – wobec podstawo-
wej wartości pracy, która zwią-
zana jest z godnością ludzkiej 
osoby. Trzeba przypomnieć tu 
raz jeszcze podstawową zasadę: 
hierarchia wartości, głęboki sens 
samej pracy domaga się, by ka-
pitał służył pracy, a nie praca ka-
pitałowi”. Jeśli ta zasada zostanie 
przywrócona, nie będziemy mu-
sieli się martwić o miejsce cnoty 
umiaru w życiu gospodarczym. 
Miejmy nadzieję, że będzie to 
miało miejsce jeszcze podczas 
pontyfikatu papieża Franciszka.

Adam Chmielecki
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Umiłowany Ojcze Święty!
Ze spokojem i całkowitą ufnością o losy Kościoła przyjęli-

śmy abdykację naszego ukochanego papieża Benedykta XVI. 
Dzisiaj z radością i miłością przyjmujemy decyzję Kolegium 
Kardynałów o wyborze Waszej Świątobliwości na Stolicę Pio-
trową, widząc w tym wyjątkowy dar łaski Ducha Świętego.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem osoby Waszej Świą-
tobliwości i patrona Św. Franciszka, którego imię Ojcze 
Święty przyjąłeś jako znak swojej posługi. My, związkowcy z 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, który powstał za sprawą bł. Jana Pawła II, a którego 
Statut oparty jest na społecznej nauce Kościoła, odczytujemy 
to jako ważne wskazanie i znak również dla naszej działalno-
ści na rzecz drugiego człowieka. Aby być jeszcze bliżej ludzi 
potrzebujących.

Umiłowany Ojcze Święty. Pontyfikat Jana Pawła II wśród 
wielu swoich owoców przyniósł wiernym beatyfikację kapela-
na „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki. Równie wyjątkowa 
posługa poprzednika Waszej Świątobliwości Benedykta XVI 
przyniosła Kościołowi beatyfikację naszego wielkiego rodaka, 
wielkiego papieża Jana Pawła II. Wierzymy, że za pontyfikatu 
Papieża Franciszka będziemy się wspólnie cieszyć z Ich kano-
nizacji.

Jeszcze raz umiłowany Ojcze Święty Franciszku w imieniu 
całej „Solidarności” przyjmij najszczersze wyrazy naszej rado-
ści, wraz z życzeniami zdrowia i sił potrzebnych dla prowa-
dzenia Kościoła Powszechnego w tak szczególnych czasach.

Niech miłosierny Bóg Tobie Ojcze Święty błogosławi, o co 
i my szczerze się modlimy! 

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

tolickiej nauki społecznej w du-
chu franciszkańskim zakończmy 
odwołaniem się do nauki papie-
ża Polaka. Patrząc na codzienne 
relacje w życiu społecznym 
i gospodarczym łatwo zauwa-
żyć, że znaczące, wręcz obu-
rzające dysproporcje społeczne, 
wynikają z przewagi kapitału 
nad pracą. To dwie klasyczne 
wartości, których wzajemne re-
lacje, w skrócie i uproszczeniu, 
definiują całokształt działalności 
społeczno-gospodarczej czło-
wieka. Wydaje się, że deficyt 
cnoty umiaru, jakże widoczny 
w dzisiejszym świecie, wynika 
z nadmiernej przewagi kapitału 
nad pracą (czy ktoś rozpatruje 
dziś jeszcze pracę jako dobro, 
które pracownik może sprze-
dać, za godną zapłatę?). W tym 

3 kwietnia w Sali BHP 
na terenie Stoczni Gdańskiej 
miała miejsce prezentacja dru-
giego tomu pt. „Encyklopedia 
Solidarności. Opozycja w PRL 
w latach 1976-1989”. W spo-
tkaniu w Gdańsku wzięli 
udział prezes IPN dr Łukasz 
Kamiński, przewodniczący 
Stowarzyszenia Pokolenie 
Przemysław Miśkiewicz 

Encyklopedia „Solidarności”w Sali BHP
oraz redaktor naczelny 2. 
tomu „Encyklopedii Solidar-
ności” dr Grzegorz Waligó-
ra. W dyskusji głos zabrali 
także historyk z gdańskiego 
oddziału IPN, jeden ze współ-
autorów haseł w encyklopedii 
i badacz tutejszego regionu 
NSZZ „Solidarność”, Arka-
diusz Kazański. Prezentację 
poprowadził dyrektor gdań-

skiego oddziału IPN dr hab. 
Mirosław Golon.

Przy okazji prezentacji 
książki została otwarta wy-
stawa „Porozumienia kato-
wickie”, przygotowana przez 
Andrzeja Rozpłochowskie-
go. Wystawę będzie można 
oglądać do 5 maja br., w małej 
salce BHP.

Do nabycia były wydawnictwa gdańskiego oddziału IPN.
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Trwają konsultacje i prezentacje nowych koncepcji działań 
Grupy PGNiG. Prezes PGNIG Grażyna Piotrowska-Oliwa na 
spotkaniach ze spółkami regionalnymi.

GOSPODARKA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest li-
derem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa 
spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowa-
nie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. 
PGNiG jest również jednym z największych pracodaw-
ców w kraju.

W skład Grupy Kapitałowej wchodziło 46 spółek o pro-
filu produkcyjnym i usługowym. Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo zanotowało w 2012 roku 

2,23 mld zł zysku netto wobec 1,75 mld zł w 2011 r. Duże 
znaczenie dla wyników PGNiG miało podpisanie aneksu do 
kontraktu jamalskiego. Dzięki renegocjacji kontraktu z Gaz-
promem udało się obniżyć ceny gazu.

PGNiG prowadzi 13 odwiertów pilotażowych w poszuki-
waniu gazu łupkowego i 20 odwiertów konwencjonalnych. 
Na jego poszukiwania i wydobycie spółka przeznaczy w tym 
roku 2,4 mld zł. W 2012 r. PGNiG zanotowało wzrost importu 
gazu z kierunku innego niż wschodni – ok. 2 mld m sześc., 
w porównaniu do 1,6 mld m sześc. w 2011 r. i lekki spadek 
zakupu gazu z kierunku wschodniego – o ok. 9 mld m sześc.

PARTNER WYDANIA: PGNiG SA

Wiertnia w Lubocinie.

Co zyska PGNiG i klienci?
 Wprowadzenie jednolitych standardów

 Integracja organizacyjna spółek o podobnych profilach 
działalności prowadzi do konsolidacji i optymalizacji pod-
stawowej działalności dystrybucyjnej

 Lepszy przepływ informacji – w obszarach utrzymania 
i zarządzania siecią oraz planowania i oceny projektów 
inwestycyjnych

 Optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w ramach 
organizacji

 Optymalizacja portfela inwestycyjnego umożliwi większy 
zwrot z zaangażowanego kapitału

 Poprawa jakości usług dystrybucyjnych, w tym obsługi 
klienta, w szczególności klientów sieciowych (np.: pogo-
towie gazowe, służby remontowe gazociągów)

 Obniżenie kosztów operacyjnych, co w przypadku 
6 Spółek Gazownictwa odpowiada kwocie 275-412 mln zł

 Zarządzanie regulacyjno-taryfowe (centralizacja kompetencji 
oraz poprawa pozycji negocjacyjnej w negocjacjach z URE)

 Zarządzanie danymi odczytowymi, billing oraz należności 
– ujednolicenie standardów ochrony danych pomiaro-
wych, integracja systemów

 Zarządzanie IT – centralne planowanie inwestycji IT, wybór 
kompatybilnych platform

 Obsługa prawna (zapewnienie jednolitych standardów).

Branża gazowa jest jed-
ną z ostatnich gałęzi 
rynku regulowanego, 

o dominującej pozycji jednego 
podmiotu. Przed Polską stoi 
jednak wyzwanie – liberaliza-
cja rynku gazu. Oznacza to nic 
innego, jak pojawienie się na 
nim nowych graczy i wprowa-
dzenie reguł konkurencyjnej 
gry rynkowej. Będą na rynku 
operowali także zagraniczni 
potentaci. Od tego procesu 
odwrotu nie ma. Bez radykal-
nej zmiany modelu działania 
i struktury kosztów Grupa 
PGNiG nie będzie w pełni 
przygotowana na zmierzenie 
się z nowymi regułami.

Sześć regionów 
– jedna spółka

Strategia budowania war-
tości Grupy PGNiG stawia 
– obok wzrostu wydobycia 
ropy i gazu ziemnego oraz 
rozszerzenia oferty – na opty-
malizację kosztów działalności 
Grupy. W nowej rzeczywisto-
ści biznesowej umiejętność 
utrzymania dotychczasowych 
klientów, pozyskania nowych 
i zaoferowania im dodatko-
wych korzyści będą kluczem 
do utrzymania rynkowej po-
zycji rodzimego koncernu ga-
zowego.

