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Jak wyjdziecie, już was nie 
wpuszczą

lami Komisji Krajowej oraz Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”. Związkowców z Francji 
bardzo interesowały działania „Solidarności”, 
sposób organizowania pracowników w naszym 
kraju oraz zaangażowanie młodych osób. 
– Najważniejsza jest rozmowa jeden na jeden 
z pracownikiem, dlatego kluczowa jest praca 
profesjonalnych organizatorów związkowych, 
którzy nawiązują kontakty z zatrudnionymi 
– Roman Kuzimski, zastępca przewodniczą-
cego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 
odpowiedzialny za Dział Organizowania i Roz-
woju, przedstawił gościom z Francji podstawy 
rozwoju Związku.
Paweł Dziwosz, przewodniczący „Solidarności” 
w Federal-Mogul Bimet, gdzie uzwiązkowienie 
sięga 30 procent, dodał, że działania opierają 
się głównie na organizowaniu pracowników 
wokół ważnych problemów pracowniczych.

Rośnie poparcie społeczne 
dla „Solidarności”
„Solidarność” zanotowała wzrost poparcia 
społecznego w porównaniu z październikiem 
2013 roku – wynika z badań CBOS. Dobre 
zdanie o działalności Związku ma blisko dwie 
piąte badanych (37 proc. respondentów). 
Według CBOS, pozytywnej ocenie działalności 
„S” sprzyjają m.in. zaangażowanie w praktyki 
religijne i prawicowe poglądy polityczne.

Trybunał Sprawiedliwości: 
Skończyć z dyskryminacją 
pracowników
Nie można stosować dwutygodniowego okre-
su wypowiedzenia wobec zatrudnionych na 
czas określony, którzy wykonują pracę podob-
ną do tej świadczonej przez zatrudnionych na 
stałe – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Takie rozwiązanie dyskryminuje 
tych pierwszych, bo okres wypowiedzenia 
dla pracujących na czas nieokreślony jest 
dłuższy – zależy od stażu pracy i wynosi 
do trzech miesięcy. Trybunał odpowiedział 
w ten sposób na pytanie prejudycjalne Sądu 
Rejonowego w Białymstoku.

Karta dla wszystkich 
nauczycieli
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” stanowczo przeciwstawiła się 
planom zatrudniania nauczycieli wspierają-
cych w szkołach podstawowych na podstawie 
kodeksu pracy. W myśl projektu zmian 
w ustawie o systemie oświaty zakłada się, 
że nauczyciele wspierający mają mieć taki 
sam poziom wykształcenia i przygotowania 
do pracy jak nauczyciele prowadzący zajęcia 
w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Jednak 
nie będą oni zatrudniani na podstawie Karty 
nauczyciela. Przeciwko takiemu rozwiązaniu 
ostro zaprotestował Ryszard Proksa, prze-
wodniczący sekcji, na posiedzeniu podko-
misji sejmowej powołanej do rozpatrzenia 
projektu zmian w ustawie o systemie oświaty. 
Jednocześnie ze zdziwieniem przyjęto fakt 
poparcia przez przedstawiciela ZNP pomysłu 
zatrudniania nauczycieli wspierających na 
podstawie kodeksu pracy.

Krajówka w sprawie Ukrainy
Obradująca 18-19 marca w Elblągu Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” wypowiedziała 
się o dramatycznej sytuacji na Ukrainie. Zwią-
zek zadeklarował dalszą pomoc materialną 
i rzeczową dla Ukrainy oraz pełne wsparcie 
dla jej proeuropejskich aspiracji.

NSZZ „S” z wielkim niepokojem śledzi 
dramatyczną sytuację na Ukrainie, „której 
bezpośrednią przyczyną było krwawe stłu-
mienie pokojowych protestów społecznych po 
wstrzymaniu przez ówczesne władze Ukrainy 
procesu integracji z Unią Europejską”. Naród 
ukraiński stał się obiektem niczym niesprowo-
kowanej agresji Rosji. „Solidarność” potępia 
działania Rosji, które są pogwałceniem 
wszelkich międzynarodowych norm prawa. 
(Czytaj str. 5).

Rosyjskie związki zawodowe 
popierają agresję Rosji na 
Ukrainę
Ukraiński niezależny związek zawodowy 
VOST „Volya” protestuje przeciwko hanieb-
nemu stanowisku Federacji Niezależnych 
Związków Zawodowych Rosji (FNPR), które 
wspiera zbrojną interwencję Rosji na Ukrainie 
oraz aneksję Krymu. W przesłanym do „Soli-
darności”oświadczeniu ukraińskich związkow-
ców z 22 marca czytamy m.in.: Jednak 
stanowisko i działania największej organizacji 
społecznej w Rosji, Federacji Niezależnych 
Związków Zawodowych Rosji (FNPR), 
zrzeszającej wg deklaracji około 28 milionów 
członków, muszą powodować nasz sprzeciw. 
W oficjalnym stanowisku z 1 marca br. Rada
Federacji FNPR dała Putinowi zgodę na użycie 
rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie, o czym 
informuje strona internetowa rosyjskich 
związków zawodowych. Takie działania oraz 
podtrzymywanie kłamstw na temat Ukrainy 
budzą nasz sprzeciw. W tej sytuacji uważamy, 
że nieporozumieniem jest członkostwo FNPR 
w Międzynarodowej Konfederacji Związków 
Zawodowych (ITUC). VOST „Volya” również 
należy do tej międzynarodowej konfederacji 
związkowej.

– Jeśli się temu rządowi nie wydrze czegoś 
z gardła, to on sam nic nie da – mówił Piotr 
Duda, szef „Solidarności”, który spotkał się 
z protestującymi w Sejmie rodzicami dzieci 
niepełnosprawnych. Deklarując wszelkie 
możliwe wsparcie, w tym eksperckie, prze-
wodniczący dodał: Musicie trwać, bo jak stąd 
wyjdziecie, to nikt was już tu nie wpuści.
Piotr Duda pojawił się w Sejmie na zaprosze-
nie protestujących. Szef Związku wskazał, że 
są środki w budżecie na zaspokojenie choć 
części roszczeń opiekunów niepełnospraw-
nych. Chodzi o ponad 4 mld zł zamrożone 
przez ministra finansów, pieniądze z Fundu-
szu Pracy, z których można zgodnie z prawem 
zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Sejm odrzucił zakaz handlu 
w niedziele

Młodzi związkowcy z francuskiego regionu 
Pays de la Loire odwiedzili Gdańsk. Grupa 21 
osób reprezentujących związek zawodowy 
CFDT spotkała się 20 marca z przedstawicie-

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu dwa 
projekty ustaw dotyczące zakazu handlu 
w niedzielę – obywatelski i poselski. Oba 
zakładają zmianę przepisów kodeksu pracy, 
który przewiduje obecnie, że praca w pla-
cówkach handlowych jest zakazana jedynie 
w święta. Przedstawiając projekt poselski 
Robert Telus podkreślił, że niedziela powinna 
być przeznaczona na odpoczynek i życie 
rodzinne. Przeciw odrzuceniu projektu opo-
wiedziało się 159 posłów – 128 z PiS, 13 z SP, 
10 z PSL (w tym minister rolnictwa Marek 
Sawicki i b. minister Stanisław Kalemba), 
po jednym z PO i SLD oraz 6 niezależnych. Od 
głosu wstrzymało się 8 osób.

Znad Loary 
do „Solidarności”

Poparcie dla Ukrainy
Wydarzenia na Ukrainie, wybory w Związku 
i wystąpienie o nadanie tytułu Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność” dla Alojzego Szablew-
skiego, Andrzeja Kołodzieja i Andrzeja 
Gwiazdy oraz pośmiertnie dla Anny 
Walentynowicz i Aliny Pienkowskiej – to 
główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego, które odbyło się 3 marca w sie-
dzibie „Solidarności”. Marcowe spotkanie 
rozpoczęło się od wystąpienia posła Janusza 
Śniadka, który w skrócie przedstawił główne 
założenia programu PiS, ze szczególnym 
naciskiem na problemy, które podnosi NSZZ 
„Solidarność”. – Program PiS to odpowiedź 
na postulaty, które znalazły się w petycji 
gdańskiej „Solidarności”, sformułowanej 
podczas zeszłorocznej manifestacji – mówił 
były przewodniczący Związku.
Gdańska „Solidarność” już w grudniu ub.r. 
wystosowała list ze słowami poparcia do 
jedynego demokratycznego związku zawodo-
wego działającego na Ukrainie (VOST „Volya” 
– Ukraiński Związek Pracowników Solidar-
ność). Wkrótce nadeszła odpowiedź, w której 
ukraińscy związkowcy mówili o znaczeniu, 
jakie miało poparcie gdańskiej „Solidarności”. 
Prezydium ZRG przekazało również środki fi-
nansowe na konto Regionu Świętokrzyskiego, 
który koordynuje pomoc dla Ukrainy.
Członkowie ZRG na marcowym posiedzeniu 
zatwierdzili datę XIV Walnego Zebrania Dele-
gatów Regionu Gdańskiego, które odbędzie 

się w dniach 17-18 czerwca 2014 roku w Sali 
BHP w Gdańsku.

Spożywcy w Gdańsku

25 marca w siedzibie Regionu Gdańskiego 
odbyło się ostatnie w mijającej kadencji 
spotkanie Sekcji Krajowej Mleczarstwa 
i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”. 
Rozmawiano o sprawach bieżących, były 
podsumowania czteroletniej działalności, 
a także plany na przyszłość. Pełnomocnik 
sekcji Hieronim Stachel podziękował 
Bogdanowi Olszewskiemu, reprezentują-
cemu Prezydium Regionu Gdańskiego, oraz 
Zbigniewowi Sikorskiemu, członkowi RG 
oraz przewodniczącemu sekcji, za wsparcie, 
jakiego udzielono mu, kiedy bezprawnie 
został zwolniony z pracy. Dodajmy, że sekcja 
po raz ostatni występowała pod starą nazwą. 
10 października podjęto decyzję o połączeniu 
dwóch sekcji: Sekcji Krajowej Mleczarstwa 
i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S” oraz 
Sekcji Krajowej Przemysłu Spirytusowego 
i Drożdżowego NSZZ „S”. 31 marca nowo 
powstała sekcja przyjęła nazwę Krajowej Sek-
cji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”.

Mandaty za wszelką cenę? 
Śmierć gdańskiej strażniczki 
miejskiej
Nie żyje Barbara K., 56-letnia strażniczka 
miejska z Gdańska. Prawdopodobnie popeł-
niła samobójstwo, nie wytrzymując presji 
zarzutów, jakie kilka miesięcy temu postawiła 
jej prokuratura w związku z wykonywanymi 
obowiązkami służbowymi. Zdaniem Komisji 
Zakładowej „Solidarności” w Straży Miejskiej 
w Gdańsku, do tragedii by nie doszło, gdyby 
kierownictwo straży zareagowało na zgłasza-
ne przez kilka lat postulaty związkowców.
(Czytaj więcej strona 22)

„Solidarność” dla Ukrainy

NSZZ „Solidarność” aktywnie włączył się 
w pomoc Ukrainie. 8 marca odbyła się ogól-
nopolska pikieta przed ambasadą Federacji 
Rosyjskiej w Warszawie. Tydzień później 
gdańska „Solidarność” zorganizowała pikietę 
pod konsulatem rosyjskim. Związek prowadzi 
też akcję pomocy humanitarnej na rzecz 
Ukrainy. (Czytaj więcej str. 5)

Pracownicy Nauty wspierają 
Ukrainę
1750 zł udało się zebrać wśród pracowni-
ków Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni, 
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W numerze między innymi:
NSZZ „Solidarność” aktywnie włączył się w pomoc Ukrainie. 
8 marca odbyła się ogólnopolska pikieta przed ambasadą Fede-
racji Rosyjskiej w Warszawie. Tydzień później gdańska „Solidar-
ność” zorganizowała pikietę pod konsulatem rosyjskim. 

Solidarność z Ukrainą – poparcie wolności 
i wezwanie do pokoju, str.  5
Zakończyły się wybory w podstawowych jednostkach organiza-
cyjnych Związku. Spotkania wyborcze były okazją do rozmowy 
na temat najważniejszych problemów w poszczególnych organi-
zacjach związkowych.

Już się wybrali, str. 6

Po co współczesnym państwom i społeczeństwom dialog? 
Społeczeństwo obywatelskie jest zagrożone z jednej strony 
przez różne formy dyktatury czy nadużycia władzy, ale też przez 
nadmierny indywidualizm niszczący wspólnoty, prowadzący do 
pogłębiania różnic i nierówności.

Dialog lekarstwem na konflikt, str. 10

„Święty natychmiast!” – głosiły transparenty wiernych zgroma-
dzonych na placu Świętego Piotra podczas uroczystości pogrze-
bowych Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Również najwyżsi 
dostojnicy Kościoła nie mieli wątpliwości, że w tym przypadku 
trzeba będzie złamać regułę pięcioletniej „karencji” między 
śmiercią a rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego.

Święty Jan Paweł II, str. I (dodatek)

Rozmowa z Maciejem Łopińskim, posłem klubu PiS, prezesem 
Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Wojna o dusze narodów, str. 14

w trakcie zbiórki zorganizowanej przez 
Komisję Międzyzakładową NSZZ „S”. Jak 
podaje „Informator” „Solidarności” w Naucie, 
związkowcy przekonali do swojej inicjatywy 
także niezrzeszonych pracowników. Komisja 
Międzyzakładowa z funduszu związkowego 
dokonała dodatkowej wpłaty w wysokości 
500 zł.

„Solidarność” zaproszona do 
centrali Leroy Merlin Polska
Po tym, jak Prokuratura Rejonowa Gdańsk-
-Oliwa wszczęła postępowanie w sprawie 
pogwałcenia wolności związkowych w Leroy 
Merlin Polska, o czym pisaliśmy m.in. na 
łamach „Magazynu Solidarność” i stronie 
internetowej gdańskiej „S”, z warszawskiej 
centrali firmy nadeszło do Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Leroy Merlin Polska zaproszenie 
na prezentację nowej formuły premiowania 
pracowników, tzw. premii za progresję. Czyż-
by w Leroy Merlin Polska nastąpiła korekta 
stosunku do związków zawodowych? 

Procesy o odszkodowanie za 
krzywdy w stanie wojennym

Wybory zakończone
31 marca minął termin przeprowadzenia 
wyborów w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych Związku. Do Regionalnej 
Komisji Wyborczej spływa dokumentacja 
wyborcza z organizacji, które przeprowadziły 
wybory w ostatnich dniach marca. (Czytaj 
więcej str. 6)

Nauczycielski hołd 
męczennikowi i kapelanowi 
„Solidarności”

Przed gdańskim Sądem Okręgowym ruszyły 
procesy o odszkodowanie i zadośćuczy-
nienie, jakie wytoczyli Skarbowi Państwa 
bezprawnie aresztowani w stanie wojennym 
działacze NSZZ „Solidarność”, skupieni 
obecnie w Stowarzyszeniu „Godność”. Od ich 
skazania przez sądy wojskowe PRL i od stanu 
wojennego mijają 32 lata. Przez dwadzieścia 
ostatnich lat, mimo stwierdzenia niekon-
stytucyjności dekretu o stanie wojennym, 
represjonowani bezskutecznie dobijają się 
o sprawiedliwość i rekompensatę za osa-
dzenia za więziennym murem, utratę pracy, 
traumę stanu wojennego, rozłąkę z rodziną, 
a nieraz i fizyczne znęcanie się nad nimi.

Pułkownik Kukliński dobrze 
przysłużył się ojczyźnie

Od 17 marca na I piętrze gmachu przy Wa-
łach Piastowskich 24 w Gdańsku można obej-
rzeć wystawę zdjęć z wizyty płk. Ryszarda 
Kuklińskiego w Trójmieście w maju 1998 r. 
Wystawę przygotował Region Gdański NSZZ 
„S” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Godność”.
– Dyskusja z przeciwnikami uznania pułkow-
nika za bohatera, ze spadkobiercami poprzed-
niego systemu, wynika z tego, iż odpowiedź, 
że był on bohaterem powoduje, że jego 
przeciwnicy bohaterami nie byli. Pod koniec 
lat 70. szczególnie oficerowie ludowego 
Wojska Polskiego nie mieli złudzeń, komu tak 
naprawdę służą. Pułkownik Kukliński sprzeci-
wił się, świadom dramatycznych konsekwen-
cji, imperium zła – powiedział przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla i dodał, że wystawa jest tym 
bardziej aktualna, że z trudem przychodzi 
Europie zajęcie wspólnego stanowiska wobec 
aktualnej dramatycznej sytuacji na Ukrainie.

„Solidarność” nie zapomina o swoim ducho-
wym przewodniku. Relikwie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki zostały wprowadzone uroczyście 
do kościoła pw. Bożego Ciała na gdańskiej 
Morenie. Wieczorna uroczystość w sobotę, 29 
marca zgromadziła w świątyni kilkaset osób. 
Inicjatorem upamiętnienia kapelana „Solidar-
ności”, zamordowanego w 1984 r. przez SB, 
była wspólnota duszpasterska „Nikodemos”, 
zrzeszająca członków i sympatyków oświato-
wej „S” w Gdańsku. Wspólnota duszpaster-
stwa rozpoczęła działalność w marcu 2012 r. 
Duszpasterzem nauczycielskiej „Solidarności” 
w Gdańsku został ks. Krzysztof Nowak, wi-
kariusz parafii pw. Bożego Ciała na Morenie.

Hołd Janowi Pawłowi II

Członkowie Stowarzyszenia „Godność” oraz 
NSZZ „Solidarność” spotkali się przy pomniku 
papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Re-
agana w samo południe w środę, 2 kwietnia, 
by oddać hołd Ojcu Świętemu w 9 rocznicę 
jego śmierci, złożyć kwiaty, zapalić znicze 
i modlitwą podziękować Bogu, że w trud-
nych czasach dał nam takiego przewodnika. 
Związek reprezentowali Bogdan Olszewski, 
członek Prezydium ZRG „S” i Jan Szewczyk
z Działu Organizowania i Rozwoju ZRG. Mo-
dlitwę prowadził proboszcz Bernard Zieliński 
z Gdańska Brzeźna. Były też słowa podzięko-
wania dla papieża Franciszka za kanonizację 
błogosławionego Jana Pawła II.

Dokerzy razem!
Nigel Venes z Sekcji Dokerów Międzynaro-
dowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) 
spotkał się z członkami NSZZ „S” w Deepwa-
ter Container Terminal Gdańsk SA. W czasie 
wizyty na Pomorzu w dniach 31 marca – 3 
kwietnia pochodzący z Anglii przedstawiciel 
ITF rozmawiał także z przewodniczącym 
i wiceprzewodniczącym ZRG NSZZ „S” 
Krzysztofem Doślą i Romanem Kuzimskim, 
szefami Sekcji Krajowej Marynarzy i Rybaków 
Andrzejem Kościkiem i Sekcji Krajowej 
Portów Morskich Mariuszem Połomem oraz 
związkowcami z portowych „S” w Gdyni 
i Szczecinie. „S” w DCT Gdańsk, powstała 
wiosną 2013 r., rozwija się systematycznie 
właśnie dzięki bardzo dobrej współpracy 
ITF ze związkowymi organizatorami z obu 
morskich sekcji i Regionu Gdańskiego. 

Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, 
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!

Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów

nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, 
które są duszą ich cywilizacji.

Jan Paweł II
orędzie „Urbi et Orbi” 27.03.2005 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 
wszystkim Związkowcom i Sympatykom 
NSZZ „Solidarność” życzę radości i nadziei, 
które niesie ze sobą Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego, wielu łask od zmartwychwstałego Pana, 
pokoju i pomyślności.  
Oby Święta przepełniły nas wzajemnym szacunkiem, 
a poranek Zmartwychwstania 
niechaj wniesie radość i nadzieję w nasze serca. 
Wielu Łask Bożych i spokoju ducha 

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” 
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SP     JRZENIE
Polska trudna 
jêzyk

„Jeżeli zamieszkam w Toruniu, to będzie 
problem z Bydgoszczem. Jeżeli zamieszkam 
w Bydgoszczu, to kogoś obrażę w Toruniu” 
– tak były wicepremier JACEK ROSTOW-
SKI odpowiedział na antenie TVP Bydgoszcz 
na pytanie, czy zamieszka w regionie w związ-
ku z kandydowaniem do Parlamentu Europej-
skiego z Kujaw i Pomorza. Po takim pokazie 
ignorancji wobec mieszkańców Bydgoszczy 
niesławnemu ministrowi finansów śmiało 
można życzyć powodzenia w wyborach – bo 
i tak mu to nie pomoże. Chociaż Rostowskiego 
może usprawiedliwiać fakt, że dużą część życia 
spędził na emigracji, a konkretnie w Londyniu. 
Swoją drogą, Platformu Obywatelsku gratulu-
jemy kandydatów na posłu do Parlamenta Eu-
ropejskiemu.

Emp@tia
dla bogatych

Konia z rzędem temu, kto znajdzie bezdom-
nego z tabletem z modułem 3G lub smart-
fonem z dostępem do internetu. A tylko taki 
bezdomny może skorzystać z niezmiernie kosz-
townego projektu, na które Ministerstwo Pracy 
wydało aż 49 mln zł. Z portalu internetowego 
dla bezdomnych w ciągu w czterech miesięcy 
skorzystało zaledwie kilkadziesiąt osób. Ale na 
projekcie skorzystał minister pracy W£ADY-
S£AW KOSINIAK-KAMYSZ, którzy otrzy-
mał najnowszą wersję iPada. Wkrótce nie tylko 
on będzie mógł się pochwalić kosztownym ta-
bletem. Podobne będą miały także inne osoby 
z kierownictwa ministerstwa.

Honorowa 
emerytura

8500 zł – tyle od sierpnia będzie wynosiła 
emerytura gen. CZES£AWA KISZCZAKA. 
Trybunał Konstytucyjny uchylił decyzję o obni-
żeniu świadczenia byłemu szefowi MSW PRL 
do 4200 zł. Naszym zdaniem 8500 zł to i tak 
mało, w końcu mówimy o „człowieku honoru”, 
prawda?

Idzie
na rekord

Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła, że je-
den z neurochirurgów przepracował bez prze-
rwy… 175 godzin, czyli ponad tydzień! Nie 
wiemy co prawda, jak to się skończyło dla jego 
pacjentów, ale spodziewamy się wkrótce fali 

ROZMAITOŚCI

i œmIesZno, i strAszno

jaki to ja
mam ten podpis 

elektroniczny...
???

mam ten podpis 

przymusowych naśladowców „stachanowca 
w fartuchu”. Pamiętamy przecież, że tuż po 
olimpijskim złocie JUSTYNY KOWALCZYK, 
zdobytym ze złamaną stopą, ZUS zaczął kwe-
stionować zwolnienia lekarskie pracowników 
z podobnym urazem. Ona może biegać, to wy 
możecie chodzić do pracy… On może pracować 
tydzień, a wy chcecie wychodzić z pracy już po 
8 godzinach?

Policja
do kontroli

À propos lekarzy. Powiedzenie „Lekarzu, 
wylecz się sam” pasuje jak ulał do polskiej dro-
gówki. Z najnowszego raportu NIK wynika, że 
43 proc. policjantów mających dbać o bezpie-
czeństwo na drogach nie ukończyło specjali-
stycznego szkolenia dot. ruchu drogowego, 
a w policyjnej ewidencji wypadków aż roi się 
od błędów. Pomimo to w 2013 r. spadła zarów-
na liczba wypadków, jak i ofiar śmiertelnych na 
drogach. Aż ciśnie się na usta (klawiaturę) inne 
polskie powiedzenie o tych, co to mają zawsze 
szczęście…

Partie listy 
pisz¹

Wybory do Parlamentu Europejskiego to po-
czątek maratonu czterech elekcji w dwa lata. Na 
kogo partie postawiły w pierwszym rozdaniu na 
Pomorzu? Bez niespodzianek w PiS, gdzie lide-
rem listy jest minister ANNA FOTYGA z „dru-
żyny śp. Lecha Kaczyńskiego”, oraz w PO – tam 
listę otwiera „pierwszy liberał III RP” JANUSZ 
LEWANDOWSKI. Rozczarowuje główna kan-
dydatura Europy+ Twojego Ruchu – DOROTA 
GARDIAS (nie, nie pogodynka TVN, ale pielę-
gniarka ze Słupska). Co to za „Europa +” bez 
przedstawicieli mniejszości seksualnych…

W tej sytuacji hitem może okazać się wy-
borcza propozycja SLD, z PROF. LONGINEM 
PASTUSIAKIEM. To stary wyjadacz, w dzia-
łalności publicznej od 1963 r., jak sam poda-
je – autor 86 książek (!). I, co najważniejsze, 
zięć byłego I sekretarza KC PZPR EDWARDA 
OCHABA.

Jeszcze ciekawiej jest na listach w innych regio-
nach, gdzie aż roi się od wszelkiej maści celebrytów. 
PO podpiera się niedawnym trenerem reprezenta-
cji w szczypiorniaku, a SLD byłym reprezentantem 
w piłce nożnej. Będą kopać w kampanii?

Dwie strony 
Odry

Mamy dobrą wiadomość – od początku 
2015 r. wzrośnie płaca minimalna. Mamy też 
oczywiście wiadomość złą – nie stanie się to 
w Polsce, ale w Niemczech. Rząd w Berlinie, 
zgodnie z wyborczymi deklaracjami (i już wi-
dać, że nie mówimy o polskiej polityce, praw-
da?), podnosi najniższe wynagrodzenie do 
8,5 euro za godzinę. Niemiecka minister pracy 
i spraw socjalnych nazwała ten ruch „przy-
wracaniem sprawiedliwości na rynku pracy” 
i ochroną „przed wynagrodzeniem uwłacza-
jącym ludzkiej godności”. Ciekawe, czy DO-
NALD, pilny uczeń w politycznej szkole pani 
ANGELI, odrobi zadanie domowe z tej lekcji? 
Jeśli nie, może go spotkać przykra niespodzian-
ka, bo wyższa płaca minimalna po drugiej stro-
nie Odry ma obowiązywać zarówno Niemców, 
jak i obcokrajowców.

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień, 
a naszemu „Magazynowi Solidarność” 
– właśnie owa dwudziestka stuknęła. 
Wkracza więc pełną gębą w dorosłe 
życie. Kiedy startowaliśmy 20 lat temu 
założenia były niesłychanie ambitne 
– zaczynaliśmy od 52-tysięcznego 
nakładu rozsyłanego i roznoszonego do 
domów wszystkich członków Związku 

w Regionie za darmo. Później – niestety – budżetowe moż-
liwości zweryfikowały nasze marzenia, ale i dziś stanowimy 
związkowe pismo regionalne o największym zasięgu i gronie 
Czytelników w kraju. Przyjęta nazwa „Magazyn Solidarność” 
rodzi też niekiedy komplikacje – jak ta, gdy dziennikarz odbiera 
telefon i przedstawia się: Dzień dobry. „Magazyn Solidarność” 
i słyszy w odpowiedzi: O przepraszam, dzwoniłem do redakcji, 
a nie do magazynu...

Przez te dwadzieścia lat „Magazyn” starał się odbijać związko-
we życie, ale też nadawać kierunek, piętnować patologie spo-
łeczne, bronić pracowników, ich praw do godnej pracy w wolnej 
Polsce. Zaczynaliśmy w trudnym roku – trwała szokowa terapia 
dla polskiej gospodarki i zakładów pracy, która zaowocowała 
właśnie wtedy akcją protestacyjną całego Związku. W pierw-
szym numerze pisaliśmy o strajkach w Radomiu, Koszalinie, 
Kielcach, Sandomierzu i Poznaniu, a także na kolei i związko-
wych postulatach – m.in. odstąpienia od centralnego sterowania 
wzrostem wynagrodzeń, ustalenia przez rząd normy 40-godzin-
nego tygodnia pracy, powszechnego uwłaszczenia obywateli, 
ograniczenia podwyżek cen energii, prorodzinnych zmian 
w systemie podatkowym czy bezpieczeństwa socjalnego dla 
rodzin o najniższych dochodach. Już wtedy dr Waldemar Uziak 
przestrzegał „przed coraz częstszymi przypadkami wykony-
wania pracy na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło.” 
I pisał, że wówczas „osoba zatrudniona nie jest pracownikiem 
i nie przysługują jej pracownicze uprawnienia”. Andrzej Kościk 
informował o otwarciu związkowego biura pośrednictwa 
pracy dla marynarzy, a prof. Aurelia Polańska przestrzegała, 
że „wzrost cen na energię i czynsze spowoduje zahamowanie 
popytu na żywność i rozmaite usługi, co oznacza stagnację 
w wielu branżach”.

Biorąc do ręki nieco wyblakły numer pierwszy „Magazynu” 
sprzed dwudziestu lat, ma się wrażenie, że wiele podobnych 
problemów i dziś staje przed nami. I mimo że zapewne więk-
szość z nas trochę lepiej zarabia, może jeździ lepszymi samo-
chodami po lepszych drogach, to niewątpliwie wyzwania stojące 
przed naszym Związkiem pozostają nie mniejsze niż wówczas. 
Mam nadzieję, że „Magazyn” będzie dalej pokazywał sukcesy 
i bolączki związkowej pracy na rzecz pracowników, zmieniając 
się zgodnie z oczekiwaniami Czytelników.

Jacek Rybicki

Dwadzieścia lat 
minęło…
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NSZZ „Solidarność” aktywnie włączył się w pomoc Ukrainie. 
8 marca odbyła się ogólnopolska pikieta przed ambasadą 
Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Tydzień później gdańska 
„Solidarność” zorganizowała pikietę pod konsulatem ro-
syjskim. Związek prowadzi też akcję pomocy humanitarnej 
na rzecz Ukrainy.

ni politycy czekali na dalszy 
rozwój wypadków, kiedy u nas 
ginęli ludzie, Polacy od począt-
ku byli z nami. Czuliśmy wasze 
wsparcie, dostawaliśmy od was 
pomoc. Dziękujemy każdemu z 
was z osobna i wszystkim ra-
zem. 70 lat byliśmy na kolanach 
przed Rosją. Ukraina nigdy do 
tego nie wróci.  Dziękując za 
pomoc udzieloną przez „Soli-
darność” Gabrow wręczył Pio-
trowi Dudzie flagę Ukrainy.

Przed ambasadą przema-
wiali też m.in.: Oleh Trie-
tikow ,  sotnik z Majdanu, 
Samer Masri, przedstawi-
ciel Fundacji Wolna Syria, 
Tomasz Sakiewicz, redaktor 
naczelny „Gazety Polskiej”; 
Adam Borowski, konsul ho-
norowy Czeczenii, Waldemar 
Bartosz, przewodniczący Re-
gionu Świętokrzyskiego „S”, 
który zainicjował zbiórkę na 
pomoc dla Ukrainy oraz Woj-
ciech Buczak, przewodniczący 
Regionu Podkarpacie „S”.

Studiujące w Polsce Ukra-
inki mówiły, że Putin musi pa-
miętać, że jest wolna Ukraina, 
która nie podda się dyktatowi.

Z Gdańska wołamy: 
„Stop!”