Zarząd firmy oraz rynkowi 
analitycy liczą na uzyskanie 
efektu synergii poprzez konso-
lidację aktywów, efektywniej-
szego zarządzania, optymali-
zacji kosztów i wykorzystania 
siły większych podmiotów.

RESTRUKTURYZACJA W SEGMENCIE DYSTRYBUCJI GAZU 

PGNiG przebuduje struktury

Dlatego podjęto decyzję 
o połączeniu sześciu obecnie 
istniejących spółek gazownic-
twa w jeden podmiot i po-
wołanie spółki dystrybucyjnej 
z siedzibą w Warszawie. Nowa 
spółka będzie funkcjonowała 
w oparciu o sześć oddziałów 
regionalnych, prowadzących 
techniczną działalność w te-
renie.

Co dalej?
Dotychczasowe spół-

ki stracą osobowość praw-
ną i zostaną przekształcone 
w oddziały. Nowo powstała 
firma przejmie wszelkie prawa 
i obowiązki, w tym także pra-
cownicze, jakie posiadały wo-
bec swoich załóg łączące się 
spółki. Zarząd PGNiG zapew-

nił, że celem prowadzonego 
procesu konsolidacyjnego nie 
jest redukcja zatrudnienia, 
lecz zmniejszenie kosztów 
operacyjnych. Zmniejszeniu, 
co oczywiste, ulegnie liczba 
członków zarządów oraz rad 
nadzorczych i redukcje na 
poziomie kadry zarządzającej. 
Pracownicy odpowiedzialni za 
utrzymanie i rozwój sieci, za-
pewnienie prawidłowej i bez-
piecznej eksploatacji systemu 
dystrybucyjnego, procesy 
dystrybucyjne paliwa gazo-
wego, niezależnie od formal-
nej struktury zorganizowania 
Spółki Dystrybucyjnej mogą 
być spokojni o swoje miejsca 
pracy. Wszystkie wiążące de-
cyzje w tej kwestii zapadną 
po konsultacjach ze stroną 

społeczną. Proces połączenia 
pozwoli na oszczędniejsze 
zakupy, dokładnie planowane 
inwestycje, lepiej kontrolowa-
ne finanse czy ujednolicenie 
procedur obsługi klienta.

Integracja
Konsolidacja działalności 

dystrybucyjnej jest powszech-
nym trendem obserwowanym 
na polskim rynku energii elek-
trycznej. Cztery największe 
polskie grupy elektroenerge-

tyczne (PGE, TAURON, ENER-
GA i ENEA) dokonały już inte-
gracji w tym obszarze.

Przykłady konsolidacji na 
rynku europejskim można 
odnaleźć w Wielkiej Brytanii, 
Francji (integracja lub wydzie-
lenie jednego skonsolidowa-
nego podmiotu zarządzają-
cego wieloma regionalnymi 
dystrybucji: NationalGrid, Gaz 
Reseau Distribution France) 
i w RFN (w ramach jednej gru-
py kapitałowej: E.ON).
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– Co stanowiło inspirację 
do powstania innowacyjnego 
projektu „Akademia Handlo-
wa 50+”?

– Inspiracją do powstania 
projektu „Akademia Handlo-
wa 50+” była konkretna sy-
tuacja problemowa – w obo-
wiązujących obecnie w Polsce 
rozwiązaniach systemowych 
nie ma możliwości uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych
nabytych w toku edukacji po-
zaformalnej (szkolenia, kursy) 
i nieformalnej (samokształce-
nie, doświadczenie w pracy). 
Osoby 50+, które wyszły z sys-
temu edukacji formalnej w la-
tach 80. (wraz z ukończeniem 
szkoły), posiadają formalne 
potwierdzenie kwalifikacji
zawodowych zdobytych wła-
śnie w tym okresie. Kwalifi-
kacje faktyczne a te formalnie 
potwierdzone różnią się w tym 
przypadku zasadniczo. Brak 
dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje uzyskane poprzez
doświadczenie obniża adaptacyj-
ność i mobilność zawodową tej 
grupy na współczesnym, zmie-
niającym się i konkurencyjnym 
rynku pracy.

Przy braku możliwości 
walidacji kompetencji niefor-
malnych bardzo często są one 
nierozpoznane przez rynek 
pracy, czyli tym samym jest to 
zmarnowany potencjał.

W p r o j e k c i e  c h c e m y 
potwierdzać kompetencje 
w dwóch zawodach: sprzedaw-
ca i przedstawiciel handlowy. 
Zawody te zostały wybrane nie-
przypadkowo. Po pierwsze, naj-
więcej ofert pracy, bo aż jedna 
czwarta wśród wszystkich, które 
pojawiają się na rynku, dotyczy 
stanowisk sprzedażowych. Tak 
duża liczba ogłoszeń rekrutacyj-
nych skierowanych do handlow-
ców wynika z faktu, że branżę 
sprzedażową charakteryzuje 
wysoka rotacja pracowników, 
szczególnie na stanowiskach 
szeregowych. Jedną z przyczyn 
jest bez wątpienia brak określo-
nych kompetencji, weryfikowa-
nych przez rynek. Po drugie, 
bardzo często w zawodach han-
dlowych pracują osoby, które nie 
mają wykształcenia kierunkowe-
go, ale potrzebne kompetencje 
opanowały w różnym stopniu 
poprzez doświadczenie w pra-
cy, samokształcenie oraz udział 
w szkoleniach.

– Na czym polega innowa-
cyjność tego projektu? Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

– W projektach innowacyj-
nych innowacyjność rozpatruje 
się w trzech wymiarach: grupy 
docelowej, problemu oraz for-
my wsparcia. Ten ostatni jest 
wiodący w przypadku projek-
tu „Akademia Handlowa 50+”. 
Innowacyjną formę wspar-
cia stanowi nowy instrument 
w postaci modelu walidacji 
i uzupełniania kompetencji 
zawodowych nabytych poza 
formalnym systemem kształ-
cenia. Przystąpienie do takiego 
procesu umożliwi uzyskanie 
potwierdzenia wiedzy i umie-
jętności w danym zawodzie, 
nabytych w praktyce. Dzięki 
temu poddane procesowi wa-
lidacji osoby będą bardziej 
wiarygodne i mobilne na ryn-
ku pracy. Dodatkowo specyfika
modelu opartego o metodologię 
Development Centre znacznie 
wpływa na wzrost motywacji 
do dalszego rozwoju. Podejście 
różni się od obecnych na rynku 
tym, że kładzie główny nacisk 
na weryfikację posiadanych
kompetencji i wyznaczenie, 
na jej podstawie, obszarów 
do rozwoju z jednoczesnym 
zaproponowaniem indywidu-
alnych programów rozwojo-
wych.

– Jakie działania są plano-
wane w projekcie w najbliż-
szym czasie?

– W lutym 2013 r. rozpoczę-
liśmy realizację drugiego etapu 
projektu – testowanie innowacji. 
Weźmie w nim udział 60 osób 
z województwa pomorskiego, 
które ukończyły 50 rok życia 
i posiadają minimum roczne 
doświadczenie handlowe.

Uczestnikom w ramach 
testowania proponujemy inno-
wacyjny program rozwojowy, 
po którego zrealizowaniu każ-
dy uczestnik otrzyma Certyfi-
kat z opisem zdiagnozowanych 
poziomów kompetencji wraz 
z Suplementem opisującym 

działania rozwojowe, w któ-
rych brał udział.

Oczywiście udział w pro-
jekcie jest dla uczestników 
bezpłatny. W związku z tym, 
że rekrutacja jest w toku, ser-
decznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

– Czy realizowanie pro-
jektu innowacyjnego jest 
trudniejsze niż projektu stan-
dardowego?

– Zdecydowanie tak. Jest 
wiele zagadnień i obszarów 
odróżniających projekt inno-
wacyjny od projektu standar-
dowego, co może implikować 
określone trudności z jego re-
alizacją. Przy innowacyjnym 
podejściu prawie zawsze po-
jawia się obawa, czy zapropo-
nowana w ramach projektu in-
nowacja zadziała, jaka będzie 
jej skuteczność i efektywność, 
czy wzbudzi zainteresowanie 
potencjalnych użytkowników 
i odbiorców, jaka będzie moż-

LOKALNA INNOWACJA szansą 
dla dojrzałych pracowników
Rozmowa z KATARZYNĄ HUŃKO, kierownikiem innowacyjnego projektu 
„Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania 
kompetencji zawodowych osób 50+”

obowiązków, ale także dużej 
otwartości i elastyczności dzia-
łania, co nie jest łatwe w ra-
mach, jakie narzuca np. budżet 
i harmonogram projektu.

– Jakimi sukcesami mogą 
się Państwo pochwalić?

– Specyfiką projektów in-
nowacyjnych jest to, że ich 
realizacja podzielona jest na 
etapy. Etap pierwszy to dia-
gnoza i analiza problemu, 
a także opracowanie wstępnej 
wersji produktu finalnego oraz
strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego. Dokumenty te 
poddawane są ocenie eksperta 
zewnętrznego oraz Regional-
nej Sieci Tematycznej i dopie-
ro ich ostateczna akceptacja 
przez Instytucję Pośredniczą-
cą pozwala na rozpoczęcie re-
alizacji drugiego etapu, czyli 
testowania innowacji. Nasz 
projekt uzyskał w ocenie eks-
perta 14 odpowiedzi na „tak” 
na 14 możliwych na tzw. liście 
sprawdzającej. Jest to niewąt-
pliwy sukces, zważywszy, że 
taka maksymalna ocena eks-
percka pojawia się niezwykle 
rzadko w odniesieniu do pro-
jektów innowacyjnych.

– Partnerami w projekcie 
są ProFima sp. z o.o. oraz 
Region Gdański NSZZ „Soli-
darność”. Jaka jest rola tych 
partnerów w projekcie?

– Partnerstwo na rzecz re-
alizacji projektu „Akademia 
Handlowa 50+” zostało zawią-
zane pomiędzy instytucjami, 
które reprezentują różne grupy 
interesariuszy oraz różne, lecz 
dopełniające się, obszary dzia-
łalności, co wpływa na proces 
wymiany potencjału i doświad-
czeń, z drugiej strony wydatnie 
zwiększa jakość projektu i jego 
oddziaływanie. Lider i partne-
rzy współpracują ze sobą na 
wszystkich etapach realizacji 
projektu na zasadzie współ-
odpowiedzialności, łączenia 
zasobów i dzielenia ryzyka, 
przy czym każdemu z nich 
jest przypisana odpowiedzial-
ność za realizację określonych 
działań projektowych. ProFir-
ma odpowiada za merytorycz-
ną kreację modelu, począwszy 
od przeprowadzenia szczegóło-
wej diagnozy i analizy proble-
mu, poprzez zaangażowanie 

w opracowanie wstępnej wersji 
produktu oraz przeprowadzenie 
testowania w zakresie kompe-
tencji miękkich, aż do współ-
tworzenia ostatecznej wersji 
produktu. Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” realizuje 
wszelkie działania dotyczące 
upowszechniania i włączania 
produktu finalnego do praktyki.
Fundacja Gospodarcza, jako li-
der, odpowiada za prawidłową 
realizację całego projektu, jeśli 
chodzi o postęp merytoryczny, 
rzeczowy i finansowy.

– Do kogo kierują Pań-
stwo działania upowszech-
niające i włączające? Do 
jakich decydentów i z jakim 
przesłaniem zamierzają Pań-
stwo dotrzeć?

– Działania upowszechnia-
jące kierujemy do szerokiego 
spektrum odbiorców: osób 
pracujących i niepracujących 
50+, publicznych i niepublicz-
nych instytucji rynku pracy, 
w tym urzędów pracy i nie-
publicznych agencji zatrud-
nienia, władz samorządowych 
szczebla lokalnego i regio-
nalnego oraz do organizacji 
pozarządowych i samorządu 
gospodarczego, takich jak izby 
przemysłowo-handlowe oraz 
instytucje wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości. Oczywi-
ście zależy nam na szerokim 
zainteresowaniu mediów misją 
naszego projektu. Natomiast 
działania włączające kieruje-
my do decydentów nie tylko 
lokalnego szczebla, np. lokal-
nych polityków, począwszy 
od przedstawicieli rad dzielnic 
i rad miejskich poprzez biura 
poselskie i poselsko-senator-
skie. Przesłanie projektu, czyli 
zwrócenie szczególnej uwagi 
na wykorzystanie potencjału 
tkwiącego w dojrzałych pra-
cownikach oraz jego staranne 
zdiagnozowanie, adresujemy 
m.in. do gremiów sejmowych, 
np. sejmowej Podkomisji ds. 
Rynku Pracy zajmującej się 
m.in. problematyką osób 50+.

Rozmawiała 
Małgorzata Gumoś

W projekcie chcemy 
potwierdzać 
kompetencje 
w dwóch 
zawodach: 
sprzedawca 
i przedstawiciel 
handlowy. Zawody 
te zostały wybrane 
nieprzypadkowo: 
najwięcej ofert 
pracy, bo aż 
jedna czwarta 
wśród wszystkich, 
które pojawiają 
się na rynku, 
dotyczy stanowisk 
sprzedażowych. 

liwość wprowadzenia jej do 
powszechnego użytkowania. 
Sytuacja taka wymaga od re-
alizatorów nie tylko bardzo 
dobrej współpracy i podziału 

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
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PRAWO

Rozliczając się z fiskusem za 2012 rok, niektórzy już po raz
ostatni skorzystają z najpopularniejszych odliczeń podat-
kowych – ulgi na dzieci oraz odliczeń za Internet. W tym 
roku jeszcze rozliczamy się na dotychczasowych zasadach. 
Jak co roku, do 30 kwietnia podatnicy podatku PIT są zobo-
wiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego 
ze swoim urzędem skarbowym (właściwym według miejsca 
zamieszkania podatnika).

Z kolei odliczenie nie przy-
sługuje od miesiąca kalenda-
rzowego, w którym dziecko 
na podstawie orzeczenia sądu 
zostało umieszczone w insty-
tucji zapewniającej całodobo-
we utrzymanie lub wstąpiło 
w związek małżeński.

Ulga na dziecko przysługuje 
również rodzicom:
 do czasu ukończenia przez 

dziecko 18 lat, a jeśli kon-
tynuuje naukę to do 25 roku 
życia, jeżeli w roku podatko-
wym nie uzyskały dochodów 
podlegających opodatkowa-
niu powyżej kwoty 3089 zł, 
z wyjątkiem renty rodzinnej

 bez względu na ich wiek, 
jeśli otrzymywały zasiłek 
(dodatek) pielęgnacyjny lub 
rentę socjalną.
Rodzice po rozwodzie muszą 

podzielić się kwotą ulgi, gdyż 
obojgu rodzicom przysługuje 
odliczenie do kwoty 1112,04 zł 
w częściach równych lub w usta-
lonej przez siebie proporcji.

IV. Odliczenia od dochodu 
w ramach praw nabytych 
(ulga odsetkowa)

Bez zmian pozostają zasa-
dy dotyczące ulgi odsetkowej, 
gdzie podstawowym warun-
kiem skorzystania z ulgi jest 
podpisanie umowy kredytu 
(pożyczki) do końca 2006 r.

Odliczeniu podlegają wydatki 
na spłatę odsetek od ww. kredytu 
udzielonego podatnikowi na sfi-
nansowanie inwestycji, mającej 
na celu zaspokojenie jego potrzeb 
mieszkaniowych. Odliczeniu pod-
legają odsetki od części kredytu 
nieprzekraczającej 325 990 zł.

Prawo do odliczania kwoty 
odsetek przysługuje do koń-
ca terminu spłaty określonego 
w umowie, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2027 r.

V. Wydatki na cele rehabilita-
cyjne poniesione w 2012 r.

Bez zmian pozostaje zasada, 
że odliczeniu podlegają wydatki 
na zakup i naprawę indywidual-
nego sprzętu, urządzeń i narzę-
dzi technicznych:
 niezbędnych dla celów 

rehabilitacyjnych
 ułatwiających wykony-

wanie czynności życiowych, 
stosownie do potrzeb wynika-
jących z niepełnosprawności, 
z wyjątkiem sprzętu gospo-
darstwa domowego

poniesione w roku podatko-
wym przez podatnika będącego 
osobą niepełnosprawną lub po-
datnika, na którego utrzymaniu 
są osoby niepełnosprawne.

WAŻNE! Dla możliwo-
ści odliczenia wydatków na 

przejazdy samochodem na 
niezbędne zabiegi leczniczo-
-rehabilitacyjne jest koniecz-
ne posiadanie statusu właści-
ciela bądź współwłaściciela 
samochodu (umowa najmu 
bądź użyczenia samochodu 
nie uprawnia do ulgi).