Tydzień później, 15 marca, 
członkowie i sympatycy NSZZ 
„Solidarność” manifestowali 
przed konsulatem Rosji w Gdań-
sku. Blisko dwustu związkow-
ców, mimo wichru i deszczu, 
stanęło pod flagami Związku i 
barwami Ukrainy naprzeciwko 
Konsulatu Generalnego Federa-
cji Rosyjskiej. Przybyli związ-
kowcy z Gdańska, Gdyni, Sta-
rogardu Gdańskiego, Słupska, 
a nawet z Chojnic. Konsulat 
odgrodzony został od manife-
stujących barierkami. Pilnowa-
ło go kilkunastu policjantów w 
rynsztunku bojowym. 

– Jesteśmy tutaj, by poka-
zać, że nie zgadzamy się na to, 
by niepodległy kraj podlegał 
rozbiorowi. 69 lat temu za-
kończyła się wojna światowa. 
Widać, że reżim w Rosji chce 
te 69 lat przekreślić i wypi-
suje się z listy krajów demo-
kratycznych – powiedział 
otwierając wiec Bogdan Ol-
szewski, członek Prezydium 
ZRG NSZZ „S”. 

– Przemoc nie jest oznaką 
siły, lecz słabości. Każdy prze-

jaw przemocy dowodzi moral-
nej niższości. Każdy naród ma 
prawo do życia własnym ży-
ciem, do rozwiązywania swo-
ich problemów wewnętrznych 
w duchu własnych przekonań. 
Siła i powaga władzy, każdej 
władzy, wyrażać się ma w 
dialogu, a nie w użyciu siły. 
Nie wolno używać siły i prze-
mocy, ani w rozwiązywaniu 
problemów własnego społe-
czeństwa, ani – tym bardziej 
– wobec innego narodu. Tutaj 
z Gdańska wołamy: „Stop!”. 
Musimy wołać też: „Dość!”, 
abyśmy za parę lat nie musieli 
prosić pod ambasadą Francji, 
ambasadą Wielkiej Brytanii 
czy jakiegokolwiek innego 
państwa, aby zechcieli udzie-
lić pomocy Polsce, bo na te-
ren Polski wkraczają obce 
wojska pod byle pozorem. 
To, co się dzisiaj odbywa na 
Krymie, znamy z historii. 
To już było. Czy inna była 
retoryka przy zajmowaniu 
Czechosłowacji, Austrii? To 
były te same argumenty, a 
nad głową narodu polskiego 
podawali sobie ręce Hitler ze 
Stalinem – mówił Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „S”. 

Ukraina odzyskała niepod-
ległość w następstwie rewo-
lucji „Solidarności”. NSZZ 
„Solidarność” wspierał dążenia 
niepodległościowe w krajach 
bloku wschodniego, poczyna-
jąc od jednego z najważniej-
szych dokumentów Związku, 
czyli Posłania I Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarność” do ludzi pracy Eu-
ropy Wschodniej z wyrazami 
poparcia dla robotników w 
krajach zdominowanych przez 
Związek Sowiecki.

Polska 2 grudnia 1991 r., 
jako pierwsze państwo świata, 
uznała niepodległość Ukrainy. 
Był to niezwykle ważny gest, 
który nieodwracalnie pieczę-
tował rozpad ZSRS i przerzu-
cał pomost do wschodniego 
sąsiada, z którym łączy nas 
wspólna historia. Polska stała 
się adwokatem niepodległo-
ści tego wielkiego kraju. I to 
niezwłocznie po tym, jak 1 
grudnia 1991 r. w referendum 
mieszkańcy Ukrainy opowie-
dzieli się za niepodległością.

Od początku wydarzeń na 
kijowskim Majdanie i w innych 
miastach Ukrainy „S” prowadzi 
akcję pomocy. Związek wysy-
ła leki, materiały opatrunkowe, 
środki do odkażania ran, środki 
do dezynfekcji i czystości.

Artur S. Górski

SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ – 
poparcie wolności i wezwanie do pokoju

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” ws. sytuacji na Ukrainie 

NSZZ „Solidarność” z wielkim zaniepokojeniem śledzi co-
raz bardziej dramatyczną sytuację na Ukrainie, której bezpo-
średnią przyczyną było krwawe stłumienie pokojowych pro-
testów społecznych po wstrzymaniu przez ówczesne władze 
Ukrainy procesu integracji z Unią Europejską.

Dzisiaj naród ukraiński jest w katastrofalnej sytuacji go-
spodarczej i społecznej.

Stał się obiektem niczym niesprowokowanej agresji Rosji, 
która dokonuje się na oczach całego świata.

NSZZ „Solidarność”, którego pokojowa rewolucja przy-
czyniła się do odzyskania wolności wielu narodów, w tym 
Ukrainy, z całą mocą potępia działania rządzonej przez Wła-
dimira Putina Rosji, które są pogwałceniem wszelkich mię-
dzynarodowych norm prawa.

W tym kontekście Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
krytycznie ocenia stanowisko Międzynarodowej Konfedera-
cji Związków Zawodowych przyjęte 10 marca br. w Brukseli, 
podczas spotkania Paneuropejskiej Rady Regionalnej, które 
nawet jednym słowem nie odnosi się do rosyjskiej agresji. 
Żaden głos wolnego świata dotyczący sytuacji na Ukrainie 
nie może pomijać tego faktu.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do MKZZ 
o rewizję tego stanowiska, bo w obecnej postaci wypacza 
prawdziwą sytuację na Ukrainie i zamiast wspierać walczący 
o suwerenność naród ukraiński, zdecydowanie go osłabia.

Wzywamy przywódców krajów wolnego świata do pod-
jęcia szybkich i stanowczych działań w celu powstrzymania 
agresywnych poczynań władców Rosji. Przykład takich dzia-
łań, przynoszących wolność od zakłamania i zniewolenia ko-
munistycznego, dał w czasach zrywu „Solidarności” prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.

NSZZ „Solidarność” deklaruje dalszą możliwą pomoc ma-
terialną i rzeczową dla Ukrainy oraz pełne wsparcie dla jej 
europejskich aspiracji.

To jest nasza wspólna 
sprawa

W pierwszą sobotę marca 
przed ambasadą przy ul. Bel-
wederskiej w Warszawie stanę-
ło dwa tysiące związkowców 
ze wszystkich 34 regionów 
„Solidarności” z flagami, trans-
parentami i gwizdkami. Region 
Gdański reprezentowało ponad 
sto osób. Związkowców wspie-
rali m.in. członkowie Klubów 
Gazety Polskiej i studenci z 
Ukrainy i z Białorusi. 

– „Solidarność” to związek 
zawodowy, to też solidarność 
międzyludzka i solidarność 
międzynarodowa. To jest na-
sza wspólna sprawa, wszyscy, 
którzy żyjemy w Europie i na 
świecie, chcemy żyć w pokoju i 
rozwiązywać swoje problemy w 
sposób pokojowy – mówił pod 
ambasadą Federacji Rosyjskiej 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej, i wezwał pre-
zydenta Rosji Władimira Puti-
na do pokojowego dialogu. 

Po 1981 roku także Polska 
otrzymywała podobne gesty 
wsparcia i solidarności w cza-
sie stanu wojennego. Teraz, w 
geście solidarności z Ukrainą, 
manifestujący trzymali flagi 
„Solidarności” także w barwach 
Ukrainy – z niebieskim tłem i żół-
tym napisem „Solidarność”. Na 
transparentach widać było m.in.: 
„Putin! Łapy precz od Ukrainy”, 
„Czechy 1938 – Ukraina 2014?”, 
„Przyjaźń polsko-ruska, bez Pu-
tina i bez Tuska”, „Solidarność z 
Ukrainą”, „Suwerenna Ukraina 
nie potrzebuje Putina”, „Putin 
hands off Ukraine”,

– Biznes i sprawy finan-
sowe nie mogą brać góry nad 
wolnością i godnością oby-
wateli. Jeśli ONZ nie może 
pomóc i tylko biernie się przy-
gląda mordowaniu obywateli, 
to niech się rozwiąże. Po co 
nam taka organizacja – konty-
nuował Piotr Duda.

Przemówienie przewodni-
czącego przerywały skandowa-
ne hasła: „Sowieci do domu!” i 
„Ukraina bez Putina!”.

Z kolei gość honorowy ma-
nifestacji, Andrij Gabrow, 
wiceprzewodniczący Samo-
obrony Majdanu, nienaganną 
polszczyzną, w emocjonal-
nym wystąpieniu dziękował 
Polakom i „Solidarności” za 
wsparcie. – Podczas gdy unij-

i w Gdańsku.

Manifestacja w Warszawie...
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KZ Muzeum Narodowe, Barbara Spigarska
KZ Narodowe Muzeum Morskie, Dorota Wesołowska
KZ Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Irena Kaczmarczyk
KM Przembud Gdańsk, Jerzy Wysocki
KZ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Ewa 
Łapińska
KZ COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku, Stanisława Hirsz-Lemke
KZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdyni, Anna Maruszczak
KZ Spółdzielnia Inwalidów Pomorzanka – Zakład Pracy Chronionej 
w Starogardzie Gdańskim, Hanna Orlikowska
KM Port Lotniczy Gdańsk, Robert Siarnowski
KZ Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych w Kościerzynie, 
Zenon Tandek
KZ Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BIPRORAF w Gdańsku, 
Marek Reda
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Kolbudach, Izabela 
Rułkowska
KZ Zakład Energetyki Cieplnej w Tczewie, Jerzy Grys
KZ Gdański Zespół Żłobków, Elżbieta Hryniewicz
KZ Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Rafał Skrzypiński
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Redzie, Alina Kreft
KZ Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, Leszek 
Stodolski
KZ Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK- MAĆKOWY, Zbigniew Sikorski
KM Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich,
Wojciech Myszk
KM REAL Gdańsk-Gdynia, Cezary Fiutowski
KZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, Andrzej 
Kubkowski
KZ Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie, Jarosław Orzeł
KZ Drobnica Portu Gdynia, Jacek Szornak
KZ Zespół Szkół w Goręczynie, Elżbieta Bugajna
KZ Spółdzielnia Niewidomych SINOL w Gdańsku, Stefan Bronk
KZ Pracowników Oświaty i Wychowania przy Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, Ludwika Szpunar
KM Pracowników Komunikacji Miejskiej „METEOR” w Tczewie, 
Jarosław Jendrzejewski
KM Pracowników Cywilnych Policji Województwa Pomorskiego, Iwona 
Adamczyk-Rusinka
KP PGNiG SA w Warszawie Oddział Obrotu Gazem z siedzibą 
w Gdańsku, Mirosław Parciak
KO Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział 
w Gdańsku, Grażyna Cichosz-Bazior
KO Pracowników Telekomunikacji w Gdańsku, Dariusz Majewski
KO Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk, Wojciech Szafrański
KZ Teatr Muzyczny w Gdyni, Tomasz Fogiel
KM Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kartuskiej, Piotr Zielke
KZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, 
Adam Milka
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa ROZSTAJE w Gdańsku, Joanna Bastian
KZ Flextronics International Poland w Tczewie, Krzysztof Andraszewicz
KZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Wioletta Klepacka
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Stawie, Bogumiła 
Jaszczyńska
KZ Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie Oddział w Gdańsku, 
Radosław Śniadek
KP Pracowników Poczty Polskiej Centrum Pocztex Oddział Regionalny 
w Gdańsku, Andrzej Stępień
KP Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Rejonu w Gdyni, 
Rafał Czereda
KM Stocznia Remontowa Nauta SA w Gdyni, Andrzej Janzen
KZ Federal-Mogul Bimet SA w Gdańsku, Paweł Dziwosz
KZ Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku, 
Roman Smulski
KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa RADUNIA w Pruszczu Gdańskim, 
Eugeniusz Koziara

Prezentujemy listę organizacji zakładowych oraz nazwiska 
nowo wybranych przewodniczących. Przedstawiamy tylko 
te organizacje, w których wybory zostały już zatwierdzone 
i zweryfikowane przez Regionalną Komisję Wyborczą. Ciąg
dalszy w kolejnym wydaniu „Magazynu Solidarność”.

Wybrane komisje (cz. 4)

Zakończyły się wybory w podstawowych jednostkach or-
ganizacyjnych Związku. Spotkania wyborcze były okazją 
do rozmowy na temat najważniejszych problemów w po-
szczególnych organizacjach związkowych.

Już się wybrali
Federal-Mogul Bimet 
– 17 procent podwyżki

Wybory władz na nową ka-
dencję w marcu przeprowadziła 
organizacja związkowa w Fede-
ral-Mogul Bimet SA w Gdań-
sku. Na przewodniczącego na 
lata 2014-2018 został wybrany 
dotychczasowy szef zakładowej 
„Solidarności” Paweł Dziwisz. 
Federal-Mogul to amerykański 
koncern produkujący m.in. czę-
ści samochodowe. W zebraniu 
wyborczym wzięło udział 31 
delegatów, reprezentujących 
220 członków Związku (na 650 
pracowników).

Lista mniejszych i więk-
szych sukcesów zakładowej 
„S” w ostatniej kadencji, zapre-
zentowana w sprawozdaniu od-
chodzącej Komisji Zakładowej, 
jest imponująca. To m.in. wy-
negocjowanie 17-procentowej 
podwyżki wynagrodzeń w cią-
gu ostatnich trzech lat (dodat-
kowo corocznie 400 zł nagrody 
świątecznej), finansowanie dla
pracowników kart zniżkowych 
na przejazdy kolejowe, talonów 
obiadowych dla wszystkich 
pracowników, ułatwienia z ko-
rzystania ze stołówki zakłado-
wej dla pracowników nocnej 
zmiany, wprowadzenie zmian 
w regulaminach premiowania 
i zakładowym układzie zbioro-
wym pracy.

Polska Spółka 
Gazownictwa – Poradzili 
sobie z konsolidacją

Zbigniew Dariusz Matu-
szewski został wybrany na prze-
wodniczącego Komisji Podza-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w Polskiej Spółce Gazownictwa 
przy Oddziale w Gdańsku na 
kadencję 2014-2018. Sprawoz-
dawczo-wyborcze zebranie de-
legatów organizacji związkowej 
odbyło się 14 marca. W tym 
przypadku nazwa „podzakłado-
wa” może być myląca, dlatego 
warto doprecyzować, że nie 
chodzi o mały podmiot, ale o or-
ganizację zrzeszającą 451 człon-
ków (na ok. 900 pracowników) 
nie tylko z Regionu Gdańskiego, 
ale także Bydgoskiego, Elblą-
skiego i Słupskiego. W wyniku 
konsolidacji operatorów ga-
zowych 1 lipca 2013 r. sześć 
spółek regionalnych połączono 
w ogólnokrajową Polską Spółkę 
Gazownictwa, należącą do grupy 
kapitałowej Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa. I to 
właśnie konsolidacja spółki oka-
zała się w ostatniej związkowej 

kadencji największym wyzwa-
niem dla związkowców, utrud-
niło to bowiem tak prozaiczne 
sprawy, jak organizacja dzia-
łalności struktur związkowych. 
Konsolidacja została również 
wykorzystana przez pracodawcę 
do wypowiedzenia wszystkich 
wcześniejszych porozumień za-
wartych z pracownikami, takich 
jak zakładowy układ zbiorowy 
pracy, regulamin pracy, regula-
min wynagradzania. Od roku 
w Polskiej Spółce Gazownictwa 
obowiązuje tymczasowy układ 
zbiorowy, ale wynegocjowanie 
nowych porozumień pozostaje 
jednym z najważniejszych celów 
związkowców na rozpoczynającą 
się kadencję.

Nadmorskie Centrum 
Medyczne – Opieka 
nad 100 tysiącami 
gdańszczan

7 marca wybory odbyły się 
w Nadmorskim Centrum Me-
dycznym, w ich wyniku prze-
wodniczącą organizacji zakła-
dowej „Solidarności” została 
ponownie Jolanta Florkowska. 
W ramach Nadmorskiego Cen-
trum Medycznego funkcjonuje 
dziesięć przychodni, zwanych 
tu Domami Medycznymi. Pod 
swoją opieką mają około 100 ty-
sięcy gdańszczan. Międzyzakła-
dowa „S” liczy 130 członków, co 
daje przyzwoite 30-procentowe 
uzwiązkowienie.

„Solidarność” w NCM działa 
bardzo rozważnie, pilnując zasa-
dy, że w składzie komisji powinni 
być przedstawiciele wszystkich 
grup zawodowych (lekarze, pie-
lęgniarki, położne, pracownicy 
administracji, technicy RTG, 
kierowcy) i poszczególnych 
przychodni. Jednym z głów-
nych problemów pracowników 
w NCM są niskie płace. Nic 
dziwnego, że w sprawozdaniu 
komisji „Solidarności” za lata 
2010-2014 dominowała pomoc 
finansowa udzielana członkom
Związku – wypłaty zwrotnych 
lub bezzwrotnych zapomóg, 
krótkoterminowych pożyczek, 
dofinansowanie do obozów
i kolonii dla dzieci. Przewodni-
cząca wymieniła inne sukcesy 
organizacji w minionej kadencji 
– to m.in. skuteczne negocjacje 
z pracodawcą, które uchroniły 
kilku pracowników przed utratą 
pracy oraz zapobiegły wydłuże-
niu pracy techników RTG przy 
aparaturze rentgenowskiej, co by-
łoby niezgodne z obowiązującym 
w Polsce prawem atomowym.

Gdańskie 
Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
– Wsparli fundusz 
rozwoju

– W ciągu mijających czte-
rech lat w naszej firmie przeszli-
śmy trzy restrukturyzacje. Stąd 
nasza działalność skupiała się 
głównie na obronie miejsc pra-
cy, ale także na walce o wyższe 
wynagrodzenia i lepsze warunki 
pracy – mówił Stanisław Kotyń-
ski, przedstawiając sprawozdanie 
z działalności KM NSZZ „Soli-
darność” w Gdańskim Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej.

Na spotkanie wyborcze 20 
marca do siedziby gdańskiej „So-
lidarności” przybyło sto procent 
delegatów, reprezentujących 128 
członków Związku z GPEC sp. 
z o.o. oraz z GPEC Serwis. Zda-
niem przewodniczącego Kotyń-
skiego, mimo bardzo napiętych 
stosunków z zarządem udało 
się wywalczyć kilka istotnych 
spraw, m.in. podwyżki w GPEC, 
program dobrowolnych odejść, 
pakiet socjalny dla GPEC Ser-
wis. Gościem ciepłowników 
był Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego, 
który podziękował związkow-
com za cztery lata trudnej pracy. 
Przedstawiciele związkowców 
w GPEC wybrali władze orga-
nizacji na kadencję 2014-2018, 
przewodniczącym ponownie 
został Stanisław Kotyński. Przy-
jęli oni również uchwały, m.in. 
o wsparciu finansowym regio-
nalnego funduszu rozwoju.

ENERGA-Operator SA 
Oddział w Gdańsku 
– Walka o prawa 
pracownicze

Już po raz trzeci Andrzej 
Bogucki został wybrany na prze-
wodniczącego Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w ENERDZE-Operatorze SA 
Oddział w Gdańsku.

– Dziękuję za zaufanie. Mam 
nadzieję, że was nie zawiodę 
– podziękował nowo wybrany 
przewodniczący „S” podczas 
spotkania wyborczego, które 
odbyło się 26 marca w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności”. Do-
dał, że sytuacja związkowców 
w zakładzie jest obecnie nie-
zwykle trudna. Wielu członków 
„S” obawia się szykan i różnych 
problemów w pracy, wynikają-
cych tylko z tego, że należą do 
Związku. Zdarzają się np. przy-
padki, że pracownicy są infor-
mowani o możliwym awansie, 
ale w takim przypadku powinni 
zrezygnować z przynależności 
związkowej.
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KZ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Tomasz 
Richert
KM Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku, Jolanta Florkowska
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Malborku, Maria 
Pawlikowska
KZ Miejski Zakład Komunikacji w Malborku, Leszek Sulikowski
KZ PKP Intercity SA Zakład Północny w Gdyni, Ryszard Pipczyński
KM ADM Malbork SA oraz ADM Czernin SA w Malborku, Krzysztof 
Franke
KO Pracowników PZU SA Okręgu Gdańskiego Centrum Likwidacji 
Szkód SA w Gdańsku, Jerzy Malinowski
KO Energomontaż Północ-Gdynia w Gdyni, Marek Kufel
KO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O/Gdynia, 
Krystyna Żalikowska
KO Auchan Polska w Gdańsku, Ewa Wojtanowska
KO Pracowników Hoteli „Orbis” SA Region Gdańsk, Grażyna Kania
KP Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział 
Gdańsk, Henryk Kaczorowski
KP Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Morski w Gdyni, 
Barbara Maliszewska
KM Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Tadeusz Grubich
KM Stocznia Gdańska, Roman Gałęzewski
KZ SAG ELBUD Gdańsk Holding SA w Gdańsku, Dariusz Jabłoński
KM Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, Halina Dajnowska
KO Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA Oddział Mostostal Chojnice, 
Janusz Wiśniewski
KZ Szpitale Tczewskie SA, Jan Rulewski
KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Czersku, Janusz Kitowski
KZ PGE Energia Odnawialna SA Oddział EW Żarnowiec w Szymanowie, 
Krzysztof Czaja
KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Przywidzu, Ewa Zielińska
KM Stocznia Gdynia SA, Roman Kuzimski
KZ Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, Tadeusz Kornowski
KM EATON TRUCK COMPONENTS w Tczewie, Edmund Trochowski
KM PKP CARGO SA, Jan Majder
KM Marynarzy i Rybaków w Gdyni, Magdalena Karp
KM PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, 
Henryk Przerwa
KZ SAUR-NEPTUN SA w Gdańsku, Janusz Baranowski
KZ PKS Starogard Gdański, Jarosław Kuchnowski
KZ Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych w Gdyni, 
Eugeniusz Polaszek
KZ Szpital Pucki, Janina Blaszke
KZ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, 
Mirosław Kurek
KM Zespół Opieki Zdrowotnej i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, 
Andrzej Pufelski
KZ Destylarnia Sobieski w Starogardzie Gdańskim, Mirosław Kleina
KZ Urząd Miejski w Tczewie, Iwona Base
KZ ARRIVA Oddział w Tczewie, Sławomir Smoliński
KZ Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Beata Wesołowska
KZ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zdzisław Dejk
KZ Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA w Malborku, Burzacki 
Wojciech
KM Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Sylwia Jurczyszyn
KZ Miejski Zakład Komunikacji, Stanisław Cerowski
KZ Spółdzielnia Niewidomych SINEMA w Gdyni, Henryk Cierzniak
KZ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej O/Gdynia, Antoni Licow
KZ Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zenon Palubitzki
KM Amator Metrix SA w Tczewie, Andrzej Miętkiewski
KZ Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, Henryk Polaszek
KZ Nadleśnictwo Wejherowo, Marcin Kowalski
KZ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM w Starogardzie 
Gdańskim, Ryszard Lis
KZ Urząd Miasta Starogard Gdański, Mieczysław Haronek
KZ Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, 
Andrzej Landowski
KZ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Andrzej Stolarski
KZ Makro Cash and Carry Polska SA, Jan Cuber
KM Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowniczych w Gdyni, Bogusław 
Kaim

Cdn.

Andrzej Bogucki mówił 
o pozorowanym dialogu, jaki 
prowadzi pracodawca ze stroną 
związkową. – Schemat wygląda 
tak: pracodawca mówi, że po-
trzebne są konsultacje ze związ-
kiem zawodowym, ale w trakcie 
spotkania okazuje się, iż decyzje 
zostały już podjęte. Pracodawca 
informuje jedynie, że chce usły-
szeć, co ma związek zawodowy 
do powiedzenia – relacjonował 
Bogucki. – Walka o prawa pra-
cownicze będzie naszym głów-
nym celem w nowej kadencji. 
Do międzyzakładowej organi-
zacji w ENERDZE-Operatorze 
SA Oddział w Gdańsku należy 
571 członków.

Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk SA – Walka 
o utrzymanie miejsc 
pracy

Trzecią kadencję funkcję 
przewodniczącego Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA będzie pełnił 
Edward Fortuna. Tak zdecydo-
wali 20 marca delegaci na WZD 
organizacji. Jego zdaniem, jed-
nym z najważniejszych zadań dla 
Związku jest walka o utrzymanie 
miejsc pracy. – Dla nas, portow-
ców, problemem jest ustawa 
o zamówieniach publicznych 
– ocenia Fortuna. – Daje ona 
pierwszeństwo firmom, które
oferują niskie stawki, bez wzglę-
du na to, na jakich zasadach za-
trudniani są pracownicy. Ustawa 
nie broni tych firm, które zapew-
niają miejsca pracy na godnych 
warunkach, nie na umowach 
śmieciowych. Niestety, uderza 
ona w małe firmy portowe, któ-
re powstały z podziału portu na 
spółki w 1991 r. Dzisiaj możliwy 
jest upadek firm, które dają pracę
ponad stu portowcom.

Gościem WZD w gdań-
skim porcie był Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Regionu 
Gdańskiego, który omawiał 
m.in. sytuację pracowników 
w Polsce i innych krajach Unii 
Europejskiej. Przypomniał, że 
„Solidarność” zwróciła uwagę 
UE na skalę liczby zawieranych 
w Polsce umów na czas określo-

ny. Do „Solidarności” w Zarzą-
dzie Morskiego Portu Gdańsk 
SA należy 318 pracowników 
i 108 emerytów.

Tczewska oświata 
przeciwko ideologii 
gender

18 marca władze na nową 
kadencję wybrali członkowie 
Międzyzakładowej Organizacji 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
Rejon Tczew, przewodniczącą 
trzeciej co do wielkości orga-
nizacji oświatowej w Regionie 
Gdańskim została ponownie Ali-
cja Olszewska. Delegaci przyję-
li również apel do samorządów 
o przeciwstawienie się ekspansji 
ideologii gender w oświacie.

To, co wyróżnia tczewską 
oświatową „Solidarność”, to 
dobre stosunki z samorządami 
lokalnymi, które umożliwiają 
prowadzenie konstruktywnego 
dialogu społecznego. I właśnie 
na tę dobrą współpracę mię-
dzy związkami zawodowymi 
i samorządem zwrócił uwagę 
w swoim wystąpieniu przewod-
niczący gdańskiej „Solidarności” 
Krzysztof Dośla. O skutecz-
ności działań podejmowanych 
przez tczewską oświatową 
„Solidarność” świadczy fakt, 
że w ciągu kadencji przyjęto do 
Związku 162 nowych członków, 
utworzono kilka nowych kół

Gdańska oświatowa 
„Solidarność” 
– Jedna z największych 
organizacji w Regionie

Organizacja pracowników 
oświaty i wychowania w Gdań-
sku jest jedną z trzech najwięk-
szych w Regionie Gdańskim, ale 
też jedną z najbardziej aktyw-
nych i to w każdym wymiarze. 
– W minionej kadencji pokaza-
liście to, co jest najważniejsze 
i najpiękniejsze w międzyludz-
kiej solidarności – pomoc innym. 
Tymi słowami przewodniczący 
RG Krzysztof Dośla podzięko-
wał oświatowej „S” z grodu nad 
Motławą za wyjątkowe zaanga-
żowanie w akcje związkowe 
w minionych czterech latach. 

Był on gościem wyborczego 
zebrania delegatów OM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdań-
sku, które odbyło się 22 marca 
w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.

Na przewodniczącą gdań-
skiej oświatowej „Solidarności” 
wybrano dotychczasową sze-
fową komisji Bożenę Brauer. 
Organizacja liczy obecnie 1499 
członków i ciągle pozyskuje no-
wych. Sukcesy oświatowej „S” 
w Gdańsku w latach 2010-2014 
to m.in. powstanie dziewięciu 
nowych kół oraz wynegocjowa-
nie wzrostu dodatków za wy-
chowawstwo w szkołach zawo-
dowych i wzrostu wynagrodzeń 
dla pracowników administracji 
i obsługi. Organizacja umożliwia 
szkolenia i kursy, prowadzi ze-
spół wsparcia dla pracowników 
poddanych mobbingowi, a 40 
osobom pomogła w zakresie 
awansu zawodowego na stopnie 
nauczyciela dyplomowanego lub 
mianowanego.

Gdyńska oświatowa 
„Solidarność” 
– Będziemy dla was 
wsparciem

– Bardzo dziękuję za wasze 
głosy – powiedziała Zdzisława 
Hacia, która została jednogłośnie 
wybrana na przewodniczącą Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni. 
– Człowiek jest dla mnie najważ-
niejszy i wasze sprawy są dla mnie 
bardzo ważne. Zrobimy wszystko 
jako Komisja Międzyzakładowa, 
żeby być dla was wsparciem 
w waszej pracy, działalności 
związkowej, a jeśli trzeba także 
i w zwykłym życiu. Zebranie 
gdyńskiej oświaty odbyło się 26 
marca. Komisja Międzyzakłado-
wa liczy 838 członków. Gośćmi 
zebrania delegatów byli m.in.: 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
RG, Wojciech Szczurek, prezy-
dent Gdyni, Ewa Łowkiel, wice-
prezydent Gdyni, Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku.

Delegaci przyjęli m.in. apele: 
w sprawie regulacji płac pracow-
ników administracji i obsługi, 
wzrostu nakładów na oświatę do 
5 procent PKB oraz przygoto-
wanie rzeczywistego programu 
osłonowego oraz możliwości 
przekwalifikowania dla zwalnia-
nych nauczycieli i pracowników 
szkół, a także stanowisko w spra-
wie działań NSZZ „Solidarność” 
na rzecz obrony ustawy Karta na-
uczyciela.

Olga Zielińska,  
Adam Chmielecki, 

Małgorzata Kuźma

Szczegółowe relacje ze 
spotkań wyborczych oraz 
galerie zdjęć znajdują się  
na stronie  
www.solidarnosc.gda.pl

Wybory w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
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MAGAZYN SOLIDARNOŚĆ: 20 LAT

„Będziemy dokumentować wydarzenia z życia Związku, konflikty, radości i kłopoty
towarzyszące naszej rzeczywistości. Postaramy się doradzać, informować, krytyko-
wać i pokrzepiać” – to fragment wstępu od redakcji skierowanego do Czytelników 
pierwszego numeru „Magazynu Solidarność”, wydanego w kwietniu 1994 r. To już 
20 lat. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy potwierdzą, iż dotrzymaliśmy słowa.

Jesteście z nami już 20 lat. DZIĘKUJEMY! 

Magazyn Solidarność” był efek-
tem pomysłu Jacka Rybickie-
go, pełniącego wtedy funkcję 

przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, który 
negatywnie oceniał kondycję ówczesnych 
mediów. Tak wtedy pisał: „Dzisiaj wy-
zwolone z cenzorskich okowów mass me-
dia przeżywają wszystkie trudności wieku 
komercji – agresja, podatność na wpły-
wy, pogoń za sensacją, brak odróżnienia 
komentarza od informacji, czy wreszcie 
– niestety – operowanie półprawdami 
– to tylko niektóre z przypadłości, któ-
rych skutki nie ominęły również naszego 
Związku”. Alternatywą dla Czytelnika 
miał być „Magazyn Solidarność”.