Ustawodawca wprowadził 
dla ulgi związanej z dojazdami 
na niezbędne zabiegi leczniczo-
-rehabilitacyjne limit kwotowy 
w wysokości 2280 zł. Każdy 
z małżonków będąc osobą nie-
pełnosprawną, ma „własny” li-
mit do kwoty 2280 zł. Również 
każdy z małżonków ma prawo 
do ulgi rehabilitacyjnej na nie-
pełnosprawne dziecko, będące 
na ich utrzymaniu.

Z ulgi na zakup leków sko-
rzystać mogą tylko ci podatnicy, 
u których kwota miesięcznych 
wydatków na zakup leków prze-
kroczy kwotę 100 zł i odliczeniu 
podlega wyłącznie nadwyżka 
ponad tę kwotę, pod warunkiem 
stwierdzenia przez lekarza spe-
cjalistę, iż osoba niepełnospraw-
na powinna stosować określone 
leki stale lub czasowo.

Warunkiem odliczenia wy-
datków jest posiadanie przez 
osobę, której dotyczy wydatek 
jednego z orzeczeń:
1. orzeczenia o zakwalifiko-

waniu przez organy orze-
kające do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności, 
określonych w odrębnych 
przepisach

2. decyzji przyznającej ren-
tę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do 
pracy, rentę szkoleniową 
albo rentę socjalną.
Orzeczenie o niepełno-

sprawności wydane w trakcie 
danego roku podatkowego nie 
pozbawia podatnika prawa do 
dokonania odliczeń wydatków 
na cele rehabilitacyjne za ten 
rok, ale co do zasady odlicze-
niu podlegają wydatki ponie-
sione od daty uzyskania orze-
czenia o niepełnosprawności, 
chyba że w orzeczeniu tym 
wskazano, że niepełnospraw-
ność datowana jest wcześniej 
niż data wydania orzeczenia.

Wydatki na cele rehabili-
tacyjne podlegają odliczeniu 
od dochodu, jeżeli nie zostały 
sfinansowane (dofinansowane)
ze środków funduszu (PFRON, 
ZFRON, NFZ, ZFŚS), odlicze-
niu podlega różnica pomiędzy 
poniesionymi wydatkami 
a kwotą sfinansowaną z tych
funduszy lub zwróconą w ja-
kiejkolwiek formie.
Stan prawny na 15.03.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Odliczenia od 
podatku (najczęściej 
wykorzystywane przez 
podatników)

I. Darowizny dokonane 
w 2012 r.

Odliczeniu od dochodu pod-
legają kwoty darowizn przeka-
zane m.in. na cele:
 pożytku publicznego (orga-

nizacjom krajowym i zagra-
nicznym)

 kultu religijnego
 krwiodawstwa realizowane-

go przez honorowych daw-
ców krwi
Przykładowo podatnik odliczy 

przekazaną darowiznę pieniężną 
na rzecz schroniska dla bezpań-
skich psów i kotów, które jest od-
działem terenowym Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami.

Odliczeniu nie podlegają 
natomiast darowizny dla osób 
fizycznych oraz dla osób praw-
nych oraz jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości 
prawnej, prowadzących działal-
ność gospodarczą polegającą na 
wytwarzaniu wyrobów przemy-
słu elektronicznego, paliwowe-
go, tytoniowego, spirytusowego, 
winiarskiego, piwowarskiego, 
wyrobów z metali szlachetnych 
Darowizna nie może być także 
przekazana na rzecz partii po-
litycznych, związków zawodo-
wych, fundacji, których jedynym 
fundatorem jest Skarb Państwa.

Nie można również odli-
czać darowizn przekazanych 
na radę rodziców w szkołach 
lub przedszkolach (chyba że 
szkołę niepubliczną prowadzi 
podmiot, który może być uzna-
ny za organizację realizującą 
cele pożytku publicznego).

Od dochodu można odliczyć 
kwotę faktycznie dokonanej da-
rowizny, nie więcej jednak niż 6 
proc. dochodu podatnika. Wydat-
ki na kościelną działalność cha-
rytatywno-opiekuńczą mogą być 
odliczone od dochodu w całości.

II. Ulga na Internet
Odliczeniu od podstawy 

opodatkowania podlega kwota 
wydatków ponoszonych z tytułu 
użytkowania sieci Internet, tzn. 
opłat ponoszonych za korzy-
stanie z dostępu do sieci. Od-
liczeniu nie podlegają wydatki 
związane z zakupem sprzętu, 

komponentów sieci, instalacją, 
rozbudową i modernizacją, 
bieżącym utrzymaniem (czyli 
serwisem), opłatą aktywacyjną 
(nie jest to bowiem opłata za 
korzystanie, lecz jedynie opłata 
za możliwość korzystania).

Przepis ustawy nie ograni-
cza prawa do ulgi podatnikom 
użytkującym sieć Internet bez-
przewodowo. Nie jest istotne, 
z jakiego łącza korzysta podat-
nik, ani fakt, że odlicza Internet, 
z którego korzysta w wynajmo-
wanym lokalu. W tym drugim 
przypadku warunkiem skorzy-
stania z ulgi internetowej jest 
posiadanie dokumentu potwier-
dzającego poniesienie kosztu, 
wystawionego na własne imię 
i nazwisko. Aby skorzystać 
z odliczenia przy posiadaniu pa-
kietu telefoniczno-telewizyjno-
-internetowego ważne jest, aby 
w specyfikacji szczegółowej
widniało rozbicie na poszcze-
gólne abonamenty – odliczeniu 
podlega oczywiście tylko koszt 
abonamentu internetowego.

Według obowiązujących 
przepisów nadal można odli-
czyć od dochodu wydatki na 
Internet do 760 zł. Jeśli faktu-
ra wystawiona jest na obojga 
małżonków, to każdy z nich 
może skorzystać z odliczenia 
wydatku na Internet w dowol-
nej proporcji wskazanej przez 
nich w zeznaniu (zeznaniach) 
podatkowym (każdy z małżon-
ków do kwoty 760 złotych).

III. Ulga na dziecko (proro-
dzinna)

Rozliczając się z fiskusem
w roku 2013 (PIT za rok 2012), 
rodzice skorzystają z ulgi pro-
rodzinnej jeszcze na niezmie-
nionych zasadach.

UWAGA! Z ulgi proro-
dzinnej mogą korzystać po-
datnicy uzyskujący dochody 
opodatkowane według skali 
podatkowej, składający roczne 
zeznanie podatkowe na druku 
PIT-36 lub PIT-37.

Za jedno dziecko można 
odpisać od podatku do 1112,04 
zł. Jeśli dziecko urodziło się 
w trakcie 2012 roku, to ulga 
przysługuje proporcjonalnie do 
liczby miesięcy po urodzeniu, 
za każdy miesiąc – 92,67 zł.

Do takiej preferencji podat-
kowej mają prawo nie tylko 
biologiczni rodzice, którzy mogą 
dowolnie podzielić między siebie 
to odliczenie, o ile oboje wspól-
nie sprawują opiekę. Skorzysta-
ją z niej również osoby pełniące 
funkcję opiekuna prawnego (je-
żeli dziecko mieszkało z opie-
kunem) oraz rodzice zastępczy, 
którzy są małżeństwem.

Czas złożyć ROZLICZENIE PODATKOWE  
za 2012 rok 

Obowiązki 
pracodawcy

Zeznanie podatkowe po-
datnik składa w oparciu o in-
formację przedstawioną przez 
płatnika (najczęściej praco-
dawcę), którego obowiązkiem 
jest wydanie pracownikowi 
informacji PIT o uzyskanych 
dochodach i pobranych zalicz-
kach na podatek dochodowy 
do dnia 28.02.2013 r.

Przepisy nie przewidują 
zwolnienia z obowiązku zło-
żenia zeznania podatkowego 
w sytuacji, gdy płatnik nie wy-
stawił i nie doręczył podatni-
kowi informacji PIT; podatnik 
musi wówczas złożyć zeznanie 
w oparciu o takie dokumenty, 
jak umowa o pracę, miesięczne 
odcinki wypłat.

Identyfikator
podatkowy w 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 roku 
osoby objęte rejestrem PE-
SEL, nieprowadzące działal-
ności gospodarczej lub nieza-
rejestrowane, jako podatnicy 
podatku od towarów i usług, 
mogą zgłosić urzędowi skar-
bowemu swój aktualny adres 
zamieszkania lub podać aktu-
alny nr rachunku bankowego, 
składając zgłoszenie aktuali-
zacyjne ZAP-3. Zgłoszenie 
ZAP-3 zastąpiło dotychczaso-
wy formularz NIP-3.

Rozliczenie podatkowe

W zeznaniu umieszcza 
się informację o wysokości 
podatku oraz o zaliczkach na 
podatek wpłaconych do urzę-
du skarbowego. Jeśli nasze 
zaliczki są wyższe niż podatek 
(bo np. skorzystaliśmy z ulg 
podatkowych), wtedy mamy 
prawo do zwrotu nadpłaty po-
datku. W sytuacji odwrotnej, 
gdy zaliczki są niższe niż na-
leżny podatek, sami musimy 
dokonać dopłaty podatku (do 
30 kwietnia).

Nadpłata powinna być 
zwrócona podatnikowi przez 
urząd skarbowy w terminie 3 
miesięcy od złożenia zeznania. 
W praktyce zwrot następuje 
szybciej, gdy podatnik rozliczy 
się z fiskusem przez Internet.



21Nr 4 kwiecień 2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w Słupsku odszedł  
|do Pana Boga na wieczną wartę 

ś.p.

por. Marian Holc
uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Związku Soli-

darności Polskich Kombatantów  
w Słupsku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
i wieloma innymi odznaczeniami.

Łączymy się z Żoną i Rodziną w modlitwie.
Związek Solidarności Polskich Kombatantów

Jan Szczęśniak urodził się 14 września 1946 r. na Kielecczyźnie jako jedno 
z siedmiorga dzieci Anny i Antoniego. Wkrótce cała rodzina przeniosła 
się do Gdyni. Zdecydowaną większość życia zawodowego i związkowe-

go spędził pracując w Stoczni Marynarki Wojennej, na wydziałach Stolarni 
PW-5 i później Wyposażenia Okrętowego PW-9.
W 1980 r. został członkiem Komitetu Strajkowego Stoczni Marynarki Wo-
jennej, następnie współorganizował tam NSZZ „Solidarność”, był członkiem 
pierwszego Prezydium „Solidarności” w SMW przed stanem wojennym. 
W czasie strajków w 1980 r. organizował zbiórki pieniężne na zakup żywności 
dla strajkujących sąsiednich zakładów i na budowę pomnika Ofiar Grudnia 70
r. W stanie wojennym kontynuował działalność poprzez kolportaż prasy i ksią-
żek drugiego obiegu oraz udział w strukturach niejawnych „Solidarności”. 
Pomagał rodzinom internowanych w Strzebielinie. Czynnie zaangażowany był 
w Duszpasterstwach Ludzi Pracy przy oo. Redemptorystach (o. E. Ryba) i ko-
ściele pw. Chrystusa Króla (ks. E. Skierka), gdzie wraz z chórem „Dzwon Ka-
szubski”, którego był długoletnim członkiem, brał udział we Mszach Świętych 
w Intencji Ojczyzny i innych zgromadzeniach patriotyczno-religijnych. Wraz 
z członkami swojej rodziny brał udział w Pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną 
Górę i do innych sanktuariów. Wielokrotnie był inwigilowany i przesłuchiwany 
przez WSW z ciągłą groźbą utraty pracy czy aresztowania i uwięzienia. Miał 
wówczas na utrzymaniu żonę i troje dzieci.
Koleżeński, honorowy, bezkompromisowy w kwestiach prawdy i wiary, 
uczciwy, ukierunkowany na potrzeby drugiego człowieka. Często podkre-
ślał wagę rodziny jako podstawowej komórki społecznej w życiu narodu 
i państwa. Współorganizował też ponownie „Solidarność” przed i po Okrą-
głym Stole w 1989 r. w SMW i innych zakładach wojskowych. Tam ciągle 
o Związek trzeba było nadal walczyć. Przez kilka kadencji już po przełomie 
był członkiem Komisji Zakładowej.
Oprócz funkcji w Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stocz-
ni MW był wielokrotnie delegatem na WZD Sekcji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. 
Ostatnie kilka lat był na emeryturze – lecz stawał na każdą potrzebę, 
by służyć innym, by wesprzeć działania „Solidarności”. Był uczestnikiem 
większości akcji związkowych, regionalnych i krajowych, wszędzie tam, 
gdzie ważyły się losy zmagań o dobro wspólne. Niedawno obchodził 40 lat 
pożycia małżeńskiego z żoną Danutą. Wielkim autorytetem dla Niego był 
Papież Jan Paweł II. Jeździł na spotkania z Ojcem Świętym po całej Polsce, 
wsłuchując się w jego nauki. Był wielkim miłośnikiem przyrody i kolarzem 
amatorem. Od kilku miesięcy dotknięty był ciężką chorobą, która ostatecznie 
nam Go odebrała w tym ziemskim wymiarze. Pozostawił w smutku żonę, 
dziś już dorosłe dzieci i wnuki oraz pozostałych członków rodziny, a także 
nas, tych, którzy z nim pracowali, przyjaźnili się, działali w „Solidarności” 
i śpiewali w chórze „Dzwon Kaszubski”.
Żegnając Cię dzisiaj Janku wierzymy niezłomnie, że zobaczymy się ponow-
nie w nowym, lepszym życiu. Więc do zobaczenia.

Z głębokim smutkiem żegnamy  
naszego Kolegę i Przyjaciela 

ś.p.

Jana Szczęśniaka
długoletniego pracownika PW-5 i PW-9, członka Komitetu 

Strajkowego w Sierpniu 1980 r., współzałożyciela  
NSZZ „Solidarność” w naszej stoczni.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składa
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni 

Marynarki Wojennej S.A.

Wspomnienie 
o Janie  
Szczęśniaku 

SPOŁECZEŃSTWO / WSPOMNIENIA

Inwencja mobberów jest nieograniczona. Nakaz uśmiecha-
nia się do kserokopiarki, zakaz mrużenia oczu przed kom-
puterem, wyzywanie od głupców, rzucanie różnymi przed-
miotami, a nawet popychanie i bicie – to tylko niektóre 
z przejawów mobbingu. Co jest, a co nie jest mobbingiem, 
jak sobie radzić z jego skutkami, a przede wszystkim jak 
mu przeciwdziałać, zastanawiali się uczestnicy konferencji 
„Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy”, któ-
ra odbyła się 13 marca w auli Gimnazjum nr 1 w Tczewie.

dy straty poniosła już zarówno 
osoba prześladowana, jak sam 
prześladowca – mówił Rybicki. 
Istotą mobbingu jest docelowo 
wykluczenie danej osoby z ryn-
ku pracy. Mobber to nie zawsze 
przełożony, w 25 proc. do mob-
bingu dochodzi między pracow-
nikami, w 5 proc. to podwładny 
szykanuje przełożonego. Takty-
ki stosowane przez mobbera są 
rozmaite, to upokarzanie osoby 
prześladowanej, zastraszanie 
jej, pomniejszanie kompetencji. 
Mobbing przynosi szkody nie 
tylko osobie prześladowanej, 
ale dotyczy całej organizacji, 
obniża się wydajność pracy. 
W Niemczech w ciągu roku 
mobbing przynosi straty w wy-
sokości 15 mld euro.

Sposobom walki z mobbin-
giem poświęcone było wystą-
pienie psycholog dr Krystyny 
Kmiecik-Baran, prorektor 
Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie. Nale-
żą do nich przede wszystkim: 
budowanie bezpiecznej firmy,
interwencja kryzysowa, budo-
wanie wspólnoty, indywidualne 
formy obrony, wykorzystywanie 
mediacji i przepisów prawa.

O wpływie mobbingu na 
funkcjonowanie placówki 
oświatowej mówiła w swoim 
wykładzie dr Anna Skuzińska 
z Elbląskiej Uczelni Humani-
styczno-Ekonomicznej. – Spe-
cyficznymi skutkami mobbingu
w szkole są m.in.: pogorszenie 
jakości nauczania i relacji na-
uczyciel – uczeń, obniżenie ja-
kości realizacji funkcji wycho-
wawczej i opiekuńczej szkoły 
oraz negatywny wpływ na ze-
wnętrzny wizerunek placówki 
– podsumowała prelegentka.

Uzupełnieniem teoretycz-
nej części konferencji były 
wystąpienia przedstawicieli 
pracodawców i związków za-
wodowych z Zakładu Energe-
tyki Cieplnej w Tczewie, który 
w tym roku został wyróżniony 
w konkursie „Pracodawca przy-
jazny pracownikom”, organizo-
wanym przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność”.