Kiedy przewodniczącym ZRG został 
Janusz Śniadek, a potem Krzysztof Do-
śla, idea tworzenia pisma dla związkowców 
była nadal kontynuowana. W ciągu 20 lat 
byliśmy świadkami, relacjonowaliśmy i ko-
mentowaliśmy dla Państwa przeobrażenia 
polskiego systemu gospodarczo-społecz-
nego oraz ważne dla Polski wydarzenia, 
w tym m.in. przystąpienie do Unii Euro-
pejskiej. W tym czasie „Solidarność” mu-
siała odpowiedzieć na nowe oczekiwania 

jej członków wobec samego Związku oraz 
zmieniającej się rzeczywistości społeczno-
-gospodarczej i politycznej Polski. Zawsze 
interesowały nas sprawy społeczne, dlate-
go pisaliśmy o bezrobociu, piętnowaliśmy 
umowy na czarno, a potem zjawisko umów 
śmieciowych. Niestety, musieliśmy niejed-
nokrotnie pokazywać zakusy rządu na zmia-
ny w kodeksie pracy i ustawie o związkach 
zawodowych. Relacjonowaliśmy akcje 
związkowe, manifestacje i pikiety, które 
podejmowaliśmy w obronie praw pracow-
niczych i ogólnospołecznych.

Ważne są dla nas katolickie korzenie 
„Solidarności”. Byliśmy z Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II podczas jego 
pielgrzymek w Polsce, ale także relacjo-
nowaliśmy pielgrzymki ludzi „Solidar-
ności” do Rzymu i na Jasną Górę.

Dokumentowaliśmy wizyty i rozmowy 
z wieloma znamienitymi osobami, byli 
wśród nich m.in.: abp Tadeusz Gocłow-
ski, abp Sławoj Leszek Głódź, śp. Lech 
Kaczyński, prof. Gary S. Becker, laureat 
Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii za rok 
1992, Czesław Miłosz, noblista z 1980 r., 
Ryszard Kukliński w 1998 r.,  śp. Maciej 
Płażyński, Jarosław Kaczyński, socjolog 

prof. Jadwiga Staniszkis, ekonomista dr 
Stefan Portet, ekonomista prof. Ryszard 
Bugaj, prawnik prof. Jakub Stelina, socjo-
log prof. Marek Latoszek.

Cieszyło nas, kiedy mogliśmy pokazy-
wać dobre przykłady z życia związkowych 
organizacji zakładowych i dobrze funkcjo-
nujących zakładów pracy, które zatrudniają 
pracowników na godnych warunkach. Jed-
ną z naszych stałych publikacji są reportaże 
z działalności komisji zakładowych.

Pisali i współpracowali z nami m.in.: 
Leszek Biernacki (pierwszy redaktor na-
czelny), Mira Mossakowska, Barbara 
Ruszkowska, Barbara Szczepuła, Jani-
na Wieczerska, Wiesława Kwiatkow-
ska, Jarosław Wierzchołowski, Marta 
Pióro, Elżbieta Banecka, Dorota Trela-
-Godzwon, komentował rzeczywistość 
rysunkami Marian Matocha, którego za-
stąpił Jan Dobosz, fotografowali: Maciej 
Kostun, Janusz Bałanda-Rydzewski oraz 
Wojciech Milewski i Paweł Glanert, ci 
dwaj ostatni współpracują z nami do dziś.

Obecnie „Magazyn Solidarność” kiero-
wany przez Małgorzatę Kuźmę redagują: 
Artur S. Górski, Adam Chmielecki i Ol-
ga Zielińska, opracowaniem graficznym
zajmuje się Ryszard Kuźma, a kolporta-
żem i rozliczeniami finansowymi Roman 
Stegart. Współpracują z naszą redakcją: 
Barbara Ellwart, dr Maria Giedz, która 
oprowadza nas po regionie, dr Aleksander 
Miśkiewicz, Andrzej Sowiński, Piotr 
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Jesteście z nami już 20 lat. DZIĘKUJEMY! 
Oworus, prawnicy dr Waldemar Uziak, 
Maria Szwajkiewicz, Tomasz Gryczan, 
Łukasz Sulej, udzielający wielu przydat-
nych porad prawnych.

Stale zmieniamy się, staramy się być 
coraz lepsi, aby w pełni odpowiedzieć na 
Państwa oczekiwania. W tym celu pro-
wadzimy cykliczne badania, np. ankie-
ty wśród członków „Solidarności”. Ich 
wynikiem było m.in. poszerzenie działu 
porad prawnych, wprowadzenie porad-
nika poprawnej polszczyzny „Na końcu 
języka”, ale także publikacje na tematy 
szersze: społeczne i polityczne. W naszym 
„MS” znalazło się także miejsce na odro-
binę humoru – wprowadziliśmy rubrykę 
„i śmieszno, i straszno”. Dziś można nas 
znaleźć także w Internecie. Zaraz po pu-
blikacji kolejne numery „MS” umieszcza-
ne są na naszej stronie internetowej.

Jesteśmy wdzięczni naszym przy-
jaciołom, którzy są z nami od tylu 
lat. Szczególnie podziękować chcemy 
organizacjom związkowym, które pre-
numerują „MS” dla swoich członków, 
niektórzy dla wszystkich.

– „Magazyn” potrzebuje Państwa 
przyjaźni i życzliwości. Tylko z pomocą 
Państwa możemy być lepsi – to apel, kie-
rowany do Czytelników pierwszego nu-
meru w kwietniu 1994 r. Chcielibyśmy, 
abyście – Drodzy Czytelnicy – i dziś po-
traktowali go jako nadal aktualny.

Redakcja

Gościli u nas
Lech Kaczyński
„Gdybyśmy porównali walkę o miejsce w nowej strukturze społecznej do biegu 
na 10 kilometrów, to ludzie związani z władzą – współpracownicy i pracownicy 
służb specjalnych, ludzie aparatu partyjnego, dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw, 
oczywiście nie wszyscy – startowali do tego biegu od razu z 7 kilometra. Gdyby 
i mnie przyszło ścigać się z rekordzistą świata, a jestem przecież 45-letnim niewy-
sportowanym panem, to gdybym startował z 7 kilometra, wygrałbym z łatwością. 
Ci ludzie byli w sposób zasadniczy uprzywilejowani”. (MS 2/1994)

John Monks
sekretarz generalny EKZZ
„Gdyby nie to, co zdarzyło się w Gdańsku w 1980 r., dziś 10 nowych państw 
nie mogłoby wstąpić do Unii Europejskiej. Polski Sierpień był początkiem końca 
Europy powojennej”. (MS 3/2004)

Stefan Portet
„Polska gospodarka niewątpliwie się rozwija, ale fundamenty tego rozwoju są 
zewnętrzne. Mam wrażenie, że Polska od wielu lat jedzie na gapę. Bo jeśli nie 
byłoby funduszy europejskich, rynku niemieckiego, zagranicznego przemysłu 
samochodowego, to polska gospodarka nie miałaby się na czym rozwijać. Mi-
nister Rostowski jest fantastycznym piarowcem. Udało mu się wmówić w cza-
sie kryzysu, że obecny rząd prowadził jakąś politykę ograniczenia wydatków 
publicznych. Polska należy do tych krajów w Europie, w których jest obecnie 
największy deficyt budżetowy”. (MS 2/2011)

Ryszard Bugaj
„Wydaje się, że Związek jest na dobrej ścieżce. Powoli przywracany jest jego 
prestiż. Coraz więcej jest ludzi, którzy mają świadomość, że związek zawodowy 
jest teraz tu potrzebny. I nie jest tylko muzealnym zabytkiem, jak wielu chcia-
łoby przyjąć, aby jego działania ograniczały się do akademii z okazji kolejnych 
rocznic, i żeby nie zajmował stanowiska w bieżących sprawach. Tak nie powin-
no być. Mimo bolesnych doświadczeń, związek zawodowy musi w jakiś sposób 
wracać na scenę życia publicznego”. (MS 1/2013)
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Po co współczesnym państwom i społeczeństwom dialog? 
Najprościej – po to, żeby uniknąć takich wypadków, jakich 
jesteśmy świadkami na Ukrainie. Społeczeństwo obywa-
telskie jest zagrożone z jednej strony przez różne formy 
dyktatury czy nadużycia władzy, ale też przez nadmierny 
indywidualizm niszczący wspólnoty, prowadzący do pogłę-
biania różnic i nierówności.

Układ zbiorowy 
nie dla Polaka

Ważnym – w wielu krajach 
najważniejszym – elementem 
dialogu społecznego są po-
nadzakładowe układy zbio-
rowe pracy zawierane przez 
odpowiednią reprezentatyw-
ną organizację pracodawców 
i związki zawodowe.

(za nami tylko Litwa). Co 
charakterystyczne, wszystkie 
kraje z ostatnich miejsc łączy 
mała liczba układów ponadza-
kładowych. Dialog społeczny 
koncentruje się wówczas na 
szczeblu przedsiębiorstwa, 
co z jednej strony umożliwia 
większą elastyczność tych roz-
wiązań i ich dostosowanie do 
specyfiki zakładu pracy, z dru-
giej jednak sprzyja dumpingo-
wi socjalnemu, jako zasadzie 
zwiększającej konkurencyj-
ność i wyłącza spod układów 
większość małych i średnich 
firm, w których nie ma organi-
zacji związkowych. Przenosi 
też rozwiązania ponadzakła-

z wyznaczników społeczeń-
stwa obywatelskiego otwartego 
na dialog jest badanie poziomu 
zaufania społecznego. W takim 
badaniu Polska, a raczej Pola-
cy, od lat wypadają katastrofal-
nie. Tylko 13 proc. badanych 
w latach 2009-2011 ufa innym 
ludziom (Diagnoza społeczna 
2011). Sytuuje to nas na ostat-
nim miejscu w Europie.

Podobnie wygląda skłonność 
Polaków do stowarzyszania się 
– po roku 1990 skłonność do 
przynależności do jakichkol-
wiek organizacji (stowarzyszeń, 
fundacji itp.) gwałtownie spadła 
i wynosi ok. 13 proc., co rów-
nież sytuuje nas w ogonie eu-
ropejskiej stawki. Wszystko to 
powoduje, że kapitał społeczny 
rozumiany jako „zestaw niefor-
malnych wartości i norm etycz-
nych wspólnych dla członków 
określonej grupy i umożliwiają-
cych im skuteczne współdziała-
nie” (F. Fukuyama) jest w przy-
padku Polski na bardzo niskim 
poziomie, a to z kolei utrudnia, 
jeśli nie uniemożliwia, uczci-
wy i rzeczywisty dialog spo-
łeczny. Tak jak w wielu innych 
przypadkach dotychczasowe 
rozwiązania ustawowe, niepo-
wiązane z innymi elementami 
systemu stosunków społecz-
nych budowanych w oparciu 
o kapitał społeczny, pozostają 
w gruncie rzeczy martwymi 
zapisami.

Dialog społeczny 
w Unii Europejskiej

Dialog społeczny nie ma 
długiej tradycji w Unii Euro-
pejskiej, choć oczywiście dużo 
dłużej jest obecny w poszcze-
gólnych krajach „starej UE” 
czy też krajów stowarzyszo-
nych, takich jak Norwegia czy 
Szwajcaria. Dość wspomnieć, 
że pierwsze porozumienie kra-
jowe między organizacjami 
pracodawców i związkami za-
wodowymi w Norwegii zostało 
podpisane przed II wojną świa-
tową (1937), a jego podstawo-
we założenia obowiązują do 
dzisiaj. Jednak w pierwszych 
założeniach i dokumentach 
kwestie społeczne były wręcz 
nieobecne. Zakładano daleko 

idącą współpracę gospodarczą, 
zmierzającą do stworzenia jed-
nolitego rynku, pozostawiając 
kwestie socjalne, rozstrzygane 
w ramach dialogu społecz-
nego, poszczególnym pań-
stwom. Pierwszym zwiastu-
nem nieco innego podejścia 
do tych kwestii było powołanie 
w 1957 roku istniejącego do 
dziś Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, 
który jest ciałem doradczym 
(konsultacyjnym) dla Komisji 
Europejskiej i skupia ponad 
300 reprezentantów pracodaw-
ców, związków zawodowych 
i organizacji pozarządowych 
z wszystkich krajów UE.

Jednak dopiero w latach 80. 
XX wieku zaczął kształtować 
się europejski model społecz-
ny, który musiał znaleźć swo-
je przełożenie w ponadnaro-
dowym europejskim dialogu 
społecznym – czyli szukaniu 
równowagi między konkuren-
cyjnością, regułami rynku a tro-
ską o zrównoważony rozwój, 
udział we wzroście gospodar-
czym możliwie wszystkich grup 
społecznych, przeciwdziałanie 
wykluczeniu i dyskryminacji, 
a także zapewnienie dostępu 
do wysokiej jakości usług pu-
blicznych. Towarzyszy temu 
przekonanie, że taki właśnie 
kierunek jest gwarancją pokoju 
społecznego, sprzyja wzmac-
nianiu kapitału społecznego 
i wzajemnego zaufania.

Podstawowe prawa

W 1989 roku Rada Europy 
przyjęła Kartę Podstawowych 
Praw Socjalnych Pracowników, 
która stanowiła próbę ujedno-
licenia minimum standardów 
socjalnych we wszystkich kra-
jach UE. Do najważniejszych 
praw wymienionych w doku-
mencie należą: prawo do pod-
jęcia pracy przez obywatela 
państwa członkowskiego UE 
w każdym kraju Wspólnoty 
na takich warunkach, jak oby-
watele tego państwa, prawo 
do opieki socjalnej, poprawy 
warunków i bezpieczeństwa 
pracy, prawo do stowarzyszeń 
i negocjacji zbiorowych z pra-
codawcami, prawo do równo-

Pracownicy objęci 
układami zbiorowymi 
pracy (w proc.)

98 96

81
88909192

95

303333

7070

8080

15

25
29

Fr
an

cj
a

Be
lg

ia

Au
st

ria

Po
rt

ug
al

ia

Fi
nl

an
di

a

Sł
ow

en
ia

Sz
w

ec
ja

Ho
la

nd
ia

Da
ni

a

W
ło

ch
y

No
rw

eg
ia

Hi
sz

pa
ni

a

Es
to

ni
a

W
ęg

ry

Bu
łg

ar
ia

W
lk

. B
ry

ta
ni

a

PO
LS

KA

Li
tw

a

DIALOG lekarstwem na konflikt

Nowoczesna demokracja 
nie oznacza, że wybra-
na nawet w najbardziej 

demokratycznych wyborach 
władza ma przyzwolenie na 
każde działanie aż do następ-
nych wyborów. Oczywiście, 
kartka wyborcza, wrzucona do 
urny w sposób wolny i tajny, 
pozostaje najważniejszym ak-
tem demokratycznym, z któ-
rego powinniśmy korzystać. 
Niemniej na demokrację skła-
dają się także nieskrępowane 
działania politycznej opozy-
cji, wolne media, niezależny 
wymiar sprawiedliwości oraz 
dialog prowadzony z różny-
mi grupami zorganizowanego 
obywatelskiego społeczeństwa. 
Jednym z najważniejszych ro-
dzajów dialogu jest właśnie 
dialog społeczny, w którym 
biorą udział reprezentatywni 
przedstawiciele pracowni-
ków (związki zawodowe), 
pracodawców (organizacje 
pracodawców) i często także 
rządu. W tym ostatnim przy-
padku mamy do czynienia 
z tzw. dialogiem trójstronnym, 
w przeciwieństwie do dialogu 
autonomicznego (dwustron-
nego), odbywającego się wy-
łącznie między pracodawcami 
i reprezentacją pracowników. 
Oczywiście w tak rozumia-
nym dialogu społecznym mogą 
brać udział także przedsta-
wiciele innych instytucji, np. 
samorządów czy organizacji 
pozarządowych, ale z głosem 
doradczym czy opiniującym, 
a nie decyzyjnym.

Dialog – definicje
Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) „dialog 
społeczny to wszystkie formy negocjacji, konsultacji i wy-
miany informacji między reprezentantami rządu, pracodaw-
ców i pracobiorców, dotyczące zagadnień z obszaru polityk 
gospodarczej i społecznej”. Dialog powinien prowadzić do 
jakiejś formy porozumienia między partnerami społecznymi 
– na szczeblu zakładowym i branżowym są to najczęściej 
zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, nato-
miast na szczeblu narodowym – mogą to być umowy spo-
łeczne czy też porozumienia z udziałem władzy publicznej.

OPRAC. WŁASNE NA PODSTAWIE WWW.WORKER-PARTICIPATION.EU

Układy zbiorowe pracy stanowią szczególny rodzaj poro-
zumień zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami 
zawodowymi reprezentującymi pracowników. Układy okre-
ślają przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników oraz innych osób objętych układem. Nieza-
leżnie od tego pracodawcy i związkowcy (jako strony, a nie 
poszczególne organizacje) mogą zawierać ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy oraz porozumienia określające ich 
wzajemne zobowiązania. Układy zbiorowe pracy – w rozu-
mieniu przepisów art. 9 kodeksu pracy – są prawem pracy. 
Ponadzakładowe układy zbiorowe mogą zawierać reprezen-
tatywne organizacje związkowe.

W Europie – szczególnie 
w krajach tzw. starej Unii – 
układy zbiorowe pracy zawie-
ra się na czterech poziomach 
– centralnym (narodowym), 
sektorowym (branżowym), 
lokalnym (regionalnym) i za-
kładowym. Uważa się, że kra-
jami o najbardziej rozwiniętym 
dialogu są te, w których domi-
nują ponadzakładowe układy 
zbiorowe pracy – obejmują 
one wówczas swoim zasięgiem 
największy procent pracowni-
ków. Polska z 25 proc. pra-
cowników objętych układami 
zbiorowymi pracy zajmuje 
przedostatnie miejsce w UE 

dowe z przestrzeni dialogu 
społecznego przede wszystkim 
w obszar decyzji politycznych 
mających swoje przełożenie 
w rozwiązaniach ustawowych. 
Nietrudno spostrzec, że wów-
czas miejsce dialogu partnerów 
społecznych zajmuje rozmaity 
sposób wywierania presji na 
rząd – albo poprzez swoisty 
lobbing, albo przez społeczne 
protesty i demonstracje. Pewną 
receptą jest ustanowienie insty-
tucji dialogu społecznego, lecz 
w przypadku braku zaufania 
i woli kompromisu stają się 
one często instytucjami fasado-
wymi. Tymczasem stosunkowo 
słabo uzwiązkowiona Francja 
lideruje w Europie właśnie ze 
względu na układy zbiorowe 
pracy obejmujące całe branże 
– zawierane z reprezentatyw-
nymi organizacjami praco-
dawców.

Nieufny jak Polak

Zaufanie w Polsce jest 
„towarem” zdecydowanie de-
ficytowym. Wystarczy powie-
dzieć, że Polacy zdecydowanie 
bardziej ufają Parlamentowi 
Europejskiemu niż własnemu, 
a wśród ludzi z wykształceniem 
wyższym, a także młodych (!) 
– jest to ufność dwukrotnie 
większa. Jeżeli już komuś ufa-
my, to tylko najbliższej rodzi-
nie, ale już sąsiadom w dużo 
mniejszym stopniu, a w naj-
mniejszym – wszelkim insty-
tucjom publicznym. Jednym 
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rzędnego traktowania kobiet 
i mężczyzn, prawo emerytów 
do przyzwoitego poziomu ży-
cia, pomocy socjalnej i zdro-
wotnej, prawo do informacji 
i uczestniczenia w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem oraz prawo 
dzieci i młodzieży do ochrony 
(minimalna granica wieku za-
trudnionego to 15 lat).

Trójstronny Szczyt 
Społeczny

Pod koniec ubiegłego wie-
ku rozpoczął się także dialog 
na poziomie ponadnarodo-
wym między reprezentacją 
europejskich pracodawców 
i pracobiorców – Europej-
ską Unią Konfederacji Prze-
mysłowych i Pracodawców 
(UNICE) oraz Europejską 
Konfederacją Związków Za-
wodowych (ETUI). Zaowoco-
wało to przyjęciem przez Radę 
Europy w 2003 roku decyzji 
ustanawiającej Trójstronny 
Szczyt Społeczny ds. Wzrostu 
i Zatrudnienia, podczas któ-
rego reprezentanci partnerów 
społecznych i przedstawiciele 

unijnych władz omawiają klu-
czowe sprawy dla europejskie-
go rynku pracy.

Branże i europejskie 
rady zakładowe

Po roku 1998 powołano 
także 30 sektorowych (bran-
żowych) instytucji dialogu 
dwustronnego. Najczęściej 
wypracowane na tych forach 
porozumienia mają charak-
ter ogólnikowy i są jedynie 
sygnałem dla partnerów na 
szczeblu krajowym. Jednak 
w drodze dialogu udało się też 
wypracować rozwiązania, któ-
re następnie – zgodnie z zapi-
sami traktatu – zostały przyjęte 
jako decyzje Rady UE. Były 
to m.in. umowa o urlopach ro-
dzicielskich, umowa o pracy 
w niepełnym wymiarze go-
dzin, umowa o pracy na czas 
określony, umowa o telepracy 
(2002 r.) oraz stresie w miejscu 
pracy (2004 r.). Kraje UE miały 
trzyletnie okresy na wdrożenie 
ww. umów do swojego syste-
mu prawnego. Jeszcze inną 
inicjatywą wspierającą dialog 

Europejska Karta 
Praw Podstawowych
(fragmenty)

Rozdział IV. SOLIDARNOŚĆ

Art. 27. Prawo pracowników do informacji i konsultacji 
w ramach przedsiębiorstwa
Pracownikom lub ich przedstawicielom należy zagwaranto-
wać, na właściwych poziomach, informację i konsultację we 
właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewi-
dzianych w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach 
i praktykach krajowych.
Art. 28. Prawo do rokowań i działań zbiorowych
Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, 
mają, zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawami i prak-
tykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz w przypad-
kach konfliktu interesów, do podejmowania działań zbiorowych 
w obronie swoich interesów, w tym akcji strajkowej.
Art. 29. Prawo dostępu do usług wyszukiwania miejsc 
pracy
Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnej usługi wyszukiwania 
miejsc pracy.
Art. 30. Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwol-
nienia z pracy
Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuza-
sadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem wspólno-
towym oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Art. 31. Należyte i sprawiedliwe warunki pracy
1. Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy uwzględ-

niających jego zdrowie, gwarantujących mu bezpieczeń-
stwo i godność.

2. Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalne-
go wymiaru czasu pracy, okresów dziennego i tygodnio-
wego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

Art. 32. Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy
Zatrudnianie dzieci jest zakazane. Minimalny wiek dopuszcze-
nia do zatrudnienia nie może być niższy niż minimalny wiek za-
kończenia obowiązku szkolnego, z zastrzeżeniem uregulowań, 
które mogą być bardziej korzystne dla młodocianych i z wy-
jątkiem ograniczonych odstępstw. Młodociani dopuszczeni do 
pracy muszą mieć warunki pracy odpowiednie dla ich wieku 
oraz być chronieni przed wykorzystywaniem ekonomicznym 
oraz jakąkolwiek pracą, która mogłaby szkodzić ich bezpie-
czeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, 
moralnemu i społecznemu albo utrudniać im edukację.
Art. 33. Życie rodzinne i zawodowe
1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i spo-

łecznej.
2. W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy 

ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powo-
dów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego 
urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego 
po urodzeniu lub adopcji dziecka.

Art. 34. Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
1. Unia uznaje i szanuje uprawnienie do świadczeń zabezpie-

czenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewnia-
jących ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, 
choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek 
oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasada-
mi ustanowionymi w prawie wspólnotowym oraz ustawo-
dawstwach i praktykach krajowych.

2. Każda osoba, mająca miejsce zamieszkania i przemieszcza-
jąca się legalnie w obrębie Unii Europejskiej, ma prawo 
do świadczeń zabezpieczenia społecznego i przywilejów 
socjalnych zgodnie z prawem wspólnotowym oraz usta-
wodawstwami i praktykami krajowymi.

3. W celu zwalczania wyłączenia społecznego i ubóstwa Unia 
uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszka-
niowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowio-
nymi w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach 
i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim 
osobom pozbawionym wystarczających środków.

Art. 35. Ochrona zdrowia
Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowot-
nej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustano-
wionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy 
określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii 
zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
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Odsetek osób 
ufających innym

jest dyrektywa o Europejskiej 
Radzie Zakładowej w przedsię-
biorstwach zatrudniających co 
najmniej 1000 osób w dwóch 
unijnych krajach. Taka rada 
daje pracownikom możliwość 
szerszej informacji i konsulta-
cji w dużych korporacjach, któ-
re często starają się stosować 
„podwójne standardy” w kraju 
rodzimym i kraju o słabo roz-
winiętym dialogu.

Konsultacje to za mało

Reasumując można stwier-
dzić, że dialog społeczny w UE 
skupia się przede wszystkim 
na informacji i konsultacji, 
w mniejszym stopniu obejmu-
jąc negocjacje, które prowa-
dziłyby do rozwiązań prawnie 
sankcjonowanych. Przyjęte 
kilkadziesiąt lat temu zasady 
były wystarczające, gdy Unię 
tworzyły kraje na mniej więcej 
tym samym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Dziś 
sytuacja znacząco się zmieniła 
– w UE mamy kraje bardzo 
rozwinięte, o dużym kapita-
le społecznym, i kraje, które 
wchodzą na drogę szybszego 
rozwoju. Kryzys w ostatnich 
latach często pogłębił te po-
działy i wzmógł animozje 
z nich wynikające. Pracownicy 
w krajach zamożnych muszą 
zrozumieć, że dialog prowadzą-
cy do minimalnych standardów 
w całej Europie jest w ich inte-
resie, gdyż eliminuje dumping 
w zakresie płac czy rodzajów 
zatrudnienia, a w konsekwen-
cji ogranicza też emigrację „za 
chlebem”. My w Polsce musi-
my także zrozumieć, że kon-
kurowanie tanią siłą roboczą 
i skrajnie liberalnym rynkiem 
zatrudnienia na dłuższą metę 
spowoduje erozję stosunków 
społecznych, emigrację i ato-
mizację społeczeństwa.

Jacek Rybicki

ŹRÓDŁO: DLA WSZYSTKICH KRAJÓW – EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 (ODSETEK 
ODPOWIEDZI 7-10 NA SKALI: 0 – OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE, 10 – WIĘKSZOŚCI LUDZI 
MOŻNA UFAĆ), DLA POLSKI – DIAGNOZA SPOŁECZNA Z LAT 2009-2011.

Przykładem efektów sek-
torowego dialogu społecznego 
prowadzonego na szczeblu 
europejskim jest podpisany w 
październiku ubiegłego roku 
dokument określający normy 
socjalne w branży stoczniowej. 
Dokument przyjęto w trakcie 
plenarnego spotkania Europej-
skiego Komitetu Dialogu Spo-

łecznego Sektora Okrętowego 
w Brukseli. Stronę polską re-
prezentowali: Mirosław Piórek, 
przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „Solidarność”, Krzysz-
tof Żmuda, sekretarz SKPO, 
i Jerzy Czuczman, dyrektor 
Związku Pracodawców ,,Forum 
Okrętowe”. Opracowane wspól-

ne normy socjalne w przemyśle 
okrętowym w Europie dotyczą: 
układów zbiorowych, prawa do 
zrzeszania się i reprezentacji pra-
cowników, bezpieczeństwa, higie-
ny i środowiska pracy, szkolenia, 
rozwoju zasobów ludzkich oraz 
wspierania innowacji, warunków 
pracy, restrukturyzacji oraz do-
stawców i podwykonawców. 

Normy socjalne dla przemysłu stoczniowego

Moment złożenia podpisów pod dokumentem określającym normy socjalne w branży stoczniowej.
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ZWIĄZEK

Poczucie sprawiedliwości, pracowitość i umiejętność do-
chodzenia do kompromisu – to recepta na sukces w dzia-
łalności związkowej. Takie cechy, zdaniem pracowników 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie, posiada 
Henryk Polaszek, przewodniczący tamtejszej organizacji 
związkowej. Organizacji, która ma bardzo duże uzwiązko-
wienie – na 94 pracowników 70 należy do „Solidarności”.

pogodzić. Kierowcy widzą mój 
sposób myślenia i doceniają 
to, co robię. Tą samą dewizą, 
poczuciem sprawiedliwości, 
kieruję się także jako działacz 
związkowy.

Henryk Polaszek i Barbara 
Brzoskowska mają cały czas kon-
takt z pracownikami. Umożliwia 
im to ich specyfika pracy. Dodają, 
że nie wykorzystują swoich funk-
cji związkowych do tego, aby im 
samym było lepiej.

– My nawet nie wykorzy-
stujemy przysługujących nam 
godzin związkowych – tłuma-
czy Brzoskowska. – Staramy 
się pogodzić pracę w firmie 
i działalność związkową w ta-
ki sposób, żeby jedno z drugim 
nie kolidowało.

ciebie też. Dlaczego więc i ty 
nie miałbyś płacić składek, kie-
dy my wszyscy płacimy. I two-
rzymy jedną grupę, trzymamy 
razem sztamę”. I ten argument 
przemawia. Bo ludzie chcą 
mieć poczucie, że są w grupie.

Henryk Polaszek przyznaje, 
że w ciągu wielu lat pracy na 
stanowisku przewodniczącego 
dużo się nauczył. Związek ceni 
sobie współpracę z pracodaw-
cą, możliwość dogadania się.

– Doświadczenie nauczyło 
mnie, że uzyskanie kompro-
misu to jest także umiejętność 
cofnięcia się o krok, kiedy zaj-
dzie taka potrzeba, znalezienie 
takiego punktu porozumienia, 
w którym i związkowcy, i pra-
codawca mogą powiedzieć: 
„Dobrze, zgadzamy się”. Bo 
podstawą jest wzajemne prze-
konanie, że trzeba się jakoś do-
gadać – mówi Polaszek. – My 
nie oczekujemy od pracodawcy 
rzeczy nieosiągalnych, wiemy 
dobrze, jakie możliwości ma 
nasza firma i w jakiej sytuacji 
ekonomicznej się znajduje.

Co roku firma kupuje dwa 
nowe autobusy, ale powięk-
szać taboru nie ma już jak, bo 
ogranicza to wielkość bazy. 
Związkowcy podkreślają, że 
cieszą się, że ich pracę doce-
niają także włodarze miasta.

– Mamy 99 procent wyko-
nalności kursów. Ten wynik to 
dowód na dobre funkcjonowanie 
firmy i dobrze wykonywaną przez 
nas pracę – mówi Polaszek.

Związkowa praca

Pracownicy MZK Wejhero-
wo mówią, że ich pensje nie są 
wysokie, ale pewne. Co mie-
siąc do dziesiątego pieniądze 
wpływają na ich konto.

– Dlatego ważne są dla nas 
podwyżki i premie – mówi Po-
laszek. – Staramy się, aby re-
gulacje płacowe były co roku, 
choćby w mniejszej wysoko-
ści. Wychodzimy z założenia, 
że jedna większa podwyżka 
wynegocjowana po 
l a t a c h  n i e 
będzie odpo-
wiadać sumie 
corocznych 
podwyżek.

Nie tylko 
p o d w y ż k i , 
również pre-
mie ustalane są 
ze związkiem. 
Dla „Solidarno-
ści” ważne też 
są odprawy eme-
rytalne.

– Zależy nam, 
aby ludzie po la-
tach pracy byli 
godnie pożegnani 
– mówi Polaszek.