Jako pierwsza głos zabrała 
Barbara Stanuch, prezes za-
rządu ZEC w Tczewie. – Jesz-
cze kilkanaście lat temu nie 
umieliśmy ze sobą rozmawiać. 
Istniał konflikt między praco-
dawcą a przedstawicielami 
pracowników. Udało się nam 
jednak zmienić podejście i ka-
dry menedżerskiej, i związków 
zawodowych. To, co przyświe-
cało naszym działaniom, to 
wola porozumienia. Doszliśmy 
do wniosku, że najważniejszy 
jest sposób zarządzania. Nale-
ży traktować swoich pracow-
ników tak, jakbyśmy chcieli, 
żeby ktoś nami zarządzał. 
Trzeba pracownika wspierać. 
Wprowadziliśmy na każdym 
poziomie coaching. Od czte-
rech lat prowadzimy również 
badania opinii pracowników. 
A z nich wynika np., że wyżej 
stawiają oni atmosferę panują-
cą w miejscu pracy niż wyso-
kość wynagrodzenia – mówiła 
pani prezes. – Problem mob-
bingu wystąpił w pewnym 
okresie w przedsiębiorstwie, 
ale we współpracy ze związ-
kami zawodowymi udało się 
wyeliminować to negatywne 
zjawisko.

Stwierdzenie o trudnej dro-
dze dochodzenia do porozu-
mienia potwierdził w swoim 
wystąpieniu Jerzy Grys, prze-
wodniczący zakładowej „Soli-
darności”. – Minęło kilka lat, 
zanim doszło do zbudowania 
wzajemnego zaufania i zrozu-
mienia. Z czasem nauczyliśmy 
się szacunku do siebie. Zaczę-
liśmy rozumieć swoje cele i za-
dania – mówił przewodniczący. 
Jego zdaniem, zmiana sposobu 
zarządzania, otwartość na dialog 
czy znajomość opinii pracowni-
ków dostępnych w badaniach 
w istotny sposób wpłynęły na 
poprawę warunków pracy i at-
mosferę w firmie

Konferencję zakończyła 
dyskusja, w której mówiono 
między innymi o roli związku 
zawodowego w rozwiązywaniu 
konfliktów, a także jak z pro-
blemem mobbingu i stresu w 
pracy radzą sobie w innych 
krajach.

Małgorzata Kuźma

Uśmiechnij się  
do kserokopiarki 

Z badań CBOS wynika, 
że czterech na dziesięciu 
pracujących Polaków do-

świadczyło różnych form szyka-
nowania i poniżania w miejscu 
pracy. Paradoksalnie, mimo że 
mobbing jest tak częstym zjawi-
skiem, to w praktyce trudno go 
udowodnić. Zdaniem eksper-
tów, podstawowym warunkiem 
skutecznej walki z nim jest pod-
niesienie poziomu świadomości 
zarówno samych pracowników, 
jak i pracodawców.

Nieprzypadkowo organiza-
torem konferencji poświęconej 
mobbingowi w miejscu pracy 
była oświatowa „Solidarność” 
z Tczewa, gdyż to właśnie na-
uczyciele, obok pracowników 
służby zdrowia i handlu, naj-
częściej narażeni są na poniża-
nie i szykany w miejscu pracy. 
W spotkaniu, któremu patrono-
wał przewodniczący Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla, wzięli 
udział przedstawiciele związków 
zawodowych, dyrektorzy szkół 
i samorządowcy, m.in. Józef 
Puczyński, starosta powiatu 
tczewskiego, Barbara Kamiń-
ska, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta, Zenon Drewa, zastępca 
prezydenta Tczewa. Konferencję 
poprowadziła przewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania Re-
jon Tczew Alicja Olszewska.

Zdaniem Jacka Rybickiego, 
członka Prezydium ZRG, który 
przedstawił aspekty psycho-
logiczne i prawne mobbingu, 
najważniejsza jest profilakty-
ka. – Lepiej zapobiegać temu 
negatywnemu zjawisku, niż 
walczyć z jego skutkami, kie-

W konferencji wzięli udział związkowcy, dyrektorzy szkół 
oraz samorządowcy.
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

– Co Panią sprowadza do 
Słupska?

– W dniu dzis ie jszym 
odbywa się tu Walne Zebra-
nie Delegatów MOZ POiW 
NSZZ „Solidarność” i to jest 
powodem mojego przyjazdu 
do waszego pięknego miasta. 
Jestem bardzo zadowolona 
z tego spotkania, ponieważ 
dla nas, gremium kierowni-
czego Związku, bardzo ważne 
jest zdanie naszych członków 
dotyczące zmian w Karcie 
nauczyciela czy aktualnej sy-
tuacji panującej w oświacie 
jako całości. Chcę podkreślić, 
że w Słupsku jestem pierwszy 
raz i to, co mnie zaskoczyło 
podczas naszego spotkania, to 
ogromne zaangażowanie osób 
znajdujących się na sali. Padło 
wiele bardzo ważnych i cen-
nych uwag, które przekażę na 
forum krajowym.

– Kiedy wsłuchuje się 
Pani w głosy z sali, to czy 
problemy słupskiej oświaty 

pokrywają się z problemami 
oświaty w całym kraju, czy 
jednak są inne?

– Generalnie problemy są 
jednakowe dla wszystkich 
pracowników oświaty, a więc 
płace, proces likwidacji i łą-
czenia szkół, ograniczanie 
etatów pracowników admini-
stracyjnych, kwestie urlopów 
dla poratowania zdrowia, 
prawo do wcześniejszej eme-
rytury, którego zostaliśmy po-
zbawieni, sprawy dotyczące 
także regulacji prawnej regu-
laminu czasu pracy logope-
dów, doradców zawodowych, 
psychologów, pedagogów. 
Ze swojej strony poinformo-
wałam koleżanki i kolegów 
o trzech stanowiskach podję-
tych na spotkaniu w Krakowie 
przez Sekcję Krajową Oświaty 
NSZZ „Solidarność”, opartych 
na opiniach prawnych, które 
– mam nadzieję – będą nam 
pomagać w życiu codzien-
nym. Jestem zawiedziona, że 

na dzisiejszym spotkaniu nie 
było nikogo z tutejszych władz 
samorządowych, a wiem, że 
był zaproszony zastępca pre-
zydenta miasta Edward Zdzie-
borski i Anna Sadlak, dyrektor 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego. Szkoda, bo na 
pewno wiele by się dowiedzieli 
o problemach i sposobach ich 
rozwiązywania od występują-
cych delegatów. Świadczy to 
o lekceważeniu głosu i opinii 
środowiska nauczycielskiego 
reprezentowanego przez nasz 
Związek. Posłużę się przy-
kładem z własnego lubelskie-
go podwórka, bo pochodzę 
z Lublina. Tam spotykamy 
się cyklicznie z pozostały-

mi działającymi w oświacie 
związkami  zawodowymi 
i wspólnie z samorządowcami 
rozwiązujemy nurtujące nasze 
środowisko problemy. Myślę, 
że to byłby dobry przykład dla 
władz Słupska. W myśleniu 
samorządowców panuje taki 
stereotyp, że związki zawodo-
we to wróg numer jeden władz, 
a my przecież chcemy walczyć 
razem o lepsze finansowanie 
polskiej oświaty. Możemy się 
nie lubić, ale trzeba ze sobą 
rozmawiać. Wracając do dzi-
siejszego spotkania, chcę po-
dziękować wszystkim przyby-
łym za merytoryczną dyskusję, 
opinie i spostrzeżenia, którymi 
podzielili się ze mną delegaci.

– Korzystając z Pani obec-
ności w Słupsku chciałbym, 
aby przedstawiła Pani, jak 
układa się współpraca między 
„Solidarnością” a pozostały-
mi związkami zawodowymi 
działającymi w oświacie i ja-
kie są relacje między wami 
a stroną rządową?

– Poziom współpracy, jeżeli 
chodzi o relacje z pozostałymi 
związkami zawodowymi, jest 
bardzo różny. Problem w spra-
wie wypracowania wspólnego 
stanowiska strony związkowej, 
np. w rozmowach z rządem, 
stanowi postawa Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, który 
– nie wiem dlaczego – uzur-
puje sobie prawo być jedynym 
przedstawicielem nauczycieli. 
I tu dochodzi między nami do 
konfliktów zupełnie niepotrzeb-
nych. Jeżeli chodzi o relacje na 
szczeblu lokalnym, to ta współ-
praca powiedziałabym jest 
na poziomie zadowalającym. 
Niemniej, jak już wspomnia-
łam, w rozmowach z rządem, 
gdzie po stronie związkowej 
występują trzy organizacje, bo 
obok „Solidarności” i ZNP jest 
także Forum Związków Zawo-
dowych, dochodzi do różnego 
rodzaju przepychanek. ZNP 
przeważnie staje po stronie 
rządowej, na co my nie może-
my się zgodzić. Przykładem ta-
kiego działania ze strony ZNP 
jest niedotrzymania zobowią-
zania (zresztą złożonego na 
piśmie), gdzie przedstawiciele 
ZNP i Forum wspólnie z „So-
lidarnością” zadeklarowali, 
że wspólnie walczymy o pra-
wo do wcześniejszej emery-
tury i wzrost wynagrodzeń, 
a w kilka miesięcy później 
bez skrupułów podpisali się 
pod projektem o świadczeniu 
kompensacyjnym. Mało, że to 
świadczenie pozbawiło prawa 
do wcześniejszej emerytury na-

Rozmowa z TERESĄ MISIUK, zastępczynią 
przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Trzeba ze sobą ROZMAWIAĆ
uczycieli, to jeszcze także inne 
grupy zawodowe. Od tego mo-
mentu, gdy tak naprawdę ZNP 
zdradził interesy nauczycieli, 
bardzo trudno nawiązać z nimi 
jakąś konstruktywną współpra-
cę. Pozytywnym sygnałem, że 
nasz sposób działania jest le-
piej postrzegany, są przykłady 
z kraju, bo to nasze szeregi 
związkowe się powiększają, 
a kurczą ZNP.