Przewodniczący 
„Solidarności” pod-
kreśla, że jest także 
w komisji przetargo-
wej. Bo związek po-
winien interesować 
się funkcjonowaniem 
firmy. Polaszek doda-
je, że pracowników jednoczą 
nie tylko tematy dotyczące 
płac i spraw socjalnych, ale 
także wspólne wycieczki, wy-
jazdy integracyjne.

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI W WEJHEROWIE

Ludzie CHCĄ CZUĆ, że są w grupie 

Henryk Polaszek i Barbara Brzoskowska.

– Jeśli związkowcy czują, że 
stanowią grupę, także związek 
jest silny. To proste – ocenia prze-
wodniczący „Solidarności”.

Olga Zielińska

Henryk Polaszek pracuje 
w MZK w Wejherowie 
już 35 lat, przewodni-

czącym „Solidarności” jest od 
1992 r. W lutym wybrano go 
ponownie na szefa organizacji 
związkowej. Większość człon-
ków „S” – 55 osób – to kierowcy 
autobusów, pracujący na zmiany, 
13 – to pracownicy zaplecza, jak 
mechanicy, a pozostali to pra-
cownicy biurowi. Niemożliwe 
było zebrać wszystkich związ-
kowców w tym samym czasie, 
więc wybory trzeba było prze-
prowadzić z urną.

– Jestem przewodniczą-
cym „Solidarności” od wielu 
lat, a to, że wybrano mnie po-
nownie, traktuję jako dowód 
zaufania i potwierdzenie, iż 
dobrze wykonuję swoją pra-
cę jako działacz związkowy 
– mówi Polaszek. – Kiedy jest 
się przewodniczącym, ludzie 
widzą człowieka na co dzień, 
wiedzą, jaki on jest: czy moż-
na na niego liczyć, czy też dba 
przede wszystkim o swój inte-
res. Ja staram się dbać o spra-
wy innych pracowników.

Prawą ręką przewodniczącego 
jest Barbara Brzoskowska, od 
czterech kadencji pełniąca funk-
cję skarbnika w „Solidarności”. 
Mówi, że kiedyś w pracy, kiedy 
potrzebowała pomocy, uzyskała 
ją od kolegów: Henryka Polasz-
ka i Ryszarda Janiuka. A dziś 
ona chce pomagać innym. Jej 
zdaniem, dobrze, jeśli w firmie 
pracownicy mają przekonanie, 
że jest ktoś, kto im pomoże, że 
jest związek zawodowy.

Brzoskowska pracuje na sta-
nowisku samodzielnego referenta 
ds. technicznych, w praktyce zaj-
muje się przede wszystkim ukła-
daniem grafików dla kierowców. 
To nie jest łatwe zadanie. Trzeba 
pogodzić wszystkich kierowców, 
umieć z nimi rozmawiać. Troszkę 
być psychologiem.

– W pracy kieruję się po-
czuciem sprawiedliwości, żeby 
nikogo nie skrzywdzić – mówi 
Brzoskowska. – Staram się tak 
układać grafik, aby nikt nie 
był poszkodowany. Nie jest to 
łatwe, bo wszyscy kierowcy 
chcieliby zarobić troszkę wię-
cej, a 100-procentowe dodatki 
są płatne tylko w niedziele 
i święta. W dni świąteczne, 
kiedy wszyscy chcą być razem 
z rodziną, też trzeba to jakoś 

HENRYK POLASZEK
– Nie wyobrażam sobie, aby w zakładzie nie było związku 

zawodowego. Musi być przecież jakaś przeciwwaga wobec 
pracodawcy. A tylko związek może stanąć w obronie zwykłe-
go pracownika, zadbać o jego interesy. I tylko wtedy może 
być zachowana równowaga w firmie, która w konsekwencji 
przekłada się na jej dobro i spokój pracowników.Pracownicy MZK 

Wejherowo mówią, 
że ich pensje nie są 
wysokie, ale pewne. Co 
miesiąc do dziesiątego 
pieniądze wpływają 
na ich konto. Nie tylko 
podwyżki, również 
premie ustalane są ze 
związkiem.
Pracowników jednoczą 
nie tylko tematy 
dotyczące płac i spraw 
socjalnych, ale także 
wspólne wycieczki, 
wyjazdy integracyjne.

W ilości siła

– Na dobry dialog z praco-
dawcą pracowaliśmy wiele lat. 
Ważny aspekt to także fakt, że 
pracodawca widzi, iż nie je-
steśmy jakąś enigmatyczną 
organizacją, tylko reprezenta-
cją większości pracowników 
– ocenia Henryk Polaszek.

Członkowie „Solidarności” 
w MZK mają świadomość, że 
dzięki wynegocjowanym przez 
nich porozumieniom z pra-
codawcą korzystają na tym 
wszyscy pracownicy. Dlatego 
zabiegają, aby większość z nich 
należała do związku.

– Kiedy w firmie pojawia 
się nowy pracownik, koledzy 
namawiają go do wstąpienia 
do „Solidarności” – opowiada 
Barbara Brzoskowska. – Mówią 
do niego: „Co, nie zapiszesz 
się? My bronimy wszystkich, 
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że jedna większa podwyżka 
wynegocjowana po 

mie ustalane są 
ze związkiem. 
Dla „Solidarno-
ści” ważne też 
są odprawy eme-

– Zależy nam, 
aby ludzie po la-
tach pracy byli 
godnie pożegnani 
– mówi Polaszek.

Przewodniczący 
„Solidarności” pod-
kreśla, że jest także 
w komisji przetargo-
wej. Bo związek po-
winien interesować 
się funkcjonowaniem 
firmy. Polaszek doda- Związkowcy 

z MZK w Wejherowie 
zostali wyróżnieni za 
uzwiązkowienie podczas 
ostatniego spotkania 
członków „S” Regionu 
Gdańskiego w filharmonii.
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Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli 
z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, 
– abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego 

tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,

– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której 
On wyzwala człowieka,

– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest naj-
większa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie 
ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Proszę was o to…

Jan Paweł II w 1979 roku 

na krakowskich Błoniach
podczas wielkiego Bierzmowania Narodu



II Nr 4/kwiecień 2014

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

„Święty natychmiast!” – głosiły transparenty wiernych zgromadzonych na placu Świętego 
Piotra podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Również naj-
wyżsi dostojnicy Kościoła nie mieli wątpliwości, że w tym przypadku trzeba będzie złamać 
regułę pięcioletniej „karencji” między śmiercią a rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego. 
Regułę wprowadzoną zresztą w 1983 r. przez samego Jana Pawła II bullą „Novae Leges pro 
Causis Sanctorum”.

Beatyfikacja papieża Pola-
ka odbyła się 1 maja 2011 roku 
podczas uroczystej mszy św. 
w Watykanie, z udziałem pół-
tora miliona wiernych, w tym 
około 300 tysięcy z Polski. 
Wśród nich nie zabrakło kilku 
tysięcy związkowców (przyje-
chali indywidualnie lub spe-
cjalnym pociągiem „Popie-
łuszko”), którzy byli pewni, że 
nie jest to ostatni etap procesu 
formalnego potwierdzenia 
świętości tak bliskiego „Soli-
darności” Ojca Świętego.

W poczet świętych
Warto dokonać rozróżnie-

nia między oboma „stopnia-
mi świętości”, bowiem jest to 
w istocie jedynie sprawa tech-
niczna. Już sama beatyfikacja 
jest potwierdzeniem heroicz-
ności cnót i świętości danej 
osoby, ogranicza jednak jej 
kult do skali lokalnej (ale nie 
zabrania go w całym Kościele 
powszechnym). W przypadku 
błogosławionego Jana Pawła 
II oznaczało to formalne nabo-
żeństwo na obszarze diecezji 
rzymskiej. Do przeprowadze-
nia procesu kanonizacyjnego 
– zakończonego wpisaniem 
nowego świętego w poczet 

świętych („Martyrologium”) 
i upowszechnieniem de jure 
jego kultu na całym świecie 
– wymagane jest stwierdzenie 
cudu dokonanego za wsta-
wiennictwem kandydata już 
po ogłoszeniu go błogosławio-
nym. W tym przypadku uzna-
no nagłe uzdrowienie kobiety 
z Kostaryki cierpiącej na nie-
operacyjnego tętniaka mózgu.

Kanonizacja Jana Pawła 
II odbędzie się w Rzymie 27 
kwietnia, w Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego, podczas 
wspólnej uroczystości kano-
nizacyjnego dwóch papieży 
(także Jana XXIII). To będzie 
prawdziwie symboliczne za-
mknięcie pontyfikatu Jana 
Pawła II, wielkiego czciciela 
i popularyzatora Bożego Miło-
sierdzia. W 1980 roku w jednej 
ze swoich najważniejszych en-
cyklik „Dives in misericordia” 
(„Bogaty w Miłosierdziu”) 
papież stwierdzał: „Miłosier-
dzie w swoim właściwym 
i pełnym kształcie objawia się 
jako dowartościowanie, jako 
podnoszenie w górę, jako wy-
dobywanie dobra spod wszel-
kich nawarstwień zła, które 
jest w świecie i w człowieku”. 
Słowa godne świętego.

Adam Chmielecki

SANTO SUBITO!

Co ciekawe, papież Polak 
sam złamał beatyfika-
cyjne zasady w 1997 

roku, gdy rozpoczął proces 
wyniesienia na ołtarze Matki 
Teresy z Kalkuty już w roku jej 
śmierci. Dziś łączy to w sposób 
jeszcze bardziej symboliczny 
oboje błogosławionych. Jak 
wiadomo, jeszcze za życia .

Zielone światło do rozpo-
częcia procesu beatyfikacyjne-
go Jana Pawła Wielkiego, jak 
tuż po śmierci zaczęto nazywać 
jedynego w historii polskiego 
biskupa Rzymu, dał jego na-
stępca Benedykt XVI 13 maja 
2005 roku, ogłaszając, że nie 
widzi przeszkód do pominięcia 
pięcioletniego okresu oczeki-
wania. Formalnie proces ruszył 
28 czerwca, a jego postulato-
rem został ks. Sławomir Oder 
(przypomnijmy jako ciekawost-
kę – były student ekonomii na 
Uniwersytecie Gdańskim i semi-
narzysta z Pelplina). Kongrega-
cja Spraw Kanonizacyjnych za 
cud niezbędny do wyniesienia na 
ołtarze uznała uzdrowienie z za-
awansowanej choroby Parkinso-
na francuskiej zakonnicy Marie 
Simon-Pierre Normand, która 
w tej intencji modliła się właśnie 
do Jana Pawła II (za życia rów-
nież cierpiącego na tę chorobę).

1920
18 maja – W Wadowicach przychodzi na świat Karol Józef 
Wojtyła, jako drugi syn Karola Wojtyły (porucznika w Powia-
towej Komendzie Uzupełnień) i Emilii z Kaczorowskich, która 
dorabiała jako szwaczka. Matka młodego Karola zmarła w 1929 
r., ojciec w 1942 r.

1938
maj – Karol Wojtyła zdaje z oceną celującą egzamin maturalny. 
W październiku rozpoczyna studia polonistyczne na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wolnym czasie 
m.in. kibicuje ukochanemu klubowi piłkarskiemu – Cracovii.

1940
Wojtyła zaczyna pracować fizycznie w zakładach chemicznych 
Solvay, w kamieniołomie w Zakrzówku, a później w oczyszczalni 
wody w Borku Fałęckim.

1942
Przyszły papież rozpoczyna studia teologiczne i formację ka-
płańską na tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym 
w Krakowie.

1946
1 listopada – Karol Wojtyła przyjmuje święcenia kapłańskie 
z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. Dzień później odprawia 
swoją pierwszą mszę św. w katedrze na Wawelu.
15 listopada – Wojtyła wyjeżdża do Rzymu, gdzie podejmuje 
studia na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu. Koń-
czy je w 1948 r. z wyróżnieniem, otrzymując stopień doktora na 
podstawie rozprawy „Problem wiary u św. Jana od Krzyża”.

1948
Lipiec – Karol Wojtyła zostaje wikariuszem w parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. Po roku, 
w sierpniu 1949 r., zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana 
w Krakowie. Zostaje katechetą młodzieży, która podczas wspól-
nych wypraw krajoznawczych nazywa go „Wujkiem”.

1958
4 lipca – Wojtyła otrzymuje sakrę biskupią i zostaje mianowany 
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej oraz bisku-
pem tytularnym Ombrii. Konsekracja nowego biskupa następuje 
28 września w katedrze na Wawelu.

1962
11 października – Rozpoczyna się Sobór Watykański II (zakoń-
czy się w grudniu 1965 r.). Arcybiskup Wojtyła bierze aktywny 
udział w tym wydarzeniu.

1964
13 stycznia – Karol Wojtyła zostaje mianowany arcybiskupem 
metropolitą krakowskim. Ingres odbył się w katedrze wawelskiej 
w dniu 8 marca.

1967
28 czerwca – Papież Paweł VI wręcza abp. Wojtyle w Kaplicy 
Sykstyńskiej biret kardynalski. Świątynią tytularną nowego „księ-
cia Kościoła” zostaje rzymski kościół św. Cezarego z Afryki.

Droga do 
świętości. 
Kalendarium 
Jana Pawła II

Przyszło nam żyć w cieniu 
pontyfikatu niezwykłego 
niezwykłością posta-

ci i nauczania Jana Pawła II, 
wielkiego autorytetu przełomu 
tysiącleci. Mieliśmy szczęście 
żyć w czasach świętego.

Droga papieża Polaka na oł-
tarze rozpoczęła się tuż po jego 
odejściu do domu Ojca wraz 
z zawołaniem santo subito! 
tłumów zgromadzonych na 
placu św. Piotra.

Dla nas, dla „Solidarności”, 
szczególnie ważny był wkład 
Ojca Świętego w odrodzenie 
się ducha wolności. Papieski 
udział w demontażu systemu 
opartego na świecie, z którego 
próbowano wyrugować Boga, 
wyrażał się w głoszeniu sło-
wa. System totalitarny runął 
w zwarciu z potęgą dobra.

Jan Paweł II w 1978 roku 
w Warszawie na placu Zwycię-
stwa wypowiedział znamienne, 
prorocze słowa: „Niech zstąpi 
duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej Ziemi.” Tak się sta-

ło. Po papieskiej wizycie był 
Sierpień ’80 i powstała „Soli-
darność”, którą Ojciec Święty 
nieustannie wspierał.

Przesłanie i słowa głoszone 
przez Jana Pawła II były i są 
silniejsze od przemocy. Te 
słowa okazały się tak niebez-
pieczne dla sił zła, że podjęto 
próbę zgładzenia następcy św. 
Piotra. Nad naszym papieżem 
czuwała jednak Opatrzność 
Boża, gdy 13 maja 1981 roku 
kule zamachowca ugodziły 
Ojca Świętego.

Ten wyjątkowy pontyfikat 
był symbolicznym oddaniem 
się Bogu w cierpieniu, które 
naznaczyło to niezwykłe życie, 
będące dla nas drogowskazem 
od chwili, w której kardynał 
Pericle Felici 16 października 
1978 roku ogłosił „Zwiastuję 
wam radość wielką: mamy Pa-
pieża – Habemus Papam”. Pa-
miętamy tę radość, która w nas 
wybuchła, kiedy duchowny do-
powiedział, kim jest ów nowo 
wybrany papież.

Pamiętamy o drogowskazie 
dla ludzi pracy, dla naszego 
Związku, który w 1987 roku 
Jan Paweł II ustawił w Gdań-
sku, wykładając teologię „So-
lidarności”, mówiąc wówczas 
o nas i za nas.

Jakże aktualne jest przesła-
nie Jana Pawła II skierowane 11 
czerwca 1999 roku do posłów 
i senatorów podczas posiedzenia 
połączonych izb Sejmu i Senatu: 
„Wszelkie przemiany ekono-
miczne mają służyć kształtowaniu 
świata bardziej ludzkiego i spra-
wiedliwego. Pragnąłbym życzyć 
polskim politykom i wszystkim 
osobom zaangażowanym w ży-
ciu publicznym, by nie szczę-
dzili sił w budowaniu takiego 
państwa, które otacza szczegól-
ną troską rodzinę, życie ludzkie, 
wychowanie młodego pokolenia, 
respektuje prawo do pracy, widzi 
istotne sprawy całego narodu 
i jest wrażliwe na potrzeby kon-
kretnego człowieka, szczególnie 
ubogiego i słabego”.

Krzysztof Dośla

ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW
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1978
16 października – Konklawe wybiera kard. Wojtyłę na nowego 
biskupa Rzymu. Jego kandydatura uzyskuje, według nieoficjal-
nych informacji, poparcie 103 ze 111 kardynałów. Nowy papież 
przyjmuje imię Jan Paweł II, w geście pokory i szacunku wobec 
swoich poprzedników: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I, który 
swój urząd pełnił zaledwie 33 dni.
22 października – Msza św. inaugurująca pontyfikat Jana Pawła 
II, pierwszego papieża niebędącego Włochem od blisko pięciu 
wieków (455 lat) i pierwszego „słowiańskiego papieża”. Jan 
Paweł II przyjmuje dewizę „Totus Tuus” („Cały Twój”), symboli-
zującą jego oddanie Maryi.

1979
Styczeń–luty – Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do 
Meksyku, na Bahamy i Dominikanę. Ojciec Święty szybko zyskuje 
przydomek „papież pielgrzym”.
4 marca – Ogłoszenie pierwszej encykliki Jana Pawła II „Redemptor 
hominis”, poświęconej Chrystusowi jako odkupicielowi człowieka.
2–10 czerwca – I pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny pod ha-
słem „Gaude Mater Polonia” („Ciesz się Matko Polsko”). Podczas 
mszy św. w Warszawie 2 czerwca papież wzywa: „Wołam z całej 
głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

1981
13 maja – Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra pa-
pież zostaje postrzelony w brzuch i rękę przez tureckiego zama-
chowca Mehmeta Alego Agcę. Zamach miał miejsce w rocznicę 
pierwszego objawienia Matki Bożej Fatimskiej w 1917 r., dlatego 
papież swoje ocalenie przypisywał Matce Bożej. W rocznicę zama-
chu Jan Paweł II udał się z pielgrzymką do Fatimy, gdzie w geście 
podziękowania i hołdu złożył jako wotum pocisk wystrzelony 
w jego kierunku. Został on umieszczony w koronie figury Matki 
Bożej. Śledczym nie udało się udowodnić, że za próbą zabójstwa 
papieża, poza turecką organizacją terrorystyczną Szare Wilki, 
stały służby specjalne Bułgarii bądź Związku Sowieckiego.

1999
5–17 czerwca – VII pielgrzymka Jana Pawła do Polski. W jej 
trakcie 11 czerwca papież składa wizytę w Sejmie RP. Była to 
pierwsza wizyta głowy Kościoła w parlamencie narodowym.

2000
Papież inicjuje Rok Jubileuszowy, który ma wprowadzić Kościół 
w Trzecie Tysiąclecie. W marcu Jan Paweł II odbywa jubileuszo-
wą pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

2002
16–19 sierpnia – VIII i zarazem ostatnia podróż apostolska Jana 
Pawła II do Polski. Papież poświęca Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w krakowskich Łagiewnikach. Jan Paweł II żegna się z Ojczyzną, 
nawiedzając grób rodziców na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

2005
Luty – Gwałtownie pogarsza się stan zdrowia papieża, który w cią-
gu kilku tygodni kilkakrotnie trafia do szpitala, przechodzi grypę 
i zabieg tracheotomii związany z niewydolnością oddechową.
2 kwietnia – Śmierć Jana Pawła II o godz. 21.37. Kilka godzin 
wcześniej papież poprosił: „Pozwólcie mi odejść do domu Ojca”. 
Bezpośrednią przyczyną śmierci był wstrząs septyczny.
8 kwietnia – Uroczystości pogrzebowe. Ciało papieża spoczywa 
w prostej trumnie z drewna cyprysowego, symbolu nieśmiertelności.

2011
1 maja – Beatyfikacja Jana Pawła II.
2 maja – Trumna z ciałem błogosławionego papieża zostaje 
przeniesiona z podziemi Bazyliki św. Piotra do kaplicy św. Seba-
stiana. Szybko staje się jednym z głównych celów pielgrzymek 
wiernych z całego świata.

To łacińskie określenie biskupa Rzymu, używane już od V 
w. za sprawą papieża Leona I, chociaż nigdy nieuznane za 
oficjalny papieski tytuł. Trudno oprzeć się wrażeniu, że bł. 
Jan Paweł II niemal idealnie wypełnił je treścią.

PONTIFEX MAXIMUS 

urzędu, „wyszedł z Watykanu 
do wiernych”. Umiał rozmawiać 
z tłumem, pozornie „świeckim” 
oryginalnym gestem lub słowem 
przyciągał uwagę słuchaczy do 
swoich teologicznych rozwa-
żań. Wchodził w bezpośredni 
dialog z wiernymi, ale to za-
wsze on kontrolował sytuację 
i pilnował, by symboliczne 
„papieskie kremówki” nie prze-
słoniły nauki Chrystusa.

Tę zdolność najlepiej było wi-
dać podczas podróży apostolskich 
do Ameryki Łacińskiej, gdzie, 
nie uwzględniając Polski, był 
przyjmowany chyba najliczniej 
i najcieplej. Papież, mimo świa-
domości skrajnych nierówności 
społecznych w tym regionie, po-
trafił wykorzystać swój autorytet 
do zdecydowanego przeciwsta-
wienia się teologii wyzwolenia 

– nurtowi, który łączył chrześci-
jańskie wezwanie do sprawiedli-
wości z postawą rewolucyjną. 
W 1979 r. w Meksyku Jan Paweł 
II powiedział zdecydowane „nie” 
zwolennikom „Chrystusa z kara-
binem na ramieniu”: „Koncepcja 
Chrystusa jako polityka, rewolu-
cjonisty, jako wywrotowca z Na-
zaretu, nie zgadza się z naucza-
niem Kościoła”.

Wielki XX wieku

Zasługi Jana Pawła II w oba-
leniu komunizmu zestawia się 
w jednym rzędzie z takimi po-
litykami, jak brytyjska premier 
Margaret Thatcher i prezydent 
USA Ronald Reagan. Fakt, że 
doświadczył zła komunizmu 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej, pozwolił papieżowi „z da-
lekiego kraju” przeorientować 
politykę wschodnią Watykanu. 
Rolę papieża w obaleniu „im-
perium zła” upamiętnia m.in. 
wyjątkowy pomnik odsłonięty 
w Gdańsku w 2012 r. Wyjąt-
kowy, bo nie przedstawia on 
kapłana, ale właśnie męża sta-
nu, w rozmowie z Ronaldem 
Reaganem. Pomnik powstał 
na podstawie zdjęcia z ich spo-
tkania na Florydzie w 1987 r. 
Chociaż przywódca Amery-
ki był protestantem, z Ojcem 
Świętym łączyło go bezkom-
promisowe podejście do relacji 
dobra ze złem. Przypomnijmy, 
że w czasie, gdy Jan Paweł II 
odwiedzał w czerwcu 1987 r. 
Gdańsk, Reagan w Berlinie 
apelował do przywódcy ZSRS: 
„Panie Gorbaczow, niech pan 
zburzy ten mur!”.

Adam Chmielecki

Liczby
Jana Pawła II
1 – pierwszy papież z Polski 
i papież Słowianin
8 – pielgrzymki do Polski
9 – znajomość języków 
obcych
14 – encykliki
17 – książki
94 – podróże apostolskie 
na terenie Włoch
104 – podróże apostolskie
135 – odwiedzone państwa
264 – miejsce w chronolo-
gicznym poczcie papieży
482 – osoby kanonizowane
530 – pomniki w Polsce
1150 – szkoły im. Jana 
Pawła II w Polsce
1343 – osoby beatyfiko-
wane
9666 – dni pontyfikatu
48 974 km – trasa najdłuż-
szej pielgrzymki

Gaude Mater Polonia
Szczególne miejsce wśród podróży apostolskich Jana Pawła II 
zajmuje 8 pielgrzymek do ojczyzny. Każda z nich miała swój 
moment kulminacyjny, który pamiętamy do dziś. W 1979 
r. papież wołał na pl. Zwycięstwa w Warszawie o osobiste 
nawrócenie Polaków, ale także przemiany demokratyczne 
nad Wisłą. W 1983 r. papieska pielgrzymka, nawiązując do 
wciąż trwającego stanu wojennego, przebiegała pod hasłem 
„Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. 
W 1987 r. Jan Paweł II zmobilizował opozycję antykomuni-
styczną. Cztery lata później hasło „Bogu dziękujcie, ducha 
nie gaście” nawiązywało wprost do odzyskanej wolności. 
Tym razem papież ominął Pomorze, ale wielu mieszkańców 
regionu spotkało się z nim podczas „najbliższej” mszy św. 
w Koszalinie. Kulminacją wizyty w 1991 r. były Światowe Dni 
Młodzieży w Częstochowie. Piąta pielgrzymka w maju 1995 r. 
trwała jedynie… 10 godzin i obejmowała diecezję bielsko-ży-
wiecką. Choć krótka, była jednak silnym (z obecnej perspektywy 
niemal proroczym) wezwaniem do obrony „polskich sumień” 
przed „szerzącą się pod hasłami tolerancji coraz większą nieto-
lerancją odczuwaną boleśnie przez ludzi wierzących”.
Najbogatszy program miały pielgrzymki w 1997 i 1999 r. To 
wówczas narodziło się „pokolenie JPII”,  dla którego papież 
nie był antykomunistą z lat 80., ale przewodnikiem ducho-
wym i moralnym. W 1999 r. papież powrócił na Pomorze 
– spotkał się z wiernymi w Sopocie, Gdańsku i Pelplinie. 
Ostatnią podróż do ojczyzny papież odbył w 2002 r. 
W końcowych latach pontyfikatu słabnący papież nie miał 
już sił na podróże zagraniczne. Nad Wisłą pozostawił po 
sobie wspomnienia i nauki. 

Bogactwa osobowości 
i dziedzictwa Jana Pawła 
II nie można opisać na 

kilku stronach. Gdyby Karol 
Wojtyła nie rozpoznał w sobie 
kapłańskiego powołania, został-
by zapewne aktorem teatralnym 
lub poetą. To były jego pierwsze 
życiowe pasje, z których zna-
jomości i warsztatu korzystał 
później już jako głowa Kościoła 
– jednym ze źródeł jego siły i po-
pularności było przecież mistrzo-
stwo w operowaniu słowem, tak 
mówionym, jak i pisanym.

Trybun

Jan Paweł II, wyczuwając 
zmieniające się warunki życia 
społecznego i procesy globali-
zacyjne w XX w., zrewolucjo-
nizował formułę sprawowania 

Rodacy zawsze z wielką miłością witali Ojca Świętego.
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Mówił o nas i za nas – wspominają Jana Pawła II członkowie „Solidarności”, cytując jego wła-
sne słowa. Podczas licznych spotkań ze związkowcami papież Polak wykazywał wobec nich 
szczególną troskę i zaufanie. Ale szukał również w „Solidarności” sojusznika w walce o budo-
wę bardziej solidarnych stosunków społecznych i w obronie „cywilizacji życia”. Czy pamiętamy 
o tym zobowiązaniu? Czy realizujemy zadania postawione przez „naszego papieża”?

NSZZ „Solidarność” po-
wstał na fundamencie 
wiary i wsparcia ze 

strony Kościoła katolickiego, 
jakiego przez cały okres PRL 
doświadczali wszyscy walczą-
cy o niepodległość, wolność, 
sprawiedliwość. W historii 
Związku zasłużyło się wiele 
osób Kościoła, m.in. kapelani 
różnych struktur związkowych, 
ale nie ulega wątpliwości, że 
szczególną rolę w uformowa-
niu tożsamości „Solidarności” 
odegrało dwóch wielkich ka-
płanów, dziś już wyniesionych 
do chwały ołtarzy – święty Jan 
Paweł II i błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko.

Sierpień z papieżem

Osoba i nauczanie Jana 
Pawła II oddziaływało na funk-
cjonowanie „Solidarności” od 
samych początków, co symbo-
lizowały m.in. jego portrety na 
Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej 
w czasie sierpniowego strajku. 
Papież z uwagą śledził wyda-
rzenia w Gdańsku, a 20 sierp-
nia 1980 r. poprzez telegram do 
prymasa Stefana Wyszyńskie-
go zapewniał strajkujących: 
„W ciągu ostatnich trudnych 
dni jestem szczególnie blisko, 
modlitwą i sercem uczestni-
cząc w tych doświadczeniach, 
przez jakie przechodzi raz 
jeszcze moja Ojczyzna i moi 
Rodacy”. Po powstaniu „S” 
papież spotkał się z delegacją 

Związku 15 stycznia 1981 r., 
nie kryjąc wsparcia dla nieza-
leżnego ruchu związkowego: 
„Powołanie »Solidarności« 
jest wydarzeniem doniosłym. 
Wskazuje na gotowość wszyst-
kich w Polsce ludzi pracy do 
podejmowania solidarnej od-
powiedzialności za godność 
i owocność pracy”.

W czasie stanu wojennego 
Jan Paweł II kilkakrotnie pod-
czas audiencji generalnej bądź 
modlitwie na Anioł Pański 
podtrzymywał ducha zdelega-
lizowanej „Solidarności” i mo-
bilizował światową opinię pu-
bliczną: „»Solidarność« należy 
do współczesnego dziedzictwa 
ludzi pracy w mojej Ojczyź-
nie. I składam je w skarbcu 
doświadczeń ludzi pracy na 
całym świecie. Jest to cząstka 
powszechnego dobra, sprawie-
dliwości i pokoju”. Dwa dni 
po ponownej legalizacji „So-
lidarności” w 1989 r. papież 
podziękował Bogu za ten fakt 
i polecił Związek „macierzyń-
skiej trosce Maryi”.

Jeden drugiego 
brzemiona noście

Związek może być dumny, 
że to właśnie w jego kolebce, 
w Trójmieście, papież przed-
stawił swoją programową 
definicję solidarności jako 
wartości. Bo tak należy inter-
pretować słowa, które Jan Pa-
weł II wygłosił 11 i 12 czerwca 
1987 r. podczas mszy świętych 
w Gdyni i Gdańsku. Na gdyń-
skim skwerze Kościuszki pol-
ski następca św. Piotra precy-
zował: „W imię przyszłości 
człowieka i ludzkości trzeba 
było wypowiedzieć to słowo 
»solidarność«. Dziś płynie 
ono szeroką falą poprzez świat, 
który rozumie, że nie możemy 
żyć wedle zasady: „wszyscy 
przeciw wszystkim”, ale tyl-
ko „wszyscy z wszystkimi”, 

Papież otrzymał zaproszenie do 
złożenia wizyty w Sejmie od związ-
kowców z „Solidarności” i jednocze-
śnie parlamentarzystów rządzącej 
wówczas AWS w październiku 1998 
r., podczas ogólnopolskiej pielgrzym-
ki Związku do Rzymu z okazji 20-lecia 
pontyfikatu. – Chcemy pokazać Ojcu 
Świętemu dorobek naszego zwycię-
stwa – argumentowali członkowie 
„Solidarności”. Symboliczne gesty 
wykonywane przez ekipę AWS, po-
twierdzające odzyskanie przez Polskę 
wolności w 1989 r., jak np. powiesze-
niu krzyża w sali posiedzeń Sejmu na 
początku kadencji w 1997 r., miały za 
cel symboliczne podtrzymanie kierun-
ku polskich przemian po okresie rzą-
dów postkomunistycznej lewicy, która 
wcześniej wróciła do władzy zaledwie 
trzy lata po upadku PRL.