– Karta nauczyciela jest 
wielką zdobyczą nauczycieli. 
Czy obecnie planuje się jakieś 
zmiany w jej zapisach?

– 31 stycznia w Minister-
stwie Edukacji Narodowej 
odbyło się spotkanie podsu-
mowujące półroczny okres 
wymiany opinii w kwestii 
tego dokumentu. Ministerstwo 
zaproponowało kierunki i ob-
szary zmian, jednak do tej pory 
brak określenia w szczegółach, 
jakie to miałyby być konkretnie 
zmiany. Szef naszego Związku 
na tym spotkaniu powiedział 
krótko: jesteśmy gotowi do 
merytorycznych rozmów, ale 
czekamy na konkretne propo-
zycje i rozwiązania ze strony 
rządowej. Dopóki ich nie bę-
dzie, to tak naprawdę nie ma 
o czym dyskutować. Istnieje 
też projekt przygotowany przez 
Korporacje Samorządowe 
o zmianach w Karcie nauczy-
ciela, bardzo niekorzystny dla 
nauczycieli

– W jaki sposób oświato-
wa „Solidarność” wpływa na 
swoich członków, czy prowa-
dzi chociażby kampanię in-
formacyjną?

– Ostatnio prowadziliśmy 
kilkumiesięczną akcję informa-
cyjną, przygotowaliśmy pre-
zentację pokazującą zagrożenia 
dla nauczycieli. Podkreślali-
śmy, że jakiekolwiek rozmo-
wy o czasie pracy nauczycieli 
i zwiększania pensum są moż-
liwe dopiero po przeprowadze-
niu rzeczywistego badania ich 
czasu pracy. W tej chwili takie 
badanie jest realizowane przez 
Instytut Badań Edukacyjnych. 
Jesteśmy już po badaniach pi-
lotażowych, obecnie kończy 
się badanie nauczycieli z pen-
sum 18-godzinnym i wszyst-
ko wskazuje na to, że wyniki 
będą bardzo korzystne dla na-
uczycieli, pokazujące, że jest 
bardzo ogromny zakres wyko-
nywanych przez pedagogów 
zajęć dodatkowych.

– Dziękuję za tak wyczer-
pujące wypowiedzi i życzę, 
aby zmiany w Karcie nauczy-
ciela były jak najkorzystniej-
sze dla całego środowiska.

Wystąpienie Doroty Bojarowskiej-Bublej, szefowej słupskiej solidarnościowej oświaty.

Pracodawcy Grupy Energa prowadzą restrukturyzację, która spowoduje znaczne ograniczenie 
zatrudnienia. Związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy w celu zabezpieczenia interesów 

wszystkich pracowników.
NSZZ „Solidarność” działający w Enerdze-Operatorze SA Oddział w Słupsku protestuje 

przeciwko:
 ograniczeniu zatrudnienia
 przesuwaniu pracowników do innych spółek
 łamaniu obowiązujących źródeł prawa pracy
 działaniom restrukturyzacyjnym zmierzającym do likwidacji miejsc pracy, pogorszenia 

dotychczasowych warunków pracy pracowników oraz standardów obsługi klienta
 prowadzeniu pozorowanego dialogu społecznego.

Szerszą relację z wydarzeń w Grupie Energa zamieścimy w następnym wydaniu „Magazynu”.

Spięcie w GRUPIE ENERGA 
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Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z zegarmistrzowską do-
kładnością” z nr. 2/2013. 
Otrzymuje ją pan Stani-
sław Kotyński z Gdańska. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: 
„Uśmiech wędruje daleko”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Pauza i łącznik w dialogach 

Sposoby pisania dialogów ciekawią wszystkich piszą-
cych; zarówno dziennikarzy, pisarzy, jak i uczniów, oso-
by piszące listy, pamiętniki, a zwłaszcza internautów. 
Wystarczy zajrzeć do Internetu, żeby przekonać się, ile 
kłopotów przysparza zapisanie dialogów. Internauci 
pytają, kiedy zastosować pauzę, a kiedy łącznik; czy po 
pauzie powinna pojawić się wielka litera itp., itd.

Kiedy pauza, a kiedy łącznik 

Pisząc dialog, należy stosować pauzę (myślnik), czyli 
znak interpunkcyjny* w postaci poziomej kreski [–], któ-
rego używa się m.in. do wyodrębnienia wtrącenia oraz na 
początku każdej wypowiedzi w dialogach. Myślniki od wy-
razów powinny być oddzielone odstępem, np. niepoprawny 
jest zapis: 

–Andrzeju, wracaj!–zawołał ojciec”, 
bo brak jest odstępów, 
a poprawny: – Andrzeju, wracaj! – zawołał ojciec.

Zdecydowanie nie wolno stosować przy zapisie dialogów 
łącznika, który nie jest znakiem interpunkcyjnym, ale zna-
kiem ortograficznym. 

Łącznik (dywiz) to krótka, pozioma kreska [-], używana 
m.in. przy łączeniu wyrazów złożonych lub przy przenosze-
niu części wyrazów do następnego wiersza. 

Niestety, łącznik często używany jest przy zapisie dialogu, 
a tych znaków: pauzy [–] i łącznika [-] pod żadnym pozo-
rem nie wolno zamieniać.

Oto przykład zapisu rozmowy.
– Andrzeju, wracaj! – zawołał ojciec.
– Nie chcę wracać – odparł cicho Mateusz – tam wszyscy 

tylko płaczą – dodał.
– Synku, ten trudny czas minie. – Ojciec ze smutkiem prze-

konywał syna.
– Tato, chciałbym ubrać granatowo-żółtą koszulę i czer-

wono-granatową kurtkę – powiedział Mateusz – a nie ciemne 
ubrania.

– Synu, my tu gadu-gadu, a tam czeka na nas mama 
i Małgosia – szepnął ojciec. 

W powyższym zapisie dialogu pauzy znajdują się na 
początku każdej wypowiedzi dialogowej i oddzielają wy-
powiedzi bohaterów od komentarzy narratora. 

Poza tym trzy razy wystąpiły łączniki [-], ale nie w funk-
cji pauz, tylko wewnątrz poszczególnych wyrazów: granato-
wo-żółtą, czerwono-granatową i gadu-gadu. Warto zwrócić 
uwagę na to, że przed dywizem (łącznikiem) i po dywizie 
nie ma odstępu.

Półpauza i pauza długa

Jeżeli ktoś stosuje rozróżnienie pauzy na półpauzę [–] 
i pauzę długą, czyli dwukrotnie dłuższą [––], wówczas wybór 
należy do niego (autora lub wydawcy), którą z nich zastosuje, 
ale jedno jest pewne, trzeba stosować je konsekwentnie, a nie 
raz pauzę długą, a raz półpauzę.** 

Barbara Ellwart

* Interpunkcja, zwana przestankowaniem, to zbiór znaków 
interpunkcyjnych i zasad ich używania w piśmie. Polskie znaki 
interpunkcyjne to: kropka [.], przecinek [,], średnik [;], dwukropek 
[:], pauza [–], wielokropek […], pytajnik [?], wykrzyknik [!], 
nawias [(…)], cudzysłów [„…”].
Do oddzielania jednej części tekstu od drugiej służą tzw. znaki od-
dzielające: kropka, przecinek, średnik, dwukropek, pauza, wielo-
kropek, pytajnik, wykrzyknik, a do wydzielania części tekstu tzw. 
znaki wydzielające: nawias i cudzysłów, które zawsze występują 
parzyście. Czasami funkcję znaków wydzielających pełnią także: 
przecinek oraz pauza i wtedy one też występują parzyście.
**Pauza [—] oraz półpauza [–] to dwa znaki typograficzne 
w postaci poziomej kreski, będące graficzną prezentacją znaków 
pisarskich spełniających m.in. rolę myślnika. W Polsce do połowy 
lat 70. XX w. nie stosowano tego rozróżnienia. Dopiero gdy upo-
wszechniły się cyfrowe systemy składu tekstu, z którymi dotarły 
elementy typografii anglosaskiej, a szczególnie amerykańskiej, 
zaczęto stosować dwie pauzy. 

UWAGA! W szare kratki 
należy wpisać dwie litery.

POZIOMO
1) rosyjski konny zaprzęg, 
7) Indianin znad Orinoko, 
10) produkt zastępczy, 
11) w barszczu lub w igle, 
12) Bartłomiej Jaszka, Mariusz 
Jurkiewicz to piłkarze..., 
13) kodeks dobrych obycza-
jów w sieci, 14) z kapitana na 
majora, 17) stała taryfa urzę-
dowa, 20) aktorka Katarzyna 
lub np. wielokąt, 21) siedziba 
Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża, 22) działacze 
Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność”, 23) imię założycie-
la Modern Talking, 24) wolne 
lub do kosza, 25) skok w dal 
lub..., 26) tulipan, narcyz, 
32) łańcuch górski, 35) sa-
modzielność, niezależność, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21

22 23

24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

36 37

38

39 40

36) rodzaj doliny, 37) Mar-
cin, grał Jana Zamojskiego 
w filmie „Kanclerz”, 38) pra-
cuje wśród leków, 39) organ 
samorządu terytorialnego, 
40) rozpromienia ją uśmiech

PIONOWO
1) trwały uraz psychicz-
ny, 2) na oklep lub stępa, 
3) ogłoszenie, 4) utwór Fredry 
z Papkinem, 5) dreszcze 
6) psychiczne napięcie, 7) kres 
arki Noego, 8) tamponik, 
9) samica persa, 15) pnącze 
w ogrodzie o różnobarw-
nych kwiatach, kapryfolium, 
16) goła na plaży, 18) imię 
Grochowskiej, Radwań-
skiej, 19) kultura polityczna 
w ZSRR, 26) duży pies paster-
ski z Węgier, 27) nieprzetłu-
maczalny zwrot, 28) toporek 
kuchenny, 29) sedno sprawy, 

30) imię piosenkarki Brodki, 
31) małpiatki z Madagaskaru, 
32) słodki ziemniak, 33) Fe-
licja, Oktawia, 34) gatunek 
pszenicy

(kas)
Litery czytane rzędami 
w szarych kratkach utworzą 
rozwiązanie.
Za prawidłowe rozwiązanie 
czeka nagroda.

Krzyżówka z sednem sprawy

REKLAMA

Akwen Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24

tel. 58 308 44 00
fax 58 308 42 13
akwendruk@wp.pl

Wkrótce w sprzedaży najnowszy 

Statut NSZZ „Solidarność”
ze zmianami uchwalonymi na  XXVI KZD NSZZ „S” w Kielcach 
(22-23 listopada 2012 r.)

Zapraszamy do zakupu wszystkie struktury NSZZ „Solidarność”. 
Cena 3,50 zł brutto/egz.
Zamówienia prosimy składać telefonicznie, faksem lub mailowo.
Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową, wystawiamy faktury.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Sanktuarium MATKI JEDNOŚCI

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

Różne są wyjaśnienia 
tej nietypowej nazwy 
sanktuarium powstałe-

go wokół kultu Matki Boskiej 
Piaseckiej. Otóż wiele lat temu, 
a zdarzyło się to w Roku Pań-
skim 1378 albo 1379, sparali-
żowanemu chłopcu, który był 
synem lokalnego smolarza, 
objawiła się Matka Boska.

Legenda podaje, a jest 
jej kilka wersji, że pewnego 
dnia ów smolarz wybrał się 
do Gniewa. Zabrał ze sobą 
w drogę chorego syna. Pew-
nie chłopiec był zmęczony, 
więc postanowili odpocząć 
w cieniu starych drzew. Ojciec 
zasnął, a syn leżąc wpatrywał 
się w stare drzewo lipowe. 
Tam ukazała się mu Piękna 
Pani, która poleciła chłopcu, 
aby wypił wodę ze źródełka. 
Inna wersja podaje, że to ojciec 
zaczerpnął wody z sadzawki 
i podał ją synowi. Kiedy ją 
pił, objawiła się Matka Boska 
i chłopiec niemal natychmiast 
został uzdrowiony. Z jeszcze 

Kalendarzowa wiosna, mimo zimowej jeszcze pogody, sprawiła, że już planujemy wypady 
za miasto. Tym razem proponuję wybrać się na południowe rubieże naszego województwa. 
Trasa jest prosta, a jedzie się starą „jedynką”, docierając do miejsca, gdzie przed wiekami 
doszło do pierwszego na Pomorzu objawienia Matki Boskiej, czyli do Piaseczna.

innej wersji dowiadujemy się, 
że Matka Boska nakazała mu 
zbliżyć się do siebie.

Co do źródełka, to nie wia-
domo, czy zawsze tam było, 
czy też pojawiło się wraz z ob-
jawieniem Matki Boskiej. Pew-
ne jest jednak to, że istnieje do 
dzisiaj i płynąca w nim woda 
jest bardzo smaczna.

Wieść o tym niezwykłym 
zdarzeniu szybko rozeszła się 
po okolicy. Do cudownego 
źródła zaczęli przybywać piel-
grzymi, pierwotnie nazywając 
je studzienką Matki Boskiej 
Piaseckiej. Wielu przybyszów 
zostało uzdrowionych w nie-
wyjaśniony racjonalnie sposób. 
Dlatego przyjęło się mówić, że 
jest to miejsce ekumeniczne, 
a Karol Wojtyła nazwał je 
Sanktuarium Matki Jedności 
oraz Królowej Pomorza.

Piaseczno nie jest dużą 
wsią. Leży na Kociewiu, 5 
km na południowy zachód od 
Gniewa, przy głównej trasie 
na Toruń. Pierwsze wzmianki 

o wsi pochodzą z XIII w., kie-
dy to oliwscy cystersi nadali te 
tereny w posiadanie rycerskie-
mu zakonowi Calatrava, wy-
wodzącemu się z reguły cyster-
skiej. Od hiszpańskich rycerzy 
tereny wsi przejęli Krzyżacy, 
którzy w latach 1347-48 wybu-
dowali tam nieduży murowany 
kościół pw. Najświętszej Ma-
rii Panny. Jest to prezbiterium 
obecnej świątyni. Dopiero po 
objawieniu się Matki Boskiej, 
wobec zwiększonej liczby 
pielgrzymujących wiernych, 
a więc na przełomie XIV i XV 
w., podjęto się powiększenia 
kościoła, dobudowując trzy 
nawy. Losy tej świątyni są cie-
kawe, bowiem bywał w niej 
król Jan III Sobieski, a także 
Karol Wojtyła, późniejszy Jan 
Paweł II.

Niedługo po widzeniu Naj-
świętszej Panienki syn smo-
larza opowiedział pewnemu 
rzeźbiarzowi, jak wyglądała 
Matka Boska. Ten wziął do ręki 
kawałek lipowego drewna i za-
czął strugać. Spod jego dłuta 
ukazała się piękna figura Ma-
ryi stojącej na kuli ziemskiej 
i trzymającej małego Jezusa 
na prawym ramieniu. Rzeźbę 
tę umieszczono w głównym 
ołtarzu miejscowego kościoła.

Zarówno uzdrawiająca 
woda, jak i postać cudownej 
Madonny stały się celem licz-
nych pielgrzymek. W latach 
40. XVII w. biskup kujawsko-
-pomorski powołał specjalną 
komisję do zbadania prawdzi-
wości cudów. Na podstawie 
zebranego materiału dowodo-
wego w 1649 r. został wyda-
ny dekret sankcjonujący kult 
słynącej łaskami figury Matki
Boskiej w Piasecznie. Wszyst-
kie uzdrowienia zapisywane są 
skrupulatnie w księdze para-
fialnej. Te ważniejsze zilustro-
wano m.in. na drzwiach z brą-
zu w portalu głównym, pod 
wieżą kościoła. A są to sceny 
ukazujące uzdrowienie syna 
smolarza, księżniczki Anny 
Radziwiłłówny, Ewy Spigło-
wej z Rynkówki i Grzegorza 
z Dzierżążna, a także wskrze-
szenie Anny Konopackiej oraz 
ocalenie z topieli w Wiśle Zofii
Gutowskiej z Gogolewa.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kościół w Piasecznie.

Studzienka.

Kopia rzeźby Matki Boskiej 
stojąca przy studzience.