Jan Paweł II złożył wizytę w pol-
skim parlamencie 11 czerwca 1999 
r., w trakcie VII pielgrzymki. Na tę 

okazję przyjęto wyjątkową i rzadko 
wykorzystywaną formułę „uroczyste-
go Zgromadzenia posłów i senatorów 
RP”. W swoim przemówieniu papież 
nawiązał do roli „Solidarności” przed 
i po 1989 r. oraz kształtu polityki spo-
łecznej: „Chciałbym życzyć Sejmowi 
i Senatowi, aby w centrum ich wysił-
ków ustawodawczych zawsze znaj-
dował się człowiek i jego rzeczywiste 
dobro. Miejsce, w którym się znaj-
dujemy, skłania do głębokiej refleksji 
nad odpowiedzialnym korzystaniem 
w życiu publicznym z daru odzyskanej 
wolności oraz nad potrzebą współ-
pracy na rzecz dobra wspólnego. (…) 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, 
że to dzisiejsze spotkanie byłoby nie-
możliwe bez zdecydowanego sprzeci-
wu polskich robotników na Wybrzeżu 
w pamiętnym Sierpniu 1980 roku. Nie 
byłoby możliwe bez „Solidarności”, 
która wybrała drogę pokojowej walki 
o prawa człowieka i całego narodu. 

Wybrała także zasadę, jakże powszech-
nie wtedy akceptowaną, że „nie ma 
wolności bez solidarności”: solidar-
ności z drugim człowiekiem, solidar-
ności przekraczającej różnego rodzaju 
bariery klasowe, światopoglądowe, 
kulturowe, a nawet geograficzne, cze-
go świadectwem była pamięć o losie 
naszych wschodnich sąsiadów. (…).
Pamięć o moralnych przesłaniach „So-
lidarności”, a także o naszych, jakże 
często tragicznych doświadczeniach 
historycznych, winna dziś oddziały-
wać w większym stopniu na jakość 
polskiego życia zbiorowego, na styl 
uprawiania polityki czy jakiejkolwiek 
działalności publicznej, zwłaszcza ta-
kiej, która jest sprawowana na mocy 
społecznego wyboru i zaufania. (...)

Szanując właściwą życiu wspólnoty 
politycznej autonomię, trzeba pamiętać 
jednocześnie o tym, że nie może być 
ona rozumiana jako niezależność od 
zasad etycznych. Także państwa plura-

listyczne nie mogą rezygnować z norm 
etycznych w życiu publicznym (…) 
w wolnym społeczeństwie muszą ist-
nieć wartości zabezpieczające najwyż-
sze dobro całego człowieka. Wszelkie 
przemiany ekonomiczne mają służyć 
kształtowaniu świata bardziej ludz-
kiego i sprawiedliwego. Pragnąłbym 
życzyć polskim politykom i wszystkim 
osobom zaangażowanym w życiu pu-
blicznym, by nie szczędzili sił w budo-
waniu takiego państwa, które otacza 
szczególną troską rodzinę, życie ludz-
kie, wychowanie młodego pokolenia, 
respektuje prawo do pracy, widzi istot-
ne sprawy całego narodu i jest wrażli-
we na potrzeby konkretnego człowie-
ka, szczególnie ubogiego i słabego.
Niech Duch Święty nieustannie wspiera 
wielki proces przemian, służący odno-
wie oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej 
Ziemi! Ale nam się wydarzyło! Wiwat 
Król, wiwat Naród, wiwat wszystkie 
stany!”.

Ale nam się wydarzyło!

PAPIEŻ „SOLIDARNOŚCI” 

Delegacja „Solidarności” u Jana Pawła II, 11 listopada 1996 r. 
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Solidarność na nowe 
tysiąclecie

W 2000 roku 2,5 tysiąca członków „Solidarności” wzięło 
udział w pielgrzymce do Watykanu. Dwukrotnie spotkali się 
z papieżem – 1 maja podczas mszy św. dla ludzi pracy z całe-
go świata w miejscowości Tor Vergata i 3 maja w Watykanie. 
Związkowcom z Polski zaimponowało, że na spotkania z pa-
pieżem przybyli nawet członkowie „czerwonych związków”. 
Jan Paweł II nadał chrześcijański charakter „lewicowemu” 
świętu, apelując o porozumienie między pracodawcami i pra-
cownikami, a także o światową solidarność w dwóch wymia-
rach – pomocy dla najbiedniejszych państw i dla ludzi pozba-
wionych pracy. System ekonomiczny nie może przeciwstawiać 
się wartościom, praca ma wyższość nad kapitałem, a dobro 
wspólne nad dobrem jednostki – te słowa papieża z rzymskie-
go spotkania na przełomie tysiącleci można uznać za progra-
mowe zadanie dla polityków, pracodawców i związkowców 
na XXI wiek.

Nasze zobowiązanie
Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymki do Pol-

ski i prorocze wezwanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej Ziemi”, które natchnęło miliony Polaków 
odwagą do upomnienia się o swoje prawa, upomnienia bez 
gwałtu i przemocy.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za modlitwę i za wspiera-
nie NSZZ „Solidarność”, organizacji, która złączyła Polaków 
w solidarnej odpowiedzialności za godność i owocność pracy, 
w wielkim zrywie do podniesienia moralności społeczeństwa, 
która skierowana była wyłącznie ku wspólnemu dobru. (…)

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za nauczanie o prawdzie 
i miłości, które tak bardzo przyczyniło się do rozpadu komuni-
stycznego imperium zła.

Dziękujemy Janowi Pawłowi II za Jego pielgrzymowanie 
po świecie w imię Jezusa Chrystusa, za nadzieję, którą wlał 
w miliony serc ludzi różnych narodów, języków i ras, krajów 
i kontynentów, za Jego Dni Młodzieży, za Jego wezwanie „Nie 
lękajcie się!”.

Dziękujemy Bogu za możność obcowania przez tyle lat 
z Karolem Wojtyłą – wyjątkowym człowiekiem i kapłanem, 
z Janem Pawłem II – jednoczącym ludzi na całym świecie, z Oj-
cem Świętym – świętym naprawdę.

„Solidarność” winna wrócić do swoich korzeni, do ideałów, 
jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu. Władza 
przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, nauczyciele, służba zdro-
wia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawu-
je władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych 
praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Uroczyście zobowiązujemy się te zadania postawione przez 
Ojca Świętego wypełnić.

XVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
Gdańsk, 30 sierpnia 2005 r.

„wszyscy dla wszystkich”. 
(.. .) Solidarność musi iść 
przed walką. Wówczas ludz-
kość może przetrwać. (...) 
Dopowiem: solidarność rów-
nież wyzwala walkę. Ale nie 
jest to nigdy walka przeciw 
drugiemu”. Papież kontynu-
ował swoją myśl na gdań-
skiej Zaspie, z ołtarza łodzi 
niemalże „płynącej” przez 
setki tysięcy pielgrzymów 
tworzących „morze Solidar-
ności”, odwołując się do rad 
św. Pawła Apostoła: „Jeden 
drugiego brzemiona noście 
– to znaczy: jeden i drugi, 
a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólno-
cie. A więc nigdy: jeden prze-
ciw drugiemu. Jedni przeciw 
drugim. I nigdy »brzemię« 
dźwigane przez człowieka sa-
motnie. Bez pomocy drugich. 
Nie może być walka silniejsza 
od solidarności. Nie może być 
program walki ponad progra-
mem solidarności”.

Zadania „Solidarności”

Przesłanie Jana Pawła II 
do i o „Solidarności” było jed-
nym z najbardziej donośnych 
głosów w obronie obecności 
Związku w życiu publicznym 
(co nie zawsze oznaczało – po-
litycznym). Jest jedna „Solidar-
ność”, której rola nie skończyła 

się w 1989 r. – tak można od-
czytać papieskie wypowiedzi. 
Czym jednak w istocie była 
i jest „Solidarność” – związ-
kiem zawodowym, ruchem 
społecznym, antykomunistycz-
nym pospolitym ruszeniem? 
Nie ulega wątpliwości, że Jan 
Paweł II – doceniając wolno-
ściowy, a zatem i polityczny 
charakter Związku w warun-
kach reżimu PRL – widział 
„Solidarność” przede wszyst-
kim jako związek pracowni-
ków. Dopiero z takich pozycji, 
zgodnie z klasycznymi reguła-
mi nauki społecznej Kościoła, 
wyprowadzał cele i zobowią-
zania „S” na niwie publicznej. 
Papież sam w swoich encykli-
kach społecznych, pisanych już 
po powstaniu „Solidarności”, 
uznawał związki zawodowe 
za stabilizatora stosunków 
społecznych oraz gwaranta 
prymatu godności człowieka 
w polityce zatrudnienia i pra-
wie pracy. Tak jak w 2003 r., 
gdy mówił: „Władza przecho-
dzi z rąk do rąk, a robotnicy 
i wszyscy inny pracownicy, bez 
względu na to, kto sprawuje 
władzę w kraju, oczekują po-
mocy w obronie ich słusznych 
praw. Tu nie może zabraknąć 
»Solidarności«”.

W trakcie licznych spotkań 
ze związkowcami – czy to przy 
okazji pielgrzymek, audiencji 

czy bardziej kameralnych spo-
tkań z delegacjami władz „So-
lidarności” – Jan Paweł II sta-
wiał przed Związkiem kolejne 
zadania, udowadniając jedno-
cześnie, jak dobrze zna realia 
jego funkcjonowania i rzeczy-
wistość społeczną w kolejnych 
latach transformacji. Dwa z ta-
kich spotkań odbyły się w 1996 
i 2003 r. w szczególnym termi-
nie – w Święto Niepodległości 
11 listopada.

W 1996 r. w nawoływaniu 
papieża („Idea »Solidarności« 
należy do polskiego dziedzic-
twa, jest dobrem, które zostało 
okupione ofiarą, cierpieniem, 
a nawet życiem wielu ludzi. 
Nie wolno nam tego dobra 
zmarnować. To dobro trzeba 
wciąż pomnażać, aby na stałe 
wrosło w glebę polskich serc 
i w świadomość pokoleń obec-
nych i przyszłych”) słychać 
było gorycz z ówczesnego 
politycznego zaprzepaszcze-
nia dorobku „Solidarności”. 
Po odzyskaniu przez ludzi 
„S” centralnego wpływu na 
bieg spraw w Polsce, papież 
mówił i zalecał: „Jesteście mi 
szczególnie bliscy, tak bardzo 
chcę, by wszyscy w naszym 
kraju mieli pracę”. W 2003 r. 
w przemówieniu do przedsta-
wicieli „Solidarności” Ojciec 
Święty powiedział: „Proble-
mem jest często traktowanie 
pracowników wyłącznie jako 
siły roboczej. Zdarza się, iż 
pracodawcy w Polsce odma-
wiają podwładnym prawa do 
odpoczynku, do świadczeń 
lekarskich, a nawet do macie-
rzyństwa. Czy nie oznacza to 
ograniczenia wolności, o ja-
ką walczyła »Solidarność«? 
Pozostaje wiele do zrobienia 
w tym względzie. Ten obo-
wiązek spoczywa na władzach 
państwowych, na instytucjach 
prawnych, ale także na »Soli-
darności«, z którą świat pra-
cy różnych sektorów związał 
wiele nadziei. Nie można tej 
nadziei zawieść”.

Ale nam się wydarzyło! – podsumował wizytę w parlamencie papież.
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Dowodem ojcowskiej wręcz 
troski Jana Pawła II o „Soli-
darność” są pozdrowienia kie-
rowane do związkowców przy 
wielu okazjach, które wraz 
z jego postępującą utratą sił 
fizycznych musiały z czasem 
zastępować dłuższe spotkania. 
Związkowcy z Regionu Gdań-
skiego szczególnie pamiętają 
papieskie życzenia po mszy 
św. w Sopocie 5 czerwca 1999 
r.: „Pozdrawiam ludzi pracy 
całego wybrzeża, zwłaszcza 
ludzi morza. Niech zawsze 
szczęśliwie wracają do swych 
portów i do oczekujących ich 
rodzin”.

W tym samym dniu Jan Pa-
weł II życzył związkowcom, 
aby „stali wiernie na stra-
ży wielkiej idei, która łączy 
a nie dzieli, idei solidarności”, 
a niedługo później przestrze-
gał w Sejmie: „Historia uczy, 
że demokracja bez wartości 
łatwo się przemienia w jawny 
lub zakamuflowany totalita-
ryzm”. To gorzka, ale chyba 
prawdziwa diagnoza alterna-
tywy na XXI w., a stawiając 
ją papież – święty Jan Paweł 
Wielki – nie pozostawił nam 
wyboru, prawda?

Adam ChmieleckiOjciec Święty i trzej przewodniczący „Solidarności”.
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NASZE 
WSPOMNIENIA

Dr WALDEMAR 
UZIAK, 
pracownik 
naukowo-
dydaktyczny 
Katedry Prawa 

Pracy WPiA UG, kierownik 
Działu Prawnego ZRG „S”

– Jeszcze jako student w latach 70. 
ubiegłego wieku miałem okazję uczest-
niczyć we mszach świętych celebrowa-
nych przez kardynała Karola Wojtyłę, 
ówczesnego metropolitę krakowskiego 
w kościele Najświętszego Serca Jezu-
sowego we Wrzeszczu. Docierały też 
do nas informacje, jak wiele ważkich 
spraw prowadzi przyszły papież Jan Pa-
weł II dla Kościoła, że na nic zdały się 
agenturalne zabiegi ówczesnych władz, 
by przeciwstawić kardynała Wojtyłę 
kardynałowi Wyszyńskiemu.

W 1978 roku nie miałem wątpli-
wości, że wybór kardynała Wojtyły 
na Stolicę Piotrową będzie ważny nie 
tylko dla polskiego Kościoła. Wieczór 
16 października 1978 roku, kiedy wy-
powiedziane zostały słowa „Habemus 
Papam, Carolus Wojtyla!”, wspominam 
jako jeden z najważniejszych dni w mo-
im życiu, porównywalny z narodzinami 
dzieci, z ich ślubami. Byłem też pod 
wielkim wrażeniem udziału w swo-
istym bierzmowaniu narodu, wśród 
rzesz zgromadzonych na krakowskich 
Błoniach w 1979 roku, i spotkania na 
krakowskiej Skałce. Nie zapomnę wi-
doku młodych ludzi, którzy opanowali 
całą przestrzeń, łącznie z okolicznymi 
dachami, spontanicznego spotkania, 
podczas którego papież odłożył kartki 
z przemówieniem i rozmawiał z nami 
tak po prostu.

W pamięci mam swoiste motto, sło-
wa z placu Zwycięstwa, że człowieka 
nie można do końca zrozumieć bez 
Chrystusa i człowiek nie może siebie 
sam do końca zrozumieć bez Chrystu-
sa, rozwinięte w encyklice „Redemptor 
Hominis”. To przesłanie jest ważne, 
podkreśla podmiotowość człowieka, 
odnosząc ją też do relacji z ludźmi, 
których spotykam na swej drodze, dla 
których doradzam, dla których prowa-
dzę zajęcia. To jest zobowiązanie. Nie 
mogłem więc nie włączyć się od 1980 
roku w dzieło „Solidarności”.

JANUSZ 
ŚNIADEK, 
poseł PiS, były 
przewodniczący 
„Solidarności”

Pamiętam wyjątkową radość, gdy 
jako student Politechniki Gdańskiej 
dowiedziałem się o wyborze Karola 
Wojtyły na papieża. Pierwszą papie-
ską pielgrzymkę do ojczyzny śledzi-
łem jeszcze w telewizji, ale w 1987 r. 
uczestniczyłem w mszach św. na Zaspie 
i na skwerze Kościuszki w Gdyni. Ta 
druga eucharystia znajduje się z reguły 
w cieniu gdańskiej mszy, ale pamiętam 
duże wrażenie, jakie na mnie i kolegach 
z gdyńskiej stoczni wywarły słowa Jana 
Pawła II skierowane do ludzi morza. Za 
swoisty testament Ojca Świętego dla 
ludzi „S” uważam jego przemówienie 
w Auli Pawła VI podczas związkowej 
pielgrzymki w listopadzie 2003 r. Pa-

pież wymienił wówczas katalog spraw, 
w których „S” nie może milczeć, bez 
względu na konsekwencje i ataki. To 
m.in. kwestie czasu pracy, zatrudniania 
na czarno, macierzyństwa, urlopów. Jan 
Paweł II doskonale orientował się w 
trudnej sytuacji pracowników w Polsce, 
a wiemy chociażby z jego encyklik, jak 
dużą wagę przywiązywał do godnych 
warunków pracy. Można powiedzieć, że 
papieskie słowa do dziś stanowią funda-
ment programowy „Solidarności”.

PAWEŁ GLANERT, 
fotograf, 
członek OM 
NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej

Jan Paweł II jest dla 
mnie najwybitniejszym Polakiem w hi-
storii. Dokonał wielkich rzeczy nie tylko 

dla Kościoła, ale także dla politycznych 
zmian na świecie. Był doskonałym mów-
cą, dlatego jego nauki były zrozumiałe dla 
każdego, nie tylko dla intelektualistów. 
Dzięki temu wpływał na kręgosłup mo-
ralny całego społeczeństwa. Pod rządami 
komuny był rzecznikiem „Solidarności”, 
mówił o nas, ale też za nas. 

Jako fotograf czasami zazdrościłem 
słynnemu Arturo Mariemu, że przez tyle 
lat towarzyszył Ojcu Świętemu z apa-
ratem. Pierwszy raz uczestniczyłem we 
mszy św. z Janem Pawłem II w 1983 r. 
w Warszawie. W 1987 r. fotografowa-
łem spotkania papieża z „Solidarnością” 
na Westerplatte i na Zaspie. I to właśnie 
podczas tych wydarzeń zrobiłem najcie-
kawsze moim zdaniem swoje zdjęcia 
Jana Pawła II. Chociaż na Westerplatte 
miałem pecha – gdy papież stał zaled-
wie dwa metry ode mnie, na aparat mia-
łem akurat założony obiektyw do zdjęć 
dalekich. A ponieważ każdy chciał być 
blisko Ojca Świętego, wokół mnie był 
taki ścisk, że nie miałem możliwości 
jego wymiany. 

W 2005 r. uczestniczyłem w pogrze-
bie Jana Pawła II z kolegami ze stocz-
niowej „S”. Aby oddać mu ostatni hołd, 
staliśmy kilkanaście godzin w kolejce 
do Bazyliki św. Piotra, gdzie było wy-
stawiono ciało naszego papieża.

Ksiądz kanonik 
LUDWIK 
KOWALSKI, 
proboszcz 
parafii 
pw. św. Brygidy 

– Jestem z pokolenia, które nie miało 
wielkich perspektyw. Zdawałem maturę 
w stanie wojennym. To, co się wówczas 
działo, nie napawało nadzieją. Młodzież 
się buntowała, uciekała z kraju wszel-
kimi możliwymi sposobami. Grupy 
moich koleżanek i kolegów pozostały 
w obozach uchodźców w Niemczech, 
w Austrii, w Italii. Losy ich rozrzuciły 
po świecie – od Kanady po Australię.

W 1983 roku w Częstochowie Jan 
Paweł II spotkał się z młodzieżą. Byłem 
i ja tam wśród prawie dwóch milionów 
młodych ludzi. Papież do nas mówił, 
aby w młodości chodzić z takim doj-

rzałym wewnętrznym programem miłości. 
Zwracał się do nas: „Moi drodzy przyjacie-
le!”. Wzywał do bycia odpowiedzialnym 
za wspólne dziedzictwo, któremu na imię 
Polska. To imię nas wszystkich zobowiązu-
je. Papież apelował, byśmy nie zazdrościli 
Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, 
gdy nasza wolność tak dużo kosztuje, bo to, 
co kosztuje, stanowi wartość. Zachęcał nas 
do tego, byśmy w Polsce, jako przyszłość 
narodu, budowali tutaj lepszy świat. Do-
tarła do mnie wówczas myśl o powołaniu 
do kapłaństwa. Wstąpiłem do seminarium 
duchownego po tamtej pielgrzymce. Jan 
Paweł II zainspirował nas do poświęcenia 
życia Chrystusowi. Był ojcem duchowym 
naszego pokolenia, który mobilizował nas 
do pracy nad sobą, do pracy dla ojczyzny, 
pokazywał nam nasze życie jako życie 
godne. Ojciec Święty dał nam nadzieję.

EDWARD 
FORTUNA, 
przewodniczący 
KM NSZZ „S” 
Zarządu Portu 
Morskiego 

Gdańsk
– Sam fakt wyboru Karola Wojtyły 

w 1978 r. na papieża był dla mnie czymś 

niezwykłym. Myślałem wtedy: „Polak 
staje na czele Kościoła katolickiego. Czy 
to możliwe? A jednak!”. To przecież wy-
dawało się nieosiągalne, aby papieżem 
został nie-Włoch. I potem, tak ważne dla 
mnie i dla wielu, wypowiedziane przez 
Ojca Świętego słowa: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”. 
Te słowa popłynęły do naszych serc. To 
był początek „Solidarności”. Ojciec Świę-
ty dał nam ducha cierpliwości, walki i 
miłości. Ważne dla nas były jego ency-
kliki, a szczególnie „Laborem exercens”, 
skierowana do ludzi pracy. To były słowa 
papieża, który znał ciężar pracy fizycz-
nej. Pracował przecież podczas wojny 
w kamieniołomie, w Zakrzówku. To był 
Ojciec Święty, który rozumiał prostego 
człowieka. I jeszcze inne ważne słowa. 
Jan Paweł II przypomniał, że w sporze 
między władzą a ludem zawsze rację ma 
lud. To nam dawało odwagę, pewność sie-
bie. Śmierć Ojca Świętego odczułem jak 
odejście kogoś mi najbliższego, jak uko-
chanego członka rodziny. Czułem pustkę 
i smutek. Ale to, co mówił do nas, stało się 
dla mnie drogowskazem na kolejne lata.

BOŻENA 
BRAUER, 
przewodnicząca 
KM NSZZ „S” 
Pracowników 
Oświaty 

i Wychowania w Gdańsku
– Ojciec Święty był ważną postacią w 

moim życiu. W momencie wyboru go na 
papieża byłam studentką. To było ogrom-
ne przeżycie i radość. Potem pojechałam 
do Krakowa, na pierwszą pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Polski. Początkowo pla-
nowaliśmy pojechać do Gniezna, ale ba-
liśmy się, że będą problemy z dostaniem 
się tam. Tak bardzo pragnęłam zobaczyć, 
usłyszeć Ojca Świętego. I kiedy już nas 
żegnał, czułam smutek. Patrzyłam na 
samolot wzbijający się w niebo, płaka-
łam i myślałam o tym, żeby móc jeszcze 
spotkać się z Ojcem Świętym.

Jan Paweł II najpierw na Jasnej Gó-
rze w 1983 roku a potem na Westerplatte 
przypomniał słowa, które stały się moim 
mottem życiowym: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali”. Zrozumiałam, że sama je-
stem odpowiedzialna za siebie, ale też 
za innych. Zrozumiałam, że ja sama mu-
szę sobie stawiać życiowe poprzeczki, że 
ważne jest, aby dążyć do celu, być dla in-
nych. To motto przekazywałam w mojej 
nauczycielskiej pracy. Pod tym hasłem 
od ośmiu lat współorganizowaliśmy jako 
„Solidarność” konkurs dla młodzieży 
„Ośmiu wspaniałych”, nagradzający pra-
cę wolontariuszy. W tym roku jesteśmy 
jego organizatorami. To motto staram się 
realizować w mojej związkowej pracy i 
życiu osobistym. 

Zebrali: (asg, oz, ach)
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Przywołując słowa papieża, najczęściej pamiętamy o jego wypowiedziach podczas publicz-
nych wystąpień, homilii i przekazów medialnych. Zapominamy o papieskich dokumentach, 
które stanowią przecież kręgosłup oficjalnego nauczania każdego kolejnego następcy św. 
Piotra, wzbogacając Magisterium Kościoła.

Jan Paweł II w swoich 
poglądach na kwestie 
społeczne odwoływał się 

wprost do „ojca założyciela” 
XX-wiecznej nauki społecznej 
Kościoła papieża Leona XIII. 
Dlatego swoje nauczanie dot. 
organizacji życia zbiorowego 
przedstawił w sposób for-
malny w dwóch encyklikach, 
odnoszących się do najważ-
niejszego dokumentu swojego 
wielkiego poprzedniego „Re-
rum novarum” z 1891 r. Były 
to encykliki „Laborem exer-
cens” („Wykonując pracę”), 
ogłoszona we wrześniu 1981 
r. w 90 rocznicę „Rerum no-
varum” oraz „Centesimus an-
nus” („Setna rocznica”) z maja 
1991 r., która już samą nazwą 
zachęcała do odczytania na 
nowo dzieła papieża Leona.

Fundament nauczania Jana 
Pawła II stanowi podkreślanie 
podmiotowości i godności 
pracy, przez którą „człowiek 
się urzeczywistnia”. Papież 
uznawał codzienne obowiązki 
(wykonywane sumiennie, ale 
też godziwie wynagradzane) 
nie tylko za źródło utrzymania 
i „podstawowy wymiar byto-
wania” człowieka, ale też za 
podstawę jego twórczej reali-

możliwości zarabiania na ży-
cie dzięki własnej przedsię-
biorczości, staje się zależny od 
machiny społecznej i od tych, 
którzy sprawują nad nią kon-
trolę, co utrudnia mu znacznie 
zrozumienie swej godności 
jako osoby i zamyka drogę do 
tworzenia autentycznej ludz-
kiej wspólnoty” – celnie punk-
tował „grzech pierworodny” 
socjalizmu nasz papież. Takie 
słowa nie oznaczały oczywi-
ście automatycznej gloryfi-
kacji zwycięskiego w 1989 r. 
kapitalizmu. Jan Paweł II ak-
centował również zagrożenie 
dla sprawiedliwej organizacji 
pracy i zachowania godności 
ludzkiej w wolnorynkowym 
konsumpcjonizmie w duchu 
„zysku za wszelką cenę”.

Choć na wstępie odwoła-
liśmy się do oficjalnych do-
kumentów, warto dodać, że 
szczególnym apelem o reali-
zację drogi do pełni człowie-
czeństwa poprzez pracę było 
wystąpienie papieża na forum 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy w 1982 r., której długi, 
ale wart lektury fragment pu-
blikujemy obok.

Adam Chmielecki

Zwracając się do was, Panie i Panowie, pragnę przede 
wszystkim za waszym pośrednictwem oddać hołd ludzkiej pra-
cy, bez względu na jej naturę i bez względu na to, gdzie jest 
ona w świecie wykonywana; hołd wszelkiej pracy oraz każde-
mu mężczyźnie i każdej kobiecie, którzy ją wykonują, nie czy-
niąc różnicy między jej specyficznymi cechami: między pracą 
„fizyczną” czy umysłową; jak też nie czyniąc różnicy między 
jej szczególnymi celami: czy chodzi o pracę „twórczą” czy też 
„odtwórczą”, czy chodzi o badania teoretyczne stwarzające 
podstawy dla pracy innych, czy o prace kierownicze lub pra-
ce robotników, wykonujących zadania konieczne dla realizacji 
ustalonych programów. W każdej ze swych postaci praca ta za-
sługuje na szczególny szacunek, ponieważ za każdą pracą stoi 
zawsze jej żywy podmiot: osoba ludzka. Stąd praca bierze swą 
wartość i godność. (…) Praca nie tylko nosi znamię człowieka, 
ale w pracy człowiek odkrywa sens swojej egzystencji.

Problemy pracy posiadają jedną cechę charakterystyczną, 
która jest zarazem wymogiem, jak i programem; jest nią soli-
darność (…) solidarność jest na różny sposób wpisana w sa-
mą naturę ludzkiej pracy.

Solidarność świata pracy będzie więc solidarnością, któ-
ra rozszerzy horyzonty, by wraz z interesem jednostek i po-
szczególnych grup objąć dobro wspólne całej społeczności, 
tak na płaszczyźnie narodowej, jak i międzynarodowej i pla-
netarnej. Będzie to więc solidarność dla pracy, która się obja-
wia w walce o sprawiedliwość i o prawdę społecznego życia. 
Jakie bowiem byłoby usprawiedliwienie solidarności, która 
wyczerpywałaby się w walce i w bezkompromisowej opozycji 
względem innych, w walce przeciw innym? Oczywiście, wal-
ka o sprawiedliwość nie może pomijać słusznych interesów 
jakichś grup zawodowych albo pracowników szczególnie do-
tkniętych przez pewne formy niesprawiedliwości. (…)

Społeczeństwo solidarne buduje się dzień po dniu, najpierw 
tworząc, a następnie chroniąc skuteczne warunki wolnego 
uczestnictwa wszystkich we wspólnym dziele. Wszelka polityka 
mająca na celu dobro wspólne winna być owocem organicznej 
i spontanicznej spójności sił społecznych. Jest to jeszcze jedna 
forma tej solidarności, która stanowi imperatyw społecznego 
ładu, solidarności, która wyraża się w szczególny sposób w ist-
nieniu i dziełach stowarzyszeń partnerów społecznych. Prawo 
do swobodnego zrzeszania się jest podstawowym prawem 
tych wszystkich, którzy są związani ze światem pracy i stano-
wią wspólnotę pracy. Dla każdego człowieka pracy prawo to 
oznacza, że nie zostanie on sam ani odosobniony; wyraża ono 
solidarność wszystkich w obronie praw, które im przysługują 
i które płyną z wymogów ich pracy; daje ono, w normalny spo-
sób, środek czynnego uczestnictwa w wykonywaniu pracy i we 
wszystkim, co się z tym wiąże, będąc zarazem kierowane tro-
ską o dobro wspólne. Prawo to zakłada, że partnerzy społeczni 
mają rzeczywistą swobodę zrzeszania się, należenia do wybra-
nego przez siebie stowarzyszenia oraz do kierowania nim. Jak-
kolwiek wydaje się, że prawo do wolności związkowej jest bez 
wątpienia jednym z podstawowych, najbardziej powszechnie 
uznawanych praw, to jednak jest ono poważnie zagrożone, 
często naruszane, czy to w swej zasadzie, czy też – najczęściej 
– w którymś ze swych istotnych aspektów, czego wynikiem jest 
zniekształcenie wolności związkowej.

Fragmenty przemówienia Jana Pawła II podczas 68 Sesji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa, 15 czerwca 1982 r.

PRACA I GODNOŚĆ

zacji, kształtowania charakteru, 
osobistego doskonalenia cnót 
i zbliżania się do Boga. Praca 
jest czynnością boską, bo wy-
konując ją naśladujemy boskie 
dzieło stworzenia – uważał Jan 
Paweł II. To patrzenie na spra-
wy pracy przez pryzmat czło-
wieka i jego godności stawia 
papieża Polaka w gronie przed-
stawicieli personalizmu chrze-
ścijańskiego. Wynika również 
z tego wyrażona w encyklice 
„Laborem exercens” krytyka 
„degradacji człowieka jako 
podmiotu pracy, połączonej 
z niesłychanym wyzyskiem 
w dziedzinie zarobków, wa-
runków pracy i troski o osobę 
pracownika” oraz późniejsza 
negatywna ocena socjalizmu 
w encyklice „Centesimus an-
nus”.

„Podstawowy błąd socjali-
zmu ma charakter antropolo-
giczny. Rozpatruje on bowiem 
pojedynczego człowieka jako 
zwykły element i cząstkę or-
ganizmu społecznego, tak że 
dobro jednostki zostaje całko-
wicie podporządkowane dzia-
łaniu mechanizmu ekonomicz-
no-społecznego. (…) Człowiek 
pozbawiony wszystkiego, co 
mógłby nazwać swoim oraz 

Prawo do odpoczynku często 
pojawiało się w nauczaniu spo-
łecznym bł. Jana Pawła II. Sam był 
tytanem obowiązkowości gloryfiku-
jącym pracę, dzięki czemu możemy 
być spokojni, że żadni samozwań-
czy lewicowi interpretatorzy nauki 
Kościoła nie wypaczą tego aspektu 
papieskiego nauczania.

W encyklice „Centisimus annus” 
Jan Paweł II za jeden z podstawo-
wych elementów sprawiedliwego 
prawa pracy uznał respektowanie 

podziału na czas pracy i czas odpo-
czynku. Po raz kolejny nawiązał tym 
samym do Leona XIII, który w en-
cyklice „Rerum novarum” pisał, że 
„ani sprawiedliwość, ani ludzkość 
nie pozwalają na to, aby wymagać 
pracy w takiej ilości, iżby duch tę-
piał, a ciało upadało ze znużenia”. 
W „Laborem exercens” papież Po-
lak, używając terminologii nauko-
wej, zaprezentował nowatorskie 
podejście do odpoczynku. Prawo 
do wypoczynku zaliczył do grupy 

świadczeń społecznych, zabezpie-
czających życie i zdrowie pracowni-
ków, tak jak opiekę lekarską i pra-
wo do emerytury: „Inną dziedziną 
świadczeń jest ta, która wiąże się 
z prawem do wypoczynku – przede 
wszystkim chodzi tutaj o regularny 
wypoczynek tygodniowy, obejmują-
cy przynajmniej niedzielę, a oprócz 
tego o dłuższy wypoczynek, czyli 
urlop raz w roku, ewentualnie kilka 
razy w roku przez krótsze okresy”. 
Jan Paweł II pozbawianie pracowni-

ka prawa do dysponowania czasem 
wolnym (tak jak godziwej zapłaty) 
określał mianem „dramatycznego 
zatracenia poczucia wartości pracy 
ludzkiej”.

W 2005 r. stanowisko to potwier-
dziła Papieska Rada Iustita et Pax 
w „Kompendium Nauki Społecznej 
Kościoła”: „Czas odpoczynku stano-
wi zaporę przeciwko dobrowolnemu 
albo narzuconemu podporządkowa-
niu się pracy oraz przeciwko każdej 
formie wyzysku”. 

Godny odpoczynek

Solidarność jest wpisana
w naturę pracy

Gdańsk Zaspa, 12 czerwca 1987 r. 
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Westerplatte – reduta polskości, symbol bohaterstwa i poświęcenia Polaków w czasie II 
wojny światowej, a jednocześnie… jedyne niemieckojęzyczne (wester – zachodnia, platte 
– płyta, wyspa) określenie terytorialne na obszarze Gdańska. Ten konglomerat symboliki w 
1987 roku uzupełnił o nowy wymiar Jan Paweł II.

mu przyjazd do Gdańska (jak 
w 1983 roku), pielgrzymka w 
ogóle nie dojdzie do skutku.

Komuniści obawiali się 
głównie spotkania Ojca Świę-
tego z nielegalną wciąż „Soli-
darnością” podczas mszy świę-
tej dla ludzi pracy na gdańskiej 
Zaspie, zaplanowanej na 12 
czerwca. Liczyli, że nega-
tywny efekt tej uroczystości 
„odbiją sobie propagandowo” 
spotkaniem papieża z młodzie-
żą na Westerplatte tego samego 
dnia. Trzeba przypomnieć, że 
w założeniach politycznych 
i programowych przed piel-
grzymką w 1987 roku PZPR 
i SB zakładały wykorzystanie 
wizyty Jana Pawła II w Gdań-
sku do zwiększenia legitymiza-
cji reżimu poprzez grę na re-
sentymentach niemieckich. To 
przecież wypróbowany chwyt 
propagandowy komunistów 
wszelkiej maści i narodowo-
ści, którzy swoje działania (jak 
Stalin w trakcie i po II wojnie 
światowej czy nawet putinow-
ska Rosja w aktualnym kon-
flikcie z Ukrainą) lubią uza-

sadniać walką z faszyzmem i 
nacjonalizmem. Realizując taki 
scenariusz w 1987 roku, funk-
cjonariusze SB przygotowali 
nawet rzekomo „spontaniczne” 
transparenty „mieszkańców” z 
hasłami typu „Gdańsk zawsze 
polski”. 

Każdy ma swoje 
Westerplatte

Władze komunistyczne za-
kładały, że papież na Wester-
platte siłą rzeczy będzie musiał 
odnieść się do konfliktu polsko-
-niemieckiego, co propaganda 
PRL wykorzysta do ukazania 
„podobnych akcentów” w wy-
powiedziach władz i głowy 
Kościoła. Jan Paweł II jednak, 
nawiązując do niezłomności 
obrońców Westerplatte, prze-
niósł mit tego miejsca na pole 
rozważań moralnych.

Wyjątkowość słów skiero-
wanych przez papieża do mło-
dzieży 12 czerwca 1987 roku 
na gdańskim półwyspie opiera 
się na połączeniu bogactwa 
treści i piękna retoryki: „Każ-

Pamiętajmy Westerplatte

Nie można 
ZDEZERTEROWAĆ! 

Rozpoczęła się społeczna zbiórka pieniędzy na tablicę, 
która ma upamiętnić spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą w 
1987 roku. Środki można wpłacać na konto Stowarzyszenia 
„Godność”, które prowadzi akcję, w Nordea Bank Polska: 
69 1440 1387 0000 0000 1173 1635.
– W 2001 roku podczas spotkania w Rzymie Ojciec Święty 
powiedział mi, że ciągle wspomina wizytę na Westerplatte. 
Tym bardziej muszą o tym pamiętać pozostali uczestni-
cy tamtego wydarzenia – argumentuje przewodniczący 
Stowarzyszenia „Godność” Czesław Nowak, wieloletni lider 
„S” w gdańskim porcie.
Tablica, z wygrawerowanymi słowami papieża z czerwca 
1987 roku oraz stułą z białego marmuru, ma zostać usta-
wiona u podnóża kopca, na którym stoi pomnik Obrońców 
Wybrzeża. Ma kosztować około 168 tysięcy złotych. 

Papież zrobił to oczywi-
ście z właściwym sobie 
kunsztem, nie zatracając 

nic z dotychczasowego dzie-
dzictwa Westerplatte, wręcz 
odwrotnie – uwypuklając je. 
Ale po kolei.

Muszę być w Gdańsku!

Gdańsk stał się przysłowio-
wą kością niezgody podczas 
przygotowań do III papieskiej 
podróży do Polski. Takiego 
sformułowania użył wprost 
ówczesny szef MSW Czesław 
Kiszczak w trakcie rozmów z 
dyplomacją watykańską. Re-
żim komunistyczny nad Wi-
słą obawiał się – jak pokazała 
przyszłość, całkiem trafnie – że 
obecność papieża Polaka w 
Gdańsku, mieście, które było 
zarazem symbolem i realnym 
centrum oporu antykomuni-
stycznego, nada nowej dyna-
miki ruchowi „Solidarności”. 
Władze PRL musiały jednak 
ustąpić, gdy otrzymały ultima-
tum od samego Jana Pawła II, 
że jeśli ponownie uniemożliwią 
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Papież u stóp pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Strajki w 1988 roku. Wizyta Jana Pawła II rok wcześniej dała 
„Solidarności” duchową siłę. 

dy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje w życiu jakieś swoje 
»Westerplatte«. Jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć 
i wypełnić. Jakąś słuszną spra-
wę, o którą nie można nie wal-
czyć. Jakiś obowiązek, powin-
ność, od której nie można się 
uchylić. Nie można »zdezerte-
rować«. Wreszcie – jakiś po-
rządek prawd i wartości, które 
trzeba »utrzymać« i »obronić«, 
tak jak to Westerplatte, w sobie 
i wokół siebie”.

To przesłanie należy inter-
pretować w wielu kontekstach. 
Po pierwsze, stricte religijnym 
– to przecież jedno z najpięk-
niejszych współczesnych na-
wiązań do biblijnego zalecenia 
dla chrześcijan, aby byli „solą 
tej Ziemi”. Po drugie, wezwa-
nie do niezłomności charak-
teru i wierności zasadom, bez 
względu na wyznanie. Ale nie 
można także zapominać o bez-

pośrednim kontekście czasu i 
miejsca, w których Jan Paweł 
II wypowiedział te słowa.

Nie sposób nie zauważyć, 
że tak jak rok po pierwszej 
pielgrzymce w 1979 r. powstał 
NSZZ „Solidarność”, tak je-
denaście miesięcy po wizycie 
Jana Pawła II w Trójmieście 
w 1987 roku wybuchły strajki 
majowe, a później sierpniowe. 
W protestach w 1988 roku, 
czy to w stoczniach, czy na 
wspierających ich uczelniach, 
dużą rolę odegrało nowe mło-
de pokolenie opozycjonistów, 
robotników, ale też studentów 
i uczniów z „drugiego” NZS i 
Federacji Młodzieży Walczą-
cej, dla której impulsem do 
mobilizacji było przesłanie z 
Westerplatte.  „Solidarność” 
nie zrezygnowała z walki 
o „słuszną sprawę”.

Adam Chmielecki
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HANDEL / PRACA

Sieć handlowa Lidl postawiła ostatnio na promocję walorów społecznych w swojej aktyw-
ności. Dochodziło tam ostatnio do działań antyzwiązkowych, które spotkały się z kontr-
ofensywą „Solidarności”. Związkowe akcje skłoniły zarząd Lidla do ogólnopolskiej kampanii 
wizerunkowej zapowiadającej ustępstwa wobec pracowników i podwyżkę płac.

7  p rocen t 
w 2014 roku, 
w podwyżki 
w tym roku 
zainwestuje-
my 30 milio-
nów złotych, 
a w 2013 roku 
zatrudniliśmy 
2000 osób”.

W pras ie 
wykupiono nie 
tylko całostro-
nicowe barwne 
ogłoszenia, ale 
też ukazał się 
tekst sponsoro-
wany – wywiad 
z Radosławem 
L i b e r s k i m , 
członkiem zarzą-
du Lidl Polska, 
zapowiadającym 
podwyżki płac i przywołującym 
argumenty, iż „w momencie 
podpisywania umowy pracow-
nik wie już, ile będzie zarabiał 
za rok i za dwa lata”. Liberski 
argumentuje, że Lidl znalazł się 
wśród firm, które ufundowały 
najwięcej płatnych staży w ra-
mach programu „Grasz o staż”.

W styczniu 2013 roku pra-
cownicy sieci Lidl założyli or-
ganizację NSZZ „Solidarność”, 
aby skutecznie upomnieć się 
o prawa pracownicze. Kie-
rownictwo firmy nie podjęło 
rzeczywistego dialogu ze stro-
ną pracowniczą. Niemal od po-
czątku funkcjonowania „Soli-
darności” w Lidl Polska zarząd 
spółki rozpoczął działania no-
szące znamiona szykanowania 
działalności związkowej. Nim 

nastąpiła obecna wizerunkowa 
kampania promocyjna, „Soli-
darność” w Lidlu zorganizowa-
ła kilka akcji protestacyjnych. 
Zarząd sieci, by ukrócić pro-
testy, zwolnił z pracy szefową 
organizacji zakładowej i jej za-
stępcę. Władze spółki tłumaczą, 
że pracownicy zostali zwolnieni 
za… podrabianie dokumentów 
i organizowanie nielegalnych 
protestów. Związkowcy stają 
murem za zwolnionymi działa-
czami, bo są przekonani, że do 
złamania prawa nie doszło. Ko-
misja Krajowa „S” zdecydowała, 
że Związek udzieli zwolnionym 
wszelkiej pomocy. „Solidarność” 
w lutym apelowała do członków 
i sympatyków Związku o zanie-
chanie zakupów w sieci Lidl.

Artur S. Górski

REKLAMOWY 
retusz wizerunku

Na razie obietnice pod-
wyżek i wzrostu za-
trudnienia to deklaracje 

ze strony Lidla, złożone za po-
mocą płatnych tekstów w pra-
sie ogólnopolskiej. Czy w ślad 
za tym pójdą fakty? Ocenią 
wkrótce pracownicy.

Szanująca się firma dba bo-
wiem o odczucia klienta i swój 
wizerunek. Menedżerowie 
traktujący budowanie wizerun-
ku firmy tylko jako działanie 
z obszaru public relations albo 
marketingu mogą narazić swo-
je przedsiębiorstwo na zagro-
żenie. Jeżeli w społecznym od-
biorze pojawi się rozbieżność 
czy luka pomiędzy deklarowa-
nymi przez firmę wartościami 
a jej faktycznym działaniem 
– stwarza to ryzyko uzyskania 
negatywnego wizerunku, który 
w konsekwencji może obrócić 
się przeciw samej firmie.

Tak więc Lidl rozpoczął 
kampanię promocyjną w naj-
większych dziennikach ogól-
nopolskich. Nim na dobre wy-
brzmiały echa związkowych 
protestów, ta niemiecka sieć 
handlowa rozpoczęła promo-
cję marki jako firmy handlowej 
zatrudniającej w Polsce 13 ty-
sięcy osób, oferującej „stabilną 
pracę i większe możliwości”.

Z płatnych ogłoszeń w „Ga-
zecie Wyborczej” i „Rzecz-
pospolitej” spoglądają na nas 
młodzi ludzie – jak można się 
domyślić – pracownicy Lidla 
z ufnością patrzący w przy-
szłość. Szefostwo Lidla deklaru-
je: „Podnosimy wynagrodzenia 
naszym pracownikom o średnio 

Akcja ulotkowa w Lidlu, 21 lutego 2014 r. 
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W pras ie 
wykupiono nie 
tylko całostro-
nicowe barwne 
ogłoszenia, ale 
też ukazał się 
tekst sponsoro-
wany – wywiad 

awem 
L i b e r s k i m , 
członkiem zarzą-
du Lidl Polska, 
zapowiadającym 

Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia w Gdańsku w sprawie konieczności 
podjęcia działań mających na celu wzmocnienie 
uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy

Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku, będą-
ca organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa 
w sprawach dotyczących polityki rynku pracy, dostrzega, iż w ob-
liczu coraz szerzej obserwowanego na rynku pracy zjawiska za-
stępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi zachodzi 
konieczność rozszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy 
w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy dotyczących 
zawierania umów o pracę. W świetle obowiązujących przepisów 
nie jest dopuszczalne zastępowanie umów o pracę umową cywil-
noprawną, jeśli zachowane są przesłanki warunkujące istnienie 
stosunku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy, będąca organem powołanym do nad-
zoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dysponuje w tym zakresie 
efektywnymi środkami prawnymi. Jedynym sposobem wyegzekwowa-
nia tych przepisów jest wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy – zgodnie z art. 631 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2014 r. poz.101).

Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku wyraża opi-
nię, iż należy wyposażyć inspektorów pracy w narzędzia polegające 
na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową 
o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom 
określonym w art.22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

Inspektorzy pracy powinni być wyposażeni w narzędzia 
umożliwiające nakazanie pracodawcy zastąpienie umowy cy-
wilnoprawnej umową o pracę, gdy odpowiada ona wymaganym 
warunkom – tak uznała w stanowisku z 2 kwietnia 2014 r. Po-
morska Wojewódzka Rada Zatrudnienia.

Wnioskodawcą podjęcia działań w kierunku wzmocnienia 
uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 
ustalania istnienia stosunku pracy był Zbigniew Kowalczyk, 
członek Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”.

– Cieszę się, że takie stanowisko zostało podjęte. Wniosek 
został złożony w grudniu ubiegłego roku. Zależało nam, aby rada 
zatrudnienia zajęła się tym problemem oraz zatrudnianiem obco-
krajowców – relacjonuje Kowalczyk. – Prowadziliśmy konstruk-
tywną dyskusję na temat umów śmieciowych w grudniu i lutym. 
Uznano to za ważny temat. Swoje opinie przedstawili Państwowa 
Inspekcja Pracy oraz pracodawcy. Stwierdzono, że umowy cywil-
noprawne są często nadużywane i należałoby się przeciwstawiać 
temu procesowi. I choć niektórzy pracodawcy byli innego zdania, 
stanowisko przyjęto większością głosów.

Zbigniew Kowalczyk podkreśla, że „to nie koniec pracy”. 
Nadal podczas obrad rady zatrudnienia będą poruszane tematy 
dotyczące sytuacji na rynku pracy.

Dodajmy, że „Solidarność” przedstawiła w Sejmie kilka pro-
jektów ustaw ograniczających zjawisko umów śmieciowych. 
Projekt, zawierający ten sam postulat, złożył w Sejmie także 
poseł PiS Janusz Śniadek. Niestety, zapis traktujący o nadaniu 
nowych uprawnień inspektorom PIP posłowie PO wyrzucili do 
kosza. Do drugiego czytania projekt przeszedł bez tego zapisu.

(oz)

W obronie 
umów o pracę

Jacek Rybicki
– To bardzo ważne stanowisko. Pokazuje ono, że coraz 

więcej środowisk zgadza się z od lat głoszonym przez „So-
lidarność” poglądem, że obecna sytuacja na rynku pracy jest 
patologiczna. Potwierdziły to ostatnio: Europejski Trybu-
nał Sprawiedliwości, kwestionując zasadność 14-dniowego 
okresu wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określo-
ny dłuższy niż sześć miesięcy, także raport OECD, sugerując, 
że powszechne zatrudnienie na umowy śmieciowe szkodzi 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz Komisja 
Europejska, przyjmując skargę „Solidarności” na działania 
polskiego rządu w tym obszarze. Nawet „Gazeta Wyborcza” 
zauważyła ten problem, mimo iż jeszcze niedawno jej dzien-
nikarze sugerowali, że zatrudnienia atypowe są wyjściem 
z zacofanego kręgu związków zawodowych i kodeksu pracy.
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– Mijają cztery lata od 
tragedii smoleńskiej. Dzisiaj 
jesteśmy bliżej do rozwiąza-
nia tajemnicy dramatycznego 
końca lotu Tu-154M?

– Najbardziej zbliżymy 
się do wyjaśnienia wszelkich 
okoliczności tamtej tragedii, 
do tego, co przed i po niej się 
działo, jeśli wybory wygra 
Prawo i Sprawiedliwość. Bez 
tego, mimo że jesteśmy bliżej 
rozwikłania tajemnicy i bliżej 
prawdy, to ciągle wiele będzie 
przed nami. Jeśli przejmiemy 
odpowiedzialność za sprawy 
państwa, to poznamy prawdę.

– Prokuratura wojskowa 
przyznała, po latach docie-
kań i badań, że alkoholu we 
krwi generała Błasika nie 
było. Jednak od 2010 roku 
pluto na mundur polskiego 
oficera...

– To była rzecz dramatycz-
na i nader przykra, kiedy świat 
mówił, że dowódca polskich sił 
lotniczych był pod wpływem 
alkoholu na pokładzie samo-
lotu. Ktoś powinien przeprosić 
żonę generała, Ewę Błasik...

– Kto?
– Przynajmniej ktoś z ówcze-

snych i obecnych oficjeli, prze-
cież raczej na „przepraszam” od 
Rosjan nie liczymy. I przeprosić 
polskich wojskowych. Kiedy pa-
dały te kalumnie, władza też nie 
zdała egzaminu, a premier Tusk 
szusował na nartach.

– Słyszymy, jak premier 
werbalizuje zmianę spojrze-
nia na Wschód. Czy przy-
czynił się do tego kontekst 
międzynarodowy związany 
z Ukrainą, czy następuje 

zmiana wektora polityki za-
granicznej?

– Snute opowieści o sku-
tecznym i pozytywnym „re-
secie” w stosunkach z Rosją 
okazały się bardzo mało lub 
nic niewarte. Po aneksji Kry-
mu, gdy Federacja Rosyjska 
naruszyła niepodległość są-
siada i przywłaszczyła sobie 
część terytorium innego pań-
stwa, nastąpiło otrzeźwienie. 
Jak trwałe? Nie wiem. Wiem, 
że mity i nadzieje, że Rosja to 
normalny, demokratyczny kraj, 
a Władimir Putin to europejski, 
demokratyczny przywódca, 
legły w gruzach. Ujawniła się 
specyfika Rosji.

– Rosja sięga po symbo-
likę imperialną i po okresie 
„wielkiej smuty” gromadzi 
„ziemie ruskie”...

– Prezydent Lech Kaczyń-
ski w Gruzji, w sierpniu 2008 
roku, mówił przecież, że dziś 
Gruzja, jutro Ukraina, a po 
niej państwa bałtyckie, a mo-
że i Polska. Oby świat potrafił
agresję powstrzymać.

– Pamięta Pan, jak ówcze-
sny marszałek Sejmu Broni-
sław Komorowski, a w ślad za 
nim komentatorzy i inni poli-
tycy, określali wówczas ini-
cjatywy Lecha Kaczyńskiego, 
z jaką ironią spotkała się jego 
misja i z jakim lekceważeniem 
przyjęto zbudowany wówczas 
antykremlowski front?

– Oczywiście, że pamiętam. 
I jest mi wstyd za polityków 
i owych analityków. Nie tylko 
wstyd. Ja się obawiam takiej 
naiwności – bo tak chcę na 
razie widzieć tamtą postawę 

oponentów – w polityce. Było 
widać, że po 2007 roku rząd 
Tuska i liderzy PO grają po raz 
kolejny przeciwko prezyden-
towi Polski. I to razem z przy-
wódcą obcego mocarstwa. Po 
fali krytyki polityki Lecha Ka-
czyńskiego ukierunkowanej 
na Wschód, przyszła sprawa 
rozdzielenia wizyt w Katyniu 
w kwietniu 2010 roku.

– Czy politykę prezydenta 
Kaczyńskiego nadal określać 
chcecie mianem „jagielloń-
skiej”?

– Teraz widać, jak bardzo 
brakuje nam Lecha Kaczyń-
skiego oraz jakie szkody przy-
niosło Polsce to, że jego poli-
tyka od jesieni 2007 roku była 
dezawuowana i torpedowana 
przez rząd i ludzi Platformy. 
Nie wiem, czy aktywność 
Rzeczpospolitej tam, gdzie 
byliśmy przez setki lat, nazy-
wać „jagiellońską”, czy „gie-
droyciowską”, czy inną. Była 
to wschodnia polityka Polski 
pod przewodnictwem Lecha 
Kaczyńskiego.

– Ależ mamy świetnego 
premiera, dalekowzrocznego, 
szanowanego na Zachodzie, 
który zjedna Europę oraz 
sprawnego szanowanego mi-
nistra polityki zagranicznej. 
Może uwierzyć głównej nar-
racji... Dla spokoju?

– Pan ironizuje, a tymcza-
sem PO usiłuje reakcje Euro-

py na wydarzenia na Ukrainie 
pokazać jako dowód na swoją 
skuteczność. Reakcja Unii 
Europejskiej nie jest tak twar-
da, jak choćby amerykańska, 
a i USA nie zdobyły się na 
szczyt swych możliwości dy-
plomatycznych i niemilitarnego 
nacisku. Chodzi o zachowanie 
ducha Europy. Celem Władi-
mira Putina jest powrót do sta-
tusu Rosji, jaki miał w polityce 
Związek Sowiecki.

– Co ma do powiedzenia 
dzisiejsza dyplomacja? Do 
operacji krymskiej Rosja 
była gotowa od kilku lat. 
A jednak premier, minister, 
ba!, cały Zachód, byli zasko-
czeni tą specjalną operacją. 
Jak chcą niektórzy teoretycy 
– nową wojną „o dusze naro-
dów”...

– Lech Kaczyński uważał, 
że niepodległa i demokratycz-

na Ukraina to jest nasza racja 
stanu. Dla naszego środowiska 
to było bardzo ważne. Jarosław 
Kaczyński pojechał do Kijowa, 
jak tylko zaczęły się brutalne 
pacyfikacje na Majdanie. I był
wśród tych ludzi...

– A Witalij Kliczko był na 
otwarciu kampanii PO do 
Europarlamentu i premier 
z nim się fotografował na 
partyjnym zlocie...

– Zdajemy chyba sobie 
sprawę, że jest różnica w fo-
tografowaniu się z jednym 
z liderów protestów, kiedy 
opozycja ukraińska powołała 
rząd, a czym innym być na 
Majdanie, kiedy poprzednia 
ekipa od Wiktora Janukowy-
cza sprawowała władzę. Taki 
motyw wpisał Tusk, lider PO, 
w kalendarz swojej partii...

– A lider PiS kieruje się 
takim motywem, że jest na 
listach miejsce tylko dla lu-
dzi, którzy partii nie porzu-
cą. Przeglądając nazwiska 
kandydatów można zaryzy-
kować, że sporo na listach 
naukowców, zapewne znają-
cych języki obce...

– Nie będą przemykać się 
pod ścianami, jak co ponie-
którzy europosłowie, by tylko 
ktoś ich nie zagadał (śmiech). 
Jedyną rzeczywistą opozy-
cją jest PiS. Ani Twój Ruch, 
ani SLD, ani nawet Solidarna 
Polska taką opozycją nie jest. 

Przypominam, że przed ro-
kiem głosowano wotum nie-
ufności dla rządu Tuska, a od 
głosu wstrzymał się klub SLD 
i Solidarna Polska, poza bodaj 
jedną posłanką. My nie promu-
jemy ludzi, którzy są jakoby 
opozycją i głosują de facto za 
utrzymaniem rządu.

– Kiedy spotyka Pan Jac-
ka Kurskiego czy Tadeusza 
Cymańskiego mijacie się bez 
słowa?

– Ja raczej witam się z ludź-
mi. Znam Jacka Kurskiego 
jeszcze z czasów, kiedy był 
uczniem gdańskiej „Topolów-
ki”. Natomiast nie podzielam 
jego politycznych wyborów.

– Kiedy w końcu ruszy 
wasza kampania?

– Ona już trwa. Odbyła się 
konwencja ogólnopolska. Od-
bywają się prezentacje kandy-
datów. Również w okręgach. 

Mamy dobry program, z któ-
rym mam nadzieję dotrzemy 
do społeczeństwa. Wchodzi-
my w cykl elekcji od wybo-
rów europejskich, poprzez 
samorządowe do parlamentar-
nych i prezydenckich. Mamy 
dobrych kandydatów.

– Oby nie sprowadzili 
wam na głowy nieszczęścia, 
jak europoseł PO Jacek Pro-
tasiewicz, który miał być 
szefem kampanii Platformy, 
póki nie okazało się, że obce 
języki jako tako zna, ale 
kurs niemieckiego na pozio-
mie „Czterech pancernych 
i psa” to jednak na lotnisku 
we Frankfurcie za mało... 

– Zaufany, rzec można, 
Donalda Tuska miał w tym ję-
zyku niewiele do powiedzenia 
(śmiech). Nie jest tak ważne, 
ile się zna języków, ale co ma 
się do powiedzenia. Dobrze 
jest, kiedy poważna formacja 
polityczna unika sytuacji, kie-
dy jej deputowani przemykają 
się chyłkiem po korytarzach 
lub nadmiernie hałasują. Na 
naszych listach są fachowcy, 
eurodeputowani, profesoro-
wie.

– Wasze listy są jednak 
takie nudne. Nie ma na nich 
celebrytów, sportowców. Za 
to choćby w Lublinie listy 
otwierają dwaj profesorowie 
– Paruch i Piotrowski...

– Są znakomici kandydaci 
z wewnątrz PiS, jak chociażby 
kandydująca z Pomorza Anna 
Fotyga, była minister spraw 
zagranicznych. Wymienię też 
profesorów Ryszarda Legutkę, 
Andrzeja Zybertowicza oraz 
prawnika i szefa naszej kam-
panii, dr. Andrzeja Dudę.

– Jeśli w 2015 roku zdo-
będziecie władzę w Polsce, 
znajdziecie się pod ostrzałem 
tzw. Europy. Czy liczycie na 
wsparcie „Solidarności”? Słu-
chacie tego, co mówią do was 
związki zawodowe, jakie pro-
blemy, postulaty artykułują?

– Sam uważam się za czło-
wieka „Solidarności”. Jest ona 
ciągle niezwykle ważnym ele-
mentem naszego życia społecz-
nego i politycznego. PiS zgłasza 
bardzo podobne postulaty. Nasz 
program odnosi się w swej sfe-
rze społecznej do pojęcia i idei 
Polski Solidarnej, której twór-
cą był Lech Kaczyński i który 
ją realizował. Współpracujemy 
i współpracować będziemy 
z „Solidarnością”. W sprawach 
zagranicznych, w gospodarce, 
w polityce społecznej, w wy-
miarze sprawiedliwości jest 
przed nami ogromne zadanie 
naprawy państwa.

Rozmawiał 
 Artur S. Górski

WOJNA o dusze narodów
Rozmowa z MACIEJEM ŁOPIŃSKIM, posłem 
klubu PiS, prezesem Ruchu Społecznego 
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

Uważam się za człowieka „Solidarności”. Jest ona 
ciągle niezwykle ważnym elementem naszego 
życia społecznego i politycznego. PiS zgłasza 
bardzo podobne postulaty. Nasz program odnosi 
się w swej sferze społecznej do pojęcia i idei Polski 
Solidarnej, której twórcą był Lech Kaczyński
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Nie żyje Barbara K., 56-letnia strażniczka miejska w Gdań-
sku. Prawdopodobnie popełniła samobójstwo, nie wytrzy-
mując presji zarzutów, jakie kilka miesięcy temu postawiła 
jej prokuratura w związku z wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi. Zdaniem Komisji Zakładowej „Solidarności” 
w Straży Miejskiej w Gdańsku, do tragedii nie doszłoby, 
gdyby kierownictwo straży zareagowało na zgłaszane 
przez kilka lat postulaty związkowców.

mandatu, pracownicy Refera-
tu Wykroczeń gdańskiej straży 
nie odbierali zeznań od funk-
cjonariuszy podejmujących 
daną interwencję, a jedynie 
kopiowali ich wcześniejsze 
notatki. W takich sytuacjach 
często dochodziło również do 
antydatowania podpisów. Uży-
wamy określenia „pracownicy 
Referatu Wykroczeń”, ponie-
waż z nieoficjalnych informa-
cji otrzymanych od gdańskich 
funkcjonariuszy wynika, że 
takich działań dokonywała nie 
tylko Barbara K., ale też inni 
pracownicy. Co więcej, miało 
się to odbywać za wiedzą i ci-
chą zgodą kierownictwa Stra-
ży Miejskiej w Gdańsku, któ-
re przyznawanie uznaniowych 
nagród kwartalnych poszcze-
gólnym funkcjonariuszom uza-
sadniało wysoką efektywnością 
wyegzekwowanych mandatów 
i zamkniętych spraw dot. wy-
kroczeń.

Mandatowy wyścig 
szczurów

W czwar t ek ,  20  mar-
ca przedstawiciele dwóch 
z trzech działających w gdań-

skiej straży związków zawo-
dowych – Komisji Zakłado-
wej NSZZ „S” Pracowników 
Straży Miejskiej w Gdańsku 
oraz zakładowej organizacji 
Związku Pracowników Straży 
Miejskich i Gminnych (wcho-
dzącego w skład OPZZ) – zło-
żyli w kierownictwie gdańskiej 
służby wspólne oświadczenie, 
wyrażające zaniepokojenie 
ostatnimi wydarzeniami w ich 
zakładzie pracy.

W piśmie czytamy m.in. 
o „wyścigu szczurów” promo-
wanym przez komendanturę 
straży: „W naszym odczuciu 
sytuacja, jaka ma miejsce, a do-
tyczy nieprawidłowości wyni-
kających z zapisów kodeksu 
karnego, w związku z narusze-
niami przepisów ustawowych 
i statutowych określających 
działalność straży miejskich 
i gminnych na terenie Rzecz-
pospolitej Polski, ma umoco-
wanie w ślepej realizacji tzw. 
celów, czyli planu działania 
dla Straży Miejskiej w Gdań-
sku, który prawdopodobnie 
jest zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdańska – pomimo 
wniosków Organizacji Związ-
kowych Komendantura Straży 
nigdy planu tego nie udostęp-
niła nam do wglądu. Ten fakt 
oraz brak wiedzy merytorycz-
nej i doświadczenia w działa-
niu pracowników wysokiego 
szczebla kierowniczego Straży 
doprowadziło do sytuacji, jaka 
ma teraz miejsce. Promowanie 
nieprawidłowej aktywności 

funkcjonariuszy w kierunku 
rzekomej poprawy bezpieczeń-
stwa publicznego doprowadzi-
ło do niechlubnego »wyścigu 
szczurów« w celu uzyskania 
jak największej gratyfikacji
finansowej w postaci nagrody
kwartalnej Komendanta SMG. 
Uzyskana przez Straż Miejską 
w Gdańsku certyfikacja ISO
miała podnieść jakość usług 
dla mieszkańców i przyspie-
szyć ich realizację. W naszej 
ocenie był to następny dyplom 
na ścianę pokoju Komendanta, 
pokazujący jego zasługi dla na-
szego zakładu pracy, a przecież 
certyfikacja powinna wskazy-
wać wysoki poziom realizacji 
zadań i usług”. Związkowe 
oświadczenie 21 marca złożone 
zostało na ręce przedstawicieli 
władz na Pomorzu, m.in. pre-
zydenta Gdańska i wojewody 
pomorskiego.

Powstaje zatem pytanie 
o jakość nadzoru kierownictwa 
nad działaniami funkcjonariu-
szy Straży Miejskiej w grodzie 
nad Motławą oraz atmosferę 
i warunki pracy w służbie. 
Zdaniem municypalnych 
związkowców, kierownictwo 
straży próbuje wybielać siebie 
w środkach masowego przeka-
zu, zrzucając winę na szerego-
wych funkcjonariuszy.

Praca czy represje?

Strażnicza „Solidarność” co 
najmniej od kilkunastu miesię-
cy zgłaszała zastrzeżenia do po-

Mandaty za wszelką cenę? 
Śmierć gdańskiej strażniczki miejskiej 

Kobie ta  zag inę ła  we 
wtorek, 18 marca. Jak 
się nieoficjalnie dowie-

dzieliśmy, zostawiła list poże-
gnalny do rodziny, w którym 
napisała, że chce odebrać so-
bie życie. W środę wczesnym 
wieczorem jej ciało zostało 
znalezione w toalecie jednej 
z sopockich restauracji. Jak po-
informowała Karina Kamińska 
z biura prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Sopocie, 
wstępne oględziny lekarskie 
wykluczyły udział osób trze-
cich w jej śmierci.

Wszystko wskazuje na to, 
że Barbara K. miała być ko-
złem ofiarnym afery mandato-
wej, która wybuchła kilkana-
ście miesięcy temu w gdańskiej 
Straży Miejskiej. Na początku 
2014 r. Prokuratura Rejonowa 
Gdańsk-Śródmieście postawiła 
jej ok. 150 zarzutów dotyczą-
cych fałszowania dokumenta-
cji wewnętrznej, a konkretnie 
protokołów dot. wykroczeń 
zarejestrowanych przez gdań-
skich strażników. Chodzi o to, 
że w celu przyspieszenia pro-
cedury kierowania do sądów 
spraw o wykroczenia, których 
sprawcy odmówili przyjęcia 

lityki w stosunku do gdańskiej 
Straży Miejskiej, promującej 
działania represyjne funkcjona-
riuszy wobec mieszkańców i tu-
rystów, a rezygnującej z funkcji 
służebnej wobec gdańszczan. 
Jak mówią anonimowo człon-
kowie zakładowej „S”, kilka-
krotnie próbowali uzyskać od 
komendantury straży chociażby 
szczegółowe informacje dot. 
zasad przyznawania nagród. 
Związkowcy zwracali się rów-
nież o przyjęcie regulaminu wy-
nagrodzeń w straży. Argumen-
towali, że kierownictwo straży 
nie wyróżniało funkcjonariuszy 
niewyrabiających „norm man-
datowych”.

„Solidarność” w gdańskiej 
Straży Miejskiej już w 2011 
roku poruszała w liście do 
prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza „zagadnienie re-
alizacji tzw. celów w aspekcie 
nałożenia na Straż Miejską obo-
wiązku bądź co bądź nadmier-
nej represyjności (mandatowo-
ści)”. Strażnicza „S” o „wojnie 
mandatowej” informowała rów-
nież w lutym 2012 r. sekretarz 
miasta Gdańska Danutę Jan-
czarek, nadzorującą z ramienia 
samorządu miejską straż.

Po śmierci gdańskiej straż-
niczki władze miasta powin-
ny zająć jasne stanowisko 
w kwestii warunków pracy 
i wynagradzania w tej służbie. 
Przynajmniej jeśli są zdania, że 
„pieniądze to nie wszystko”.

(ach)

Skarb Państwa wystawił na sprzedaż Centrum Techniki 
Okrętowej w Gdańsku, pomorską spółkę zajmującą się 
badaniami i wdrażaniem nowych technologii. Do tej pory 
zgłosiło się czterech oferentów, żaden z nich jednak nie 
zajmuje się działalnością badawczą. 

Zamiast laboratorium skład opałowy?  

Wśród  chętnych na 
CTO, a tak naprawdę 
na budynek Ziele-

niaka, którego właścicielem jest 
gdańska placówka badawcza, 
są firmy zajmujące się handlem
materiałami opałowymi lub ob-
rotem nieruchomościami. Naj-
ważniejszym kryterium wyboru 
potencjalnego nabywcy ma być 
proponowana cena za jedną akcję. 
Oznacza to, że firma, która wygra
przetarg, nie będzie zobowiązana 
do prowadzenia dotychczasowej 
działalności badawczej. Jedynym 
ograniczeniem jest „podjęcie 
przez inwestora starań zmierza-
jących do utrzymania trwałości 
projektów dofinansowanych ze
środków zewnętrznych”. 

Centrum Techniki Okręto-
wej zatrudnia wysoko wykwa-
lifikowaną kadrę projektantów
statków i wyposażenia okręto-
wego, jak również specjalistów 
od hydromechaniki, mechaniki 
konstrukcji, akustyki, materiało-
znawstwa i palności. CTO posia-
da również techników obsługu-
jących nowoczesne urządzenia i 
aparaturę badawczą. Oprócz biu-
rowca w centrum Gdańska, na 
który szykują się deweloperzy, 
do majątku spółki należą także: 
laboratorium okrętowych badań 
modelowych, prototypownia, 
laboratorium badań korozyj-
nych oraz budynek biurowy w 
Oliwie. To wszystko może prze-
jąć firma, która wygra przetarg

na akcje spółki i to za cenę o 
wiele niższą niż wartość samego 
Zieleniaka. Jakiś czas temu nie 
udała się sprzedaż samego biu-
rowca w centrum Gdańska, cena 
67 milionów złotych okazała się 
za wysoka. Teraz jest okazja do 
przejęcia całego majątku za niż-
szą cenę. Takie postępowanie 
urzędników reprezentujących 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
dziwi, tym bardziej że Centrum 
Techniki Okrętowej odprowadza 
corocznie kilka milionów dywi-
dendy do budżetu państwa.

Nasuwa się pytanie, dlaczego 
państwo, które jest jedynym ak-
cjonariuszem spółki, chce pozbyć 
się cenionego na świecie ośrodka 
badawczego, gdzie prowadzone 
są badania naukowe i wdrażane 
innowacyjne rozwiązania? Jak to 
się ma do haseł, że polska gospo-
darka powinna być innowacyjna i 
oparta na wiedzy?
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

Przeciętne wynagrodzenie 
w lutym 2014 r. według ra-
portu GUS w sektorze przed-
siębiorstw wyniosło 3856,56 
zł brutto. W porównaniu 
z poprzednim miesiącem 
wzrosło o 51,28 zł.

NA SZARO

NASZ DROGI GDAŃSK

Za dużo soli!
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

i strefyCzłowiek

”

Gdańsk jest najdroższym 
miastem w Polsce – wynika 
z badania „Gazety Wyborczej”, 
która porównała ceny usług 
komunalnych w ośmiu mia-
stach: Gdańsku, Gdyni, Krako-
wie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, 
Wrocławiu i Warszawie.

Z obliczeń wynika, że utrzy-
manie przeciętnego mieszkań-
ca grodu nad Motławą (czynsz, 
woda, odprowadzenie ścieków, 

Aż co piąta 
złotówka w 
gospodarce 
krąży poza 
kontrolą pań-
stwa – tak 
oszacował In-
stytut Badań 
nad Gospodarką 
Rynkową. Daje 
to ponad 19 proc 
naszego PKB. 
Mówiąc inaczej, 
do 12 marca (jest to symboliczny dzień wyjścia 
z szarej strefy), polska gospodarka nie łoży na państwo. Ponadto 
oszacowano, że w tym roku obrót gospodarczy niekontrolowany 
przez państwo wyniesie 350 mld zł. Pocieszające w tym wszyst-
kim jest jednak to, że zakres szarej strefy w Polsce zmniejsza się, 
powoli, ale jednak. W porównaniu z rokiem 2012 rok temu było 
to mniej o 0,4 proc.                                                                 

NA SZARO
Aż co piąta 

nad Gospodarką 

naszego PKB. 
Mówiąc inaczej, 

jaznymi miastami dla swoich 
obywateli okazały się Gdynia 
i Sopot, rozdzielone jedynie 
Łodzią (399,72 zł). W Sopocie 
miesięczne utrzymanie kosz-
tuje przeciętnie 429,64 zł, 
a w Gdyni jedynie 377,56 zł, 
czyli prawie o 200 zł mniej niż 
w Gdańsku!

A zatem – gdańszczanie, 
czas na przeprowadzkę?      

Swoje dzieci posłałem na religię, w katolickim 
kraju trzeba chodzić na religię katolicką.

Adam Michnik
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”

Okazuje się, że nawyki ży-
wieniowe i przyzwyczajenia 
prowadzą do tego, że w naszej 
diecie jest za dużo soli kuchen-
nej (NaCl). W soli szkodliwy 
jest sód, którego powinniśmy 
spożywać o wiele mniej. Nor-
mą powinno być 5 gramów 
soli na dobę (płaska łyżeczka), 
a zjadamy jej nawet do 15 gra-
mów. Nadmiar sodu pustoszy 
nasze organizmy: wpływa na 
nadciśnienie, powoduje udar 
mózgu, zawał lub niewydolność serca, osteoporozę i raka żołąd-
ka. Lekarze twierdzą, że za 50 procent przypadków nadciśnienia, 
udaru i zawału odpowiedzialna jest sól. Często ograniczenie jej 
spożycia może doprowadzić do tego, że możliwe stanie się od-
stawienie uprzednio zażywanych tabletek na nadciśnienie.

Na szczęście spożycie soli w polskich gospodarstwach domo-
wych stopniowo spada. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie 
soli innymi przyprawami (nieoceniony jest np. lubczyk) czy też 
używanie mieszanek chlorku sodu z chlorkiem potasu.         

Ponad 17,5 mln zł wyniosły 
w 2013 r. zaległości płacowe wobec 
pracowników w województwie 
pomorskim. W ubiegłym roku wy-
nagrodzenia za pracę nie otrzymało 
w terminie 11 338 pracowników, 
czyli blisko 3 tys. więcej niż w 2012 r. 

Jakie są te strefy – albo ina-
czej – obszary przestrzeni per-
sonalnej? W wielkim skrócie: 
intymna (15-45 cm), osobista 
(46-120 cm), społeczna (120-
-360 cm), publiczna (powyżej 
360 cm). Cóż to oznacza? Otóż 
człowiek wytycza sobie strefę, 
którą traktuje jako własne tery-
torium. W zależności od relacji 
łączących go z innym człowie-
kiem strefa ta jest węższa lub 
szersza. I tak, granicę strefy in-
tymnej mogą przekraczać naj-
bliżej z nami związani (współ-

małżonkowie, przyjaciele, 
krewni), osobistą – w tej strefie 
pozostajemy w kontaktach z in-
nymi, pełniąc określone funkcje 
społeczne. Nie ma tu sztywnych 
reguł. Strefa społeczna – ludzie 
obcy, nowi współpracownicy, 
przełożeni, a strefa publiczna 
brana jest pod uwagę w sy-
tuacjach oficjalnych, gdy np. 
przemawiamy, nie znając oso-
biście swoich słuchaczy. Warto 
zastanowić się, jakie mogą być 
konsekwencje przekraczania 
tych stref.                                    

wywóz śmieci i komunikacja 
miejska) kosztuje miesięcznie 
561,64 zł. To blisko 20 zł więcej 
niż we Wrocławiu, który zajął 
w tym niechlubnym rankin-
gu drugie miejsce (542,44 zł). 
Życie w Gdańsku kosztuje tak 
dużo m.in. ze względu na naj-
wyższe w kraju stawki czynszu 
za mieszkania komunalne oraz 
za odbiór śmieci – o czym pisali-
śmy m.in. na łamach „Magazy-
nu Solidarność” w 2013 roku.

Co ciekawe, dopiero 5. miej-
sce w badaniu zajęła stolica 
(458,68 zł). Jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że są tam najwyższe za-
robki w Polsce, oznacza to, że 
Warszawa jest stosunkowo ta-
nim miejscem do życia. Droższe 
od stolicy okazały się Poznań 
(540,96 zł) i Kraków (462 zł).

Dla mieszkańców Pomorza 
mamy jednak również dobrą 
wiadomość – najbardziej przy-
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No, niestety. Dane są bez-
litosne. Jeśli odczuwali Pań-
stwo, iż zbiednieli w 2013 
roku to nie jest to uczucie 
subiektywne. Polacy biednie-
ją coraz bardziej i to wszyscy: 
biedni i bogaci.

Główną przyczyną są po-
datki. Płacimy ich coraz więcej, 
rząd nakłada coraz to nowe, 
często absurdalne daniny. 
Jednocześnie sytuacja gospo-
darcza państwa jest tak zła, że 
siła nabywcza złotówki spada. 
Ponadto wzrosły wydatki na 
żywność i mieszkania. I tak 
w 2013 r. udział wydatków na 
żywność wzrósł z 24,33 proc. 
do 24,66 proc. Z kolei wydat-
ki na użytkowanie mieszkania 
wzrosły z 20,84 do 21,7 proc.

Przyjmuje się, że im większe 
są wydatki na dobra pierwszej 
potrzeby, tym obywatele da-
nego państwa są biedniejsi. 
W Polsce na mieszkanie, ra-
chunki i żywność musimy wy-
dawać ponad 46 proc. swoich 
dochodów. Z danych Eurosta-
tu wynika, że średnia dla UE 
wynosi ok. 31 proc.

Zielona wyspa? No, chyba 
niekoniecznie…



BIEDNIEJEMY

13,9 proc. wyniosła 
w lutym stopa bezro-
bocia w wojewódz-
twie pomorskim, czyli 
tyle samo co miesiąc 
wcześniej.

Zadłużenie sektora finansów 
publicznych w 2013 roku 
wyniosło 946 mld zł. 
To o 5,3 proc. więcej niż rok 
wcześniej i aż o 70 proc. 
więcej niż w roku 2007. 

Wartość kredytów hipo-
tecznych złych i zagrożo-
nych wynosi blisko 
11 mld zł. Jest to wzrost 
rok do roku o ponad 
17 proc.
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ZWIĄZKI NA ŚWIECIE / OPINIE

GDAŃSK

Przyglądając się działalności związków zawodowych nad 
Sekwaną i Loarą, od razu dostrzeżemy zaskakująco wyraź-
ną obecność wśród nich chrześcijańskiej organizacji pra-
cowniczej w silnie zlaicyzowanej Francji.

tys. organizacji zakładowych 
i terytorialnych. W ramach 
CGT funkcjonują też ogólno-
krajowe federacje branżowe 
i unie departamentalne (zgod-
nie z podziałem administracyj-
nym Francji na departamenty). 
Istnieją także osobne struktury 
dla pracowników z wykształce-
niem technicznym i emerytów. 
W odróżnieniu od skompliko-
wanej struktury organizacyjnej 
CGT przyjęło jasne zasady ws. 
składki członkowskiej – to po 
prostu 1 proc. wynagrodzenia 
netto.

Z kolei Francuska De-
mokratyczna Konfederacja 
Pracy (CFDT) liczy ok. 800 
tys. członków. Powstała jako 
związek chrześcijański, jednak 
z czasem zerwała z korzeniami 
i związała się blisko z fran-
cuską partią socjalistyczną. 
W 1988 r. CFDT priorytetem 
uczyniło rozwój związku i od 
tego czasu niezmiennie z roku 
na roku powiększa liczbę swo-
ich członków! Najważniejszą 
strukturą CFDT są organiza-
cje zakładowe, które blisko 
współdziałają z branżowymi 
organizacjami terytorialnymi. 
Te łączą się w federacje bran-
żowe i unie regionalne.

S k ł a d k a  z w i ą z k o w a 
w CFDT wynosi 0,75 proc. 
wynagrodzenia i jest pobie-
rana bez udziału pracodawcy 
przez organizację zakładową. 
Trzy czwarte budżetu, o które-
go podziale decyduje centrala, 
pochodzi ze środków własnych 
związku, pozostała część m.in. 
z subwencji ministerialnych. 
Wielce mówiący jest podział 
budżetu: 40 proc. środków 
trafia na obronę członków, 20 
proc. na szkolenia i rozwój, ko-

lejne 40 proc. na bieżącą dzia-
łalność i akcje związkowe.

Siła niejedną ma twarz

Skoro w 65-milionowej 
Francji największy związek 
liczy mniej więcej tyle człon-
ków co „Solidarność”, z cze-
go wynika siła trójkolorowych 
syndykatów? Głównie z ich 
możliwości merytorycznych, 
wynikających z rozbudowa-
nego zaplecza eksperckiego 
w postaci związkowych insty-
tutów naukowych i spółdziel-
ni zatrudniających ekspertów 
w ważnych dla pracowników 
dziedzinach. Zarówno rząd 
w Paryżu, jak i tamtejsi praco-
dawcy wiedzą, że ich partne-
rem w rozmowach są poważne, 
profesjonalnie przygotowa-
ne i zarządzane organizacje. 
Związkowcy z Polski znają 
taki model działania chociażby 
ze współpracy z „S” prof. Ste-
phane’a Porteta, który na 
wzór francuski założył nad 
Wisłą firmę ekspercką wyspe-
cjalizowaną w doradztwie dot. 
stosunków pracy, polityki spo-
łecznej i dialogu społecznego.
W ten sposób francuski model 
funkcjonowania związków wy-
łamuje się z ogólnoeuropejskiej 
tendencji, zgodnie z którą jed-
nym z najważniejszych czynni-
ków determinujących siłę orga-
nizacji pracowniczych jest ich 
liczebność. Tymczasem fran-
cuskie związki są silne i sku-
teczne pomimo niskiego, zale-
dwie 8-procentowego poziomu 
uzwiązkowienia. Wynika to ze 
specyfiki francuskiej kultury 
społecznej i obywatelskiej, 
nastawionej na dialog i poro-
zumienie. Kopiując francuskie 
wzorce należy uwzględniać, że 
tego czynnika bez wątpienia 
brakuje nad Wisłą. Budujmy 
zatem związki chrześcijańskie, 
merytoryczne, eksperckie, ale 
też liczne i powszechne.

Adam Chmielecki

Francuska pomoc
Grupa 21 młodych związkowców z regionu Pays de la 
Loire, reprezentujących związek CFDT (m.in. w koncernach 
Orange i Total), spotkała się 20 marca w Gdańsku z przed-
stawicielami Komisji Krajowej oraz Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. Goście z Francji zapoznali się z zasadami funk-
cjonowania „S”, a zwłaszcza polskimi pomysłami na rozwój 
Związku. Sami zaprezentowali sposoby organizowania się 
pracowników nad Sekwaną i Loarą. Yoann Bréhéret z CFDT 
podkreślił podobną, trudną sytuację młodych osób na 
rynku pracy we Francji i w Polsce. – W tej chwili wszystkie 
narzędzia, które wykorzystujemy w naszej działalności, 
mają na celu rozwój związku. Chcemy w ten sposób po-
prawić uzwiązkowienie i spowodować większą autonomię 
pracowników – powiedział Bréhéret.
Gdańskie spotkanie to efekt współpracy „S” z CFDT trwają-
cej od lat 80. XX w., gdy francuscy związkowcy wspomagali 
materialnie i moralnie ruch „S”. Natomiast w latach 90. 
i pierwszej dekadzie XXI w. CFDT w ramach umowy bilate-
ralnej udzielał wsparcia liderom zakładowym, szkoleniow-
com i organizatorom związkowym z „Solidarności”.

Jak to robią W PARYŻU?

Jednym z pięciu najwięk-
szych i reprezentatywnych 
związków jest Chrześcijań-

ska Konfederacja Francuskich 
Pracowników (CFTC). Wywo-
dzi się ona z powstałego pod 
koniec XIX w. Związku Pra-
cowników Handlu i Przemy-
słu, którego podstawą działania 
była nauka społeczna kościoła. 
Do dziś artykuł 1 statutu Konfe-
deracji stanowi, że czerpie ona 
inspirację z chrześcijańskiej 
moralności i nauki społecznej. 
Chlubne karty w historii CFTC 
stanowią udział we francuskim 
ruchu oporu w czasie II wojny 
światowej oraz pomoc dla „S” 
podczas stanu wojennego.

Eksperci siłą

Francuskie centrale związ-
kowe są silnie obudowa-
ne zapleczem eksperckim. 
Chrześcijańska Konfederacja 
Francuskich Pracowników 
w 2006 r. powołała Instytut Ba-
dań nad Położeniem Pracow-
ników, które zajmuje się ba-
daniem sytuacji pracowników, 
a zwłaszcza kontrolą zakłado-
wych porozumień zbiorowych. 
CFTC liczy 200 tys. członków 
zrzeszonych w organizacjach 
branżowych i terytorialnych. 
To nie tak mało, zważywszy, że 
francuscy pracownicy znajdują 
się pod dużą presją dominują-
cych związków czerwonych.

CGT, czyli Powszechna 
Konfederacja Pracy, to naj-
silniejsza centrala we Francji. 
Ma charakter silnie rewindy-
kacyjny, w odróżnieniu od 
chrześcijańskich związków 
nastawionych bardziej nego-
cjacyjnie. Liczy ok. 700 tys. 
członków zrzeszonych w 22 

Jestem przeciw przemocy wobec kobiet, 
dlatego jestem przeciw Konwencji Rady 
Europy o przemocy wobec kobiet

Wraca problem ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciw-
działaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 5 marca 
lobbowały za tym rozwiązaniem panie z feministycznego stowa-
rzyszenia Kongres Kobiet (które stara się sprawić wrażenie, że re-
prezentuje wszystkie kobiety) na spotkaniu z Panem Premierem. 
Uzyskały zapewnienie, że rząd jeszcze w marcu tym się zajmie.

Pozornie konwencja wydaje się niekontrowersyjna, ponieważ 
nikt poważny nie jest za przemocą wobec kobiet. Niestety, za prze-
konywającym tytułem konwencji kryje się treść z nim niespójna. To 
nie pierwszyzna, znamy zapewnienia zbrodniarzy, że walczą o pokój 
czy reklamy zupełnie rozmijające się z tym, co proponują. Tu mamy 
ten przypadek – dobry tytuł i gładkie zapewnienia funkcjonariuszy 
od inżynierii społecznej i treść, która zadziwia. W konwencji tej nie 
chodzi bowiem o walkę z przemocą, ale o zmianę struktur, jakie 
zdaniem jej autorów za nią odpowiadają. A tymi strukturami jest 
małżeństwo i rodzina, tradycyjne wychowanie i tradycja w ogóle. 
Chodzi zatem o projekt społeczny mający zmienić zupełnie nasze 
życie społeczne, w którym rodzina, ale też tradycja i religia zajmują 
jeszcze istotne miejsce. Zobaczmy to na przykładzie tylko jednego 
art. 12.1: Strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany 
w społecznych i kulturowych wzorach zachowań kobiet i mężczyzn, 
w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich in-
nych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypo-
wych rolach kobiet i mężczyzn. Wynika z niego, że państwo może 
stosować konieczne środki (zapewne również te z repertuaru prawa 
karnego) w celu „wykorzenienia” (to „przyjazne” słowo jest stale 
obecne w konwencji) stereotypowych ról kobiety i mężczyzny. A co 
jeśli ktoś w tej stereotypowej roli np. gospodyni domowej czuje się 
znakomicie? Czy będzie możliwe jeszcze lepienie pierogów z córką, 
czy to już przekroczenie i stereotyp, który należy wykorzenić? Czy 
mogę uczyć syna rąbać drwa, czy dozwolone to będzie tylko wów-
czas, gdy uczę tego także córkę?

Jestem przekonany, że ta konwencja nie tylko nie rozwiązuje 
problemów, ale je tworzy. Dla jej autorów podstawowe wspól-
noty, małżeństwo i rodzina, to wspólnoty opresyjne, podejrza-
ne, gdzie w toku wychowania opartego na stereotypach, nie-
właściwie wychowuje się dzieci, więc państwo winno wkroczyć 
i je „wykorzeniać”. To jednak spowoduje dalsze osłabienie tych 
wspólnot, więcej słabych związków podejmowanych na pewien 
czas, słabsze zobowiązania wzajemne, zrozumienie i wsparcie. 
W efekcie przemocy nie będzie mniej, ale więcej, i więcej sa-
motności. Słusznie pisze o konwencji socjolog prof. Kazimierz 
Korab: Konwencja dopuszcza się agresji, wykluczenia, odpowie-
dzialności zbiorowej przez wprowadzenie priorytetu ideologii 
gender. Jeśli ideologia gender zostanie uznana za normę i mo-
del, tym samym chrześcijaństwo i kultura europejska muszą być 
uznane za przestępcze i patologiczne. Konwencja daje początek 
rewolucji w stylu tzw. rewolucji kulturalnej w Chinach, potępio-
nej na całym świecie, w tym w samych Chinach.

Antoni Szymański
Były senator, socjolog, 

członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej 
Rządu i Episkopatu Polski 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, co nas czeka, to proponuję 
zapoznanie się z wypowiedziami naukowców, którzy przeczytali 
uważnie nie tylko tytuł konwencji: 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/konwencja.html

 @ Listy

O G L Ą D A J
Materiały TV SOLIDARNOŚĆ GDAŃSK 
można oglądać na naszym kanale w serwisie 
YouTube 
lub znaleźć na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl. 
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PRAWO

9 marca 2014 roku po długiej chorobie zmarł 
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

ś.p.

Krzysztof Zawalski
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” z głębokim 

żalem żegna Przewodniczącego dr. Krzysztofa Zawalskiego, 
Człowieka Niezwykłego, wrażliwego na potrzeby innych, 

broniącego idei „Solidarności” poprzez wieloletnią aktywną 
pracę dla Związku NSZZ „Solidarność”. 

Znany jako żeglarz i twórca Narodowego Centrum 
Żeglarstwa.

Bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia 
składają członkowie NSZZ „Solidarność” w AWFiS

oraz cała społeczność akademicka

Wyrazy serdecznego współczucia  
naszemu Koledze Janowi Szewczykowi  

z powodu śmierci 

Mamy 
składa  

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Biura ZRG 

Podatnicy podatku PIT są 
zobowiązani do dokona-
nia rocznego rozliczenia 
podatkowego ze swoim 
urzędem skarbowym, 
właściwym według miej-
sca zamieszkania podat-
nika, do dnia 30 kwietnia 
2014 roku.

Odliczenia od 
podatku najczęściej 
wykorzystywane przez 
podatników
I. Ulga rehabilitacyjna

Stanowi najliczniejszą gru-
pę możliwych do wykorzysta-
nia odliczeń od dochodu, któ-
rej zadaniem jest częściowe 
choćby zrekompensowanie 
osobom niepełnosprawnym 
dodatkowych wydatków, które 
ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami.

Warunki korzystania z ulgi 
nie zmieniły się od poprzednie-
go roku.

Ulga przysługuje osobom 
niepełnosprawnym, które 
posiadają:
 orzeczenie o zakwalifikowa-

niu przez organy orzekające 
do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności lub

 decyzję przyznającą ren-
tę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do 
pracy, rentę szkoleniową 
albo rentę socjalną, albo

 orzeczenie o niepełno-
sprawności osoby, która 
nie ukończyła 16 roku ży-
cia, wydane na podstawie 
odrębnych przepisów.
Należy podkreślić, iż mają 

do niej prawo nie tylko niepeł-
nosprawni, ale także podatnicy, 
którzy utrzymują takie osoby, 
czyli na przykład dziecko, 
współmałżonka, teściową czy 
rodziców – pod warunkiem 
jednak, że roczne dochody 
niepełnosprawnego nie 
przekraczają 9120 zł.

Odliczeniu podlegają wy-
łącznie te wydatki poniesione 
przez osobę niepełnosprawną 
lub podatnika mającego na 
utrzymaniu taką osobę, które 
zostały wymienione w usta-
wie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (art. 26

ust. 7a), jako wydatki na cele 
rehabilitacyjne oraz wydatki 
związane z ułatwieniem wyko-
nywania czynności życiowych. 
Ustawa wymienia wydatki li-
mitowane do 2280 zł rocznie, 
między innymi za używanie 
samochodu osobowego dla 
potrzeb związanych z koniecz-
nym przewozem na niezbędne 
zabiegi leczniczo-rehabilita-
cyjne. Chodzi o auto, które 
jest własnością lub współwła-
snością niepełnosprawnego lub 
podatnika mającego na utrzy-
maniu taką osobę.

Wydatki nielimitowane 
podlegają odliczeniu w całości. 
Są to choćby koszty związane 
z przystosowaniem mieszka-
nia do potrzeb osoby niepeł-
nosprawnej czy na odpłatną 
rehabilitację.

Odliczeniu nie podlegają 
wydatki, chociażby wymienio-
ne w katalogu, które w całości 
zostały sfinansowane ze środ-
ków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, zakładowego fun-
duszu aktywności, Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych lub 
ze środków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, zakładowego 
funduszu świadczeń socjal-
nych albo w całości zostały 
zwrócone podatnikowi w ja-
kiejkolwiek formie.

II. Ulga na internet
Od stycznia 2013 r. obowią-

zują nowe zasady rozliczania 
ulgi na internet (ulgi interne-
towej).

Na wstępie należy zazna-
czyć, że roczny limit odlicze-
nia się nie zmienił – dalej jest 
to 760 zł. Wysokość wydatków 
ustala się na podstawie doku-
mentów stwierdzających ich 
poniesienie.

Istotną zmianą jest, że od-
liczenie wydatków na Internet 
przysługuje podatnikowi, który 
do tej pory nie korzystał z tej 
ulgi wyłącznie przez dwa ko-
lejne lata podatkowe.

I tak przykładowo: osoby, 
które odliczały wydatki na In-
ternet poniesione w roku podat-
kowym 2010 i 2011 nie odliczą 

już wydatków poniesionych 
z tego tytułu w kolejnych latach. 
Natomiast osoba, która pierw-
szy raz korzystała z odliczenia 
w 2013 roku (za rok podatko-
wy 2012) jeszcze w tym roku, 
ale już po raz ostatni, skorzysta 
z odliczenia.

Możliwym rozwiązaniem 
jest zawarcie umowy cesji 
z dostawcą i przepisanie umo-
wy o świadczenie usług inter-
netowych na innego domowni-
ka, w celu skorzystania z ulgi 
w następnych latach.

III. Ulga na krew
Ulgę  d la  honorowych 

krwiodawców odlicza się na 
takich samych zasadach, jak 
w latach ubiegłych, w informa-
cji PIT-O stanowiącego załącz-
nik do zeznania rocznego.

Obliczając wartość daro-
wizny przekazanej na cele 
krwiodawstwa mnoży się ilość 
(wyrażonej w litrach) odda-
nej bezpłatnie krwi lub jej 
składników przez kwotę 130 
zł. Tyle wynosi wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego dawcy za 
jeden litr pobranej krwi.

IV. Ulga na dziecko (proro-
dzinna) i zasady jej przyzna-
nia zostały przedstawione 
w „Magazynie” na marzec 
2014 r.

Należy tu jedynie przypo-
mnieć, iż ulga pozwala obniżyć 
podatek o 1112,04 zł na jed-
no dziecko. Rodzice, którzy 
mają co najmniej troje dzieci, 
zwiększą odliczaną kwotę o 50 
procent na trzecie dziecko, a na 
czwarte i każde następne dziec-
ko suma odliczenia dodatkowo 
rośnie o 100 procent.

Oznacza to, że ulga po-
datkowa na dwoje dzieci 
uprawnia do odliczenia 
łącznie 2224,08 zł rocznie, na 
trzecie dziecko – 1668,06 zł, 
na czwarte i każde następne 
– po 2224,08 zł.

V. Ulga odsetkowa
Podstawowym warunkiem 

skorzystania z ulgi jest podpi-
sanie umowy kredytu (pożycz-
ki) 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 końca 
terminu spłaty określonego 
w umowie, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2027 r.
Stan prawny na 17.03.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

PIT: Ulgi za 2013 rok

14 marca 2014 roku po długiej chorobie zmarł były 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w gdańskim 

Olvicie (obecnie ZPT Kruszwica)

ś.p.

Andrzej Zaremba
W „Solidarności” od 1980 roku, od 1989 do 2010 roku 

był przewodniczącym „Solidarności” w gdańskim Olvicie, 
w kadencji 1992-1995 był członkiem Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia
składają członkowie i pracownicy 

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z żalem i smutkiem informujemy, że 17 marca 2014 r.  
zmarł w wieku 83 lat 

ś.p.

Janusz 
Bałanda-Rydzewski 
artysta fotografik, fotoreporter, dziennikarz, kronikarz

„Solidarności”, uczestnik Powstania Warszawskiego, przez 
całe życie związany z Trójmiastem, odznaczony m.in.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia

składa Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
oraz Redakcja „Magazynu Solidarność”

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 23 marca, 
w wieku 79 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były 

pracownik Portu Gdańsk 

ś.p.

Rudolf Zając
Zmarły był członkiem komitetu strajkowego na Rejonie I 
Zarządu Portu Gdańsk w sierpniu 1980 roku oraz w stanie 
wojennym, skarbnikiem Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” Zarządu Portu Gdańsk do chwili aresztowania –  

26 stycznia 1982 roku. Przez sąd Marynarki Wojennej  
w Gdyni 30 marca 1982 skazany na 6 i pół roku pozbawie-
nia wolności za udział w strajku i kontynuację działalności 
związkowej w stanie wojennym. Odznaczony przez Prezy-

denta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Cześć Jego Pamięci. 

Rodzinie i bliskim  
składamy wyrazy serdecznego współczucia.

„Solidarność” Portu Gdańsk
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Porady prawne 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45-12.45 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15 – 8.30-

-12.30 – 8.30-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11
O. 

Gdynia
11-17

8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-15.30 8.30-16 8.30-15 8.30-15.30 O. Gdynia

9-15

doradca prawny
Łukasz Sulej – 12-15 8.30-16 – 8-15

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8.30-16 – – – 8.30-16

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Soli-
darność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy 
upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny oso-
by, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki 
wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie 
prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie 
niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także uprawnio-
nym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała 
zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

tym rodzicu, jeżeli nie ma 
prawa do renty rodzinnej 
po rodzicach naturalnych 
(wyrok SN z dnia 30 listopa-
da 2000 r., II UKN 90/00).

Wdowa

Prawo do renty rodzinnej 
przysługuje wdowie, jeśli:
 w chwili śmierci męża ukoń-

czyła 50 lat lub była niezdol-
na do pracy

 albo wychowuje co najmniej 
jedno z dzieci, wnuków lub 
rodzeństwa uprawnionych do 
renty rodzinnej po zmarłym 
mężu, które nie ukończyły 16 
roku życia, a jeżeli uczą się 
– 18 roku życia

 sprawuje pieczę nad dziec-
kiem całkowicie niezdol-
nym do pracy uprawnionym 
do renty rodzinnej.
Uprawnienie do renty rodzin-

nej przysługuje również wdowie, 
jeśli spełni warunek dotyczący 
wieku lub niezdolności do pracy 
w okresie nie dłuższym niż 5 lat 
od śmierci męża lub od zaprzesta-
nia wychowywania ww. dzieci.

Renta rodzinna przyznana 
wdowie ze względu na osią-
gnięcie wieku 50 lat przysłu-
guje dożywotnio. Natomiast 
prawo wdowy do renty rodzin-
nej powstałe nie ze względu na 
wiek ustanie w przypadku:
 ustąpienia u wdowy niezdolno-

ści do pracy
 zaprzestania wychowywania 

dzieci, wnuków lub rodzeń-
stwa uprawnionych do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu 
z przyczyn dotyczących wdo-
wy lub osób wychowywanych 
(np. osiągnięcie wieku 16/18 
lat, ustanie uprawnień do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu)

 zaprzestania sprawowania 
pieczy nad dzieckiem nie-
pełnosprawnym.

Małżonka rozwiedziona

Małżonka rozwiedziona oraz 
wdowa, która przed śmiercią 
męża nie pozostawała z nim 
we wspólności małżeńskiej, ma 
prawo do renty rodzinnej, jeżeli 
oprócz spełnienia ww. warunków 
wymaganych od wdowy, w dniu 
śmierci męża miała prawo do 
alimentów z jego strony ustalone 

wyrokiem sądowym lub ugodą 
sądową. Wykładania powołane-
go przepisu wyklucza możliwość 
uwzględnienia umowy alimenta-
cyjnej między byłymi małżonka-
mi jako przesłanki nabycia prawa 
do renty po zmarłym rozwiedzio-
nym małżonku.

Wdowa, która nie spełnia 
żadnego z wymienionych warun-
ków wymaganych do przyzna-
nia renty rodzinnej i nie posiada 
niezbędnych źródeł utrzymania, 
ma prawo do okresowej renty ro-
dzinnej przez okres jednego roku 
od dnia śmierci męża albo przez 
okres uczestniczenia w zorgani-
zowanym szkoleniu mającym na 
celu uzyskanie kwalifikacji do 
wykonywania pracy zarobko-
wej, nie dłużej jednak niż przez 
2 lata od śmierci męża.

Rodzice zmarłego

Rodzice mają prawo do ren-
ty rodzinnej, jeżeli ubezpieczo-
ny bezpośrednio przed śmiercią 
przyczyniał się do ich utrzyma-
nia, a ponadto spełniają warun-
ki takie jak dla wdowy/wdowca 
(dotyczące wieku, niezdolności 
do pracy lub wychowywania 
małoletnich osób).
Renta rodzinna po śmierci dziecka 
przysługuje rodzicom tylko wtedy, 
gdy sami nie mogli sobie zapewnić 
utrzymania i dziecko bezpośred-
nio przed śmiercią przyczyniało 
się do ich utrzymania (wyrok SN 
z 21.11.2011 r., II UK 65/11).

Wysokość renty 
rodzinnej

Renta rodzinna wynosi:
 dla jednej osoby uprawnionej 

– 85 proc. świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu

 dla dwóch osób uprawnionych 
– 90 proc. świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu

 dla trzech i więcej osób upraw-
nionych – 95 proc. świadcze-
nia, które przysługiwałoby 
zmarłemu.
Wszystkim uprawnionym 

członkom rodziny przysługuje 
jedna łączna renta rodzinna, któ-
ra w razie konieczności dzielona 
jest w równych częściach między 
uprawnionych. Jeżeli do renty 
rodzinnej uprawniona jest sierota 
zupełna, przysługuje jej dodatek 
dla sierot zupełnych.
Podstawa prawna
Art. 65-74 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2013 r. nr 1440 ze zm.)
Stan prawny na 12.03.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Komu przysługuje 
renta rodzinna

Dzieci zmarłego

Zgodnie z generalną zasa-
dą zawartą w ustawie prawo 
do renty rodzinnej przysługuje 
dzieciom własnym, dzieciom 
drugiego małżonka i dzieciom 
przysposobionym:
 do momentu ukończenia przez 

nie 16 roku życia
 do ukończenia nauki w szko-

le, jeśli po osiągnięciu 16 
roku życia nadal kształcą się 
w szkole, nie dłużej jednak 
niż do osiągnięcia wieku 25 
lat życia, a jeśli ukończenie 25 
r.ż. przypadnie na ostatni rok 
studiów wyższych, to wraz 
z końcem roku szkolnego

 bez względu na wiek, jeśli 
stały się całkowicie niezdolne 
do pracy oraz do samodziel-
nej egzystencji lub całkowicie 
niezdolne do pracy w okresach 
wymienionych powyżej.

Wnuki i rodzeństwo

Wnuki, rodzeństwo oraz inne 
dzieci (w tym również w ramach 
rodziny zastępczej) zmarłego 
nabędą uprawnienia do renty 
rodzinnej, jeśli zostaną łącznie 
spełnione następujące wymogi:
 przyjęcie na wychowanie 

i utrzymanie nastąpiło przed 
osiągnięciem pełnoletności, 
pod pojęciem przyjęcia na 
wychowanie należy rozumieć 
przyjęcie dziecka do wspól-
noty domowej w celu zaspo-
kajanie potrzeb życiowych 
i materialnych dziecka

 przyjęcie na wychowanie 
i utrzymanie nastąpiło co naj-
mniej na rok przed śmiercią 
ubezpieczonego (emeryta lub 
rencisty), chyba że śmierć była 
następstwem wypadku

 nie mają prawa do renty po 
zmarłych rodzicach, a jeśli 
rodzice żyją, nie mogą za-
pewnić im utrzymania lub 
jeśli ubezpieczony (emeryt 
lub rencista) lub jego małżo-
nek był ich opiekunem usta-
nowionym przez sąd.

Przykład:
Dziecko powierzone przez 
sąd opiekuńczy pieczy ro-
dziny zastępczej co najmniej 
na rok przed śmiercią rodzi-
ca zastępczego nabywa pra-
wo do renty rodzinnej po 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego Kolegi 

ś.p.

Kazimierza Jurka
Członka Komitetu Strajkowego z 1980 r.w naszej Stoczni.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Koledze Jerzemu Kupcowi, członkowi Komisji Rewizyjnej 
NSZZ „Solidarność” SMW S.A. 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Koleżanki i Koledzy 
z NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Rodzinie Zmarłego naszego Kolegi, wieloletniego mistrza 
z wydziału PW-7 

ś.p.

Stanisława Recke
wyrazy głębokiego współczucia składają 

Koleżanki i Koledzy 
z NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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Morze, czyste morze
Dawniej mówiono o nim, może nieco na wyrost, Ocean Sarmacki. Polskie 
okno na świat, umożliwiające emigrację, a w czasach PRL ucieczkę ze znie-
wolonego kraju. Dziś to atrakcja turystyczna, ważna podstawa pomorskiej 
gospodarki, ale także wciąż nieodkryta potencjalna perła polskiej przyrody. 
Mowa oczywiście o Bałtyku.

Co ciekawe, jedno z największych 
zagrożeń dla ekosystemu Bałtyku stano-
wi… hałas wytwarzany przez człowieka. 
Dźwięki generowane przez silniki jed-
nostek pływających (uwaga, amatorzy 
wodnych szaleństw – od najmniejszych 
skuterów wodnych poczynając!) mogą 
zakłócać naturalne sygnały wysyłane 
przez zwierzęta.

Obszarem szczególnie zagrożonym 
antropopresją, z uwagi na atrakcyj-
ność turystyczną, jest Półwysep Helski. 
Przykładowo na początku 2014 roku 
okazało się, że kilka lat temu właści-
ciele niektórych kempingów sztucznie 
powiększyli brzeg półwyspu, aby pro-
wadzić działalność gospodarczą na 
większym terenie. Tymczasem Półwy-
sep Helski i Zatoka Pucka, podobnie jak 
ujście Wisły w okolicach Wyspy Sobie-
szewskiej, to cenne pomorskie obszary 
sieci Natura 2000.

EKO-NEWS

Więcej fok w Bałtyku
Maszop i Maszoperia – to dwa nowe szczenięta fok szarych, które w marcu 

urodziły się w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Helskie foka-
rium jest jedną z największych atrakcji turystycznych Pomorza, ale też symbo-
lem bogactwa bałtyckiej fauny i bodajże największego w Polsce sukcesu przy-
wrócenia populacji gatunku zagrożonego wyginięciem. Jeszcze w latach 20. 
ubiegłego stulecia w wodach Zatoki Puckiej i Gdańskiej polowano na foki szare, 
co roku łowiąc kilkaset sztuk. Po II wojnie światowej ten gatunek praktycznie 
wyginął. Dzięki międzynarodowemu projektowi restytucji, którego ważnym 
elementem jest prowadzony od 1992 r. polski program odtworzenia populacji 
fok, w 2013 r. na całym Bałtyku doliczono się już 30 tys. fok, z czego około 
tysiąca na polskim wybrzeżu. Co roku kilka młodych szczeniąt odchowanych 
w Helu wypuszczanych jest na wolność. Do rzadkości nie należy także spotka-
nie na pomorskich plażach dzikich fok szarych, w wyjątkowych przypadkach 
również fok pospolitych. Niestety, jak na razie podobnego sukcesu nie udało 
się osiągnąć z populacją morświnów, czyli waleni będących bliskimi kuzynami 
delfinów. Są one uznane na Bałtyku za gatunek „krytycznie zagrożony”. 

Rozmowa 
z prof. MARIUSZEM 
SAPOTĄ z Zakładu 
Biologii i Ekologii Morza 
Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego

– Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie. To znane przysłowie chyba jak ulał 
pasuje do stosunku Polaków do Mo-
rza Bałtyckiego, którzy, gdyby mogli, 
to najchętniej przeprowadziliby się 
nad Morze Śródziemne lub Adriatyk.

– Rzeczywiście, chociaż wydaje się, że 
stosunkowo mała popularność Bałtyku 
wśród naszych rodaków wynika raczej 
z klimatu w Polsce niż samego stanu 
wód. W regionie Morza Śródziemnego 
jest zdecydowanie cieplej i słoneczniej. 
Jednak potoczne rozumienie czystości 
wód morskich, utożsamiane z ich prze-
zroczystością, nie zawsze jest zgodne 
ze stanem faktycznym. Niektóre rejony 
turkusowego Adriatyku czy Morza Śród-
ziemnego są bardziej zanieczyszczone 
niż Bałtyk. Nie wspominając o szerokich 
piaszczystych plażach naszego morza, 
przyjemniejszych niż skaliste wybrzeża 
innych akwenów.

– Jak to jest z tym zanieczyszcze-
niem Bałtyku? Kilka miesięcy temu 
Skandynawowie przedstawili ba-
dania, z których miało wynikać, że 
praktycznie całą winę za stan wód 
w Bałtyku ponosi strona polska.

– To też nie miało wiele wspólnego z rze-
czywistością. Nad Bałtykiem leży 9 państw. 
Jeśli porównamy zlewiska, czyli obszar, 
z którego wody lądowe spływają do mo-
rza, oraz ludność, to okaże się, że Polska 

To morze specyficzne i niesforne. 
Nazywane morzem śródziemnym 
północnej Europy, ponieważ – tak 

jak jego słynniejszy odpowiednik – ze 
wszystkich stron jest otoczone lądem. 
Podobnie jak Morze Śródziemne oddziela 
od Oceanu Atlantyckiego tylko Gibraltar, 
tak jedynym wąskim połączeniem Bałtyku 
z Morzem Północnym są Cieśniny Duń-
skie. Bałtyk ma dość płytkie (średnia to 
50 m), najsłodsze ze wszystkich słonych 
wód na świecie. Niestety, także jedne 
z najbardziej zanieczyszczonych, chociaż 
stan bałtyckiego środowiska poprawia się 
systematycznie po podpisaniu w 1974 r. 
Konwencji Bałtyckiej w Helsinkach.

Bałtyk jest poddany szczególnej an-
tropopresji, czyli wpływowi działalno-
ści człowieka na środowisko, ponieważ 
większość z jego wybrzeży to tereny 
mocno uprzemysłowione, zwłaszcza 
w zachodniej części.

znajduje się w środku stawki. W ostatnich 
latach znacząco zmniejszyliśmy zanie-
czyszczanie Bałtyku, m.in. wybudowaliśmy 
dużo nowoczesnych oczyszczalni ścieków, 
które ograniczyły dostęp do Bałtyku bioge-
nów, np. azotanów i fosforanów.

– Dlaczego jest to tak ważne dla 
ekosystemu Bałtyku?

– Biogeny burzą naturalną równo-
wagę. Stanowią swoisty nawóz, który 
powoduje wzrost niektórych roślin 
w morzu, co z kolei ogranicza rozwój 
innych organizmów, zabierając im tlen 
(deficyty tlenowe) i dostęp do światła 
(słabsza fotosynteza). Mniej zanieczysz-
czeń biogenami to bardziej zrównowa-
żony rozwój flory i fauny Bałtyku.

– No właśnie, od swojskich śledzi 
też wolimy owoce morza z innych re-
jonów świata. Jest Pan ichtiologiem. 
Jak w kontekście Pańskich doświad-
czeń prezentuje się bałtycka fauna?

– W nauce ryby zalicza się do formacji 
ekologicznej nektonów, czyli organizmów, 

których nie unosi ruch mas wodnych, tyl-
ko – mówiąc językiem popularnym – płyną 
tam, gdzie chcą. Oceniając na tej podsta-
wie, ze środowiskiem Bałtyku jest całkiem 
dobrze. Morze Bałtyckie jest słabo zaso-
lone (7 promili), jego wody zalicza się nie 
do słonych, ale słonawych. W niektórych 
rejonach, np. w Zatoce Botnickiej, woda 
jest praktycznie słodka. Dlatego mówi się, 
że Bałtyk to najsłodsze morze świata. To 
z jednej strony powoduje mniejszą bio-
różnorodność – dlatego w Bałtyku nie 
grożą nam chociażby rekiny, dla których 
jest tu za słodko. Z drugiej strony niskie 
zasolenie powoduje, że w Bałtyku wy-
stępują również gatunki słodkowodne, 
np. szczupaki i okonie, osiągając zresztą 
większe rozmiary niż w kaszubskich je-
ziorach. Słonawo-słodkie wody Bałtyku 
wyróżniają to morze w skali światowej. 
Poza tym w Bałtyku wciąż istnieje niewy-
korzystana nisza ekologiczna, czyli jest to 
ekosystem, który może przyjąć wiele no-
wych gatunków.

– Wróćmy jeszcze do ryb. Jak 
przekonać wakacyjnych smakoszy 

Wiele przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność nad 
Bałtykiem udowadnia jed-
nak, że możliwa jest „ko-
egzystencja” gospodarki 
i środowiska naturalnego. 
Przykładowo Port Gdańsk, 
drugi największy port 
kontenerowy na Bałty-
ku, jest także jednym 
z regionalnych liderów 
w zakresie ochrony śro-
dowiska. Zarząd portu 
zapewnia odbiór powsta-
łych w trakcie eksploatacji 
cumujących statków od-
padów olejowych i sta-
łych, ścieków sanitarnych 
i pozostałości z oczyszczania spalin. 
Badania potwierdzają, że wody base-
nów portowych są czyste, a stężenia 
metali ciężkich (ołów, cynk i kadm) są 
w nich poniżej poziomów oznaczalno-
ści. Również tzw. urobek czerpalny, po-
wstały w wyniku prac portowych, jest 
czysty do tego stopnia, że może być 
zagospodarowany poprzez odłożenie 
go w morzu. Także badania pozio-

Słodki Bałtyk

świeżego, zdrowego dorsza lub flą-
dry, żeby dbali o środowisko natu-
ralne nad Bałtykiem?

– Nie potrzeba tu jakichś specjal-
nych wytycznych. Trzeba po prostu 
dbać o środowisko, pamiętając, że każ-
da rzucona na ziemię butelka plastiko-
wa może trafić do obiegu wodnego, 
a stamtąd do Bałtyku. A tak na mar-
ginesie – flądra to ogólna nazwa ryb 
płastugowatych. Nad Bałtykiem na na-
szym talerzu najczęściej ląduje stornia. 
A poza tym ryby są największe i mają 
najlepsze mięso zimą. Nad nasze mo-
rze warto przyjeżdżać zatem cały rok.

Rozmawiał Adam Chmielecki
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I
mu hałasu wykazały, że działalność 
portowa nie jest uciążliwa dla oko-
licznych mieszkańców i środowiska 
naturalnego.

Pamiętajmy o ochronie morza i je-
go brzegu podczas letniego wypo-
czynku nad Bałtykiem. Tak, abyśmy 
bez wyrzutów sumienia mogli w po-
pularnym sloganie „Morze, nasze 
morze” dorzucić określenie „czyste”.
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Radosnych Świąt  
Zmartwychwstania 
Pańskiego  
oraz 
błogosławieństwa 
Bożego. 
Niech 
Zmartwychwstanie 
Pańskie, 

które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech światło Jego słowa prowadzi nas  
przez życie w radości i pokoju

życzy
Zarząd Regionu Słupskiego  

NSZZ „Solidarność”

Po agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę i praktycznie zagarnięciu Półwyspu 
Krymskiego przez wojska rosyjskie protestuje cały świat. W wielu polskich miastach odbyły 
się wiece poparcia dla narodu i nowych władz, które wyłoniły się podczas ukraińskiej rewo-
lucji i przeciwko niespotykanej agresji państwa rosyjskiego. Uzurpuje sobie ono, łamiąc przy 
tym umowy międzynarodowe, prawo do interwencji zbrojnej na terytorium Ukrainy.

„SOLIDARNOŚĆ”  
z Ukrainą

zamordowanych na kijowskim 
Majdanie.

Piotr Duda, przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność’, wystosował 
apel do wszystkich członków 
Związku, prosząc o wspar-
cie dążeń wolnościowych na 
Ukrainie.

„Ślijcie protesty do władz 
rosyjskich, instytucji mię-
dzynarodowych, organizujcie 
protesty przed placówkami 
dyplomatycznymi” – apeluje 
szef „Solidarności”.

Z inicjatywy Zarządu Re-
gionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność” 20 lutego 

w Słupsku doszło do manife-
stacji poparcia dla toczących 
się przemian na Ukrainie.

„Nie utopicie wolności we 
krwi” – takie m.in. hasło wi-
dzieliśmy na transparentach 
przyniesionych przez pikie-
tujących. Do manifestantów, 
w przeważającej części człon-
ków „Solidarności”, dołączyli 
także inni mieszkańcy miasta, 
którzy w ten sposób wyrażali 
swoje poparcie dla Ukrainy. 
Manifestacja rozpoczęła się na 
placu Zwycięstwa przed ratu-
szem, który na parę godzin zo-
stał przemianowany na kijow-
ski Majdan. Po wystąpieniach, 
między innymi mec. Anny 
Boguckiej-Skowrońskiej, 
sędziego Trybunału Stanu, 
manifestanci przemaszerowali 
ulicami pod siedzibę „Solidar-
ności”, gdzie zawieszono trans-
parent w narodowych żółto-
-niebieskich barwach Ukrainy, 
zapalono znicze i złożono wią-
zanki kwiatów, upamiętniając 

Na ten apel odpowiedziały 
struktury związkowe w całym 
kraju i 8 marca przed ambasadą 
Federacji Rosyjskiej w Warsza-
wie pod hasłami „Bronimy wol-
ności i demokracji” doszło do 
ogólnopolskiej akcji „Solidar-
ności”. Do Warszawy pojechali 
też nasi związkowcy z Regionu 
Słupskiego, z przewodniczą-
cym Stanisławem Szukałą na 
czele. Wszystkim uczestnikom 
obu demonstracji składamy ser-
deczne podziękowania za ich 
obecność i zaangażowanie.

Manifestacja poparcia dla narodu Ukrainy w Słupsku.
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– Od kiedy w Pana życiu, 
wielkiego sportowca, zaczęła się 
przygoda z „Solidarnością”?

– „Solidarnością” zacząłem 
się interesować od chwili jej 
powstania, wtedy jeszcze jako 
uczeń nie mogłem aktywnie 
uczestniczyć w działalności 
związkowej ze względu na 
młody wiek, ale wiedziałem, 
że w przyszłości jako dorosły 
człowiek odnajdę swoje miej-
sce w Związku. Imponowała mi 
wielka pasja i zaangażowanie, 
z jakimi rodził się ten fascynu-
jący ruch w naszej ojczyźnie, 
no i podkreślany we wszystkich 
wystąpieniach patriotyzm i po-
wiew wolności. Pamiętam też 
wprowadzenie stanu wojennego 
i ten ciężki okres do 1989 roku, 

Przedstawiamy kolejnych nowo wybranych 
przewodniczących w organizacjach 
zakładowych NSZZ „Solidarność”  
na kadencję 2014-2018

 IMS SOFA – przew. Ryszard Biel
 POiW Miastko – przew. Elżbieta Lewandowska
 Nadleśnictwo Człuchów – przew. Piotr Piotrowski
 Wydziałowa, Rejon Dystrybucji Gazu – przew. Andrzej 

Krzysztoszek

kiedy to nasz kraj praktycznie 
cofał się w rozwoju.

– Pańska kariera sportowa 
nabrała rozpędu już w no-
wej, wolnej Rzeczypospolitej, 
odniósł Pan wiele spektaku-

larnych sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej, 
miłość jednak do „Solidarno-
ści” nie wygasła i wasze drogi, 
jak Pan wspomniał, się skrzy-
żowały. Kiedy to nastąpiło?

– Tak, było to dokładnie 
po zakończeniu mojej kariery 
sportowej, kiedy wstąpiłem 
do Państwowej Straży Pożar-
nej w Słupsku w 2004 roku. 
Zapisałem się do organizacji 
zakładowej i z dumą mogłem 
przypiąć do klapy marynarki 
znaczek z napisem „Solidar-
ność”. Spełniło się moje ma-
rzenie z lat szkolnych. Zosta-
łem działaczem na szczeblu 
zakładowym i tu realizuję się 
i spełniam jako członek Związ-
ku do dnia dzisiejszego.

– Ma Pan już spore do-
świadczenie jako związko-
wiec, co daje w dzisiejszych 
czasach „Solidarność”, jakie 
są wymierne korzyści z przy-
należności do Związku?

– W myśl zasady „zorgani-
zowani mają lepiej” związek 
zawsze będzie miał większe od-
działywanie na pracodawcę niż 
pojedynczy pracownik, dlatego 
warto do niego należeć. Ostat-
nio zauważyłem taką tendencję, 
że ludzie nie bardzo się kwapią 
do wstąpienia do jakiejkolwiek 
organizacji związkowej, ponie-
waż twierdzą, że nic im to nie 
da. Ale tutaj jest ogromne pole 
do popisu dla nas – związkow-
ców, szczególnie poprzez roz-
mowę z takimi pracownikami, 
żeby przedstawić im korzyści 
z przynależności do organiza-
cji. Sport nauczył mnie dyscy-
pliny i wytrwałości w dążeniu 
do założonego celu. Te cechy 
przydają się bardzo w pracy 
związkowej. Tak jak w sporcie 
zdarzają się wzloty i upadki, 
tak też w pracy związkowej są 

chwile dobre i złe. Trzeba po-
stawić przed sobą określone za-
danie i zrobić wszystko, aby je 
sumiennie wykonać. Tę zasadę 
stosowałem, gdy byłem spor-
towcem i kieruję się nią nadal 
jako związkowiec.

– Jesteśmy w trakcie kam-
panii wyborczej w Związku, 
w waszej organizacji odbyły 
się już wybory i został Pan 
wybrany do Komisji Rewi-
zyjnej. Jaką rolę zamierza 
Pan odegrać w nowej kaden-
cji w swojej macierzystej or-
ganizacji związkowej?

– Uważam, że każdy czło-
nek Związku, jeżeli ma pozy-
tywne nastawienie, niezależnie 
od zajmowanego stanowiska 
może wnieść coś dobrego i dać 
chociażby tzw. dobrą energię. 
Ja ze swojej strony tę pozytyw-
ną energię będę chciał przeka-
zać swoim kolegom.

– Dziękuję za rozmowę 
i za te piękne lata podczas 
kariery sportowej, za chwile 
wzruszeń, których Pan do-
starczył nam, kibicom.

SPORT I „SOLIDARNOŚĆ”  
to moje największe pasje 

Tomasz Czubak

Rozmowa z TOMASZEM CZUBAKIEM, wybitnym słupskim lekkoatletą, 
czterokrotnym mistrzem Polski na otwartym stadionie w biegach na 400 m, 
złotym medalistą mistrzostw świata z 1999 r. w Sewilli w sztafecie 4x400, 
aktualnym rekordzistą Polski na tym dystansie z wynikiem 44,62 s.
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Określenie ,,wypadek przy pracy” stało się na tyle popularne, 
że w języku potocznym stosuje się je niejednokrotnie nie 
tylko do faktycznych wypadków przy pracy, ale do różnych 
zdarzeń, które miały miejsce, gdy coś poszło nie tak jak na-
leży. Dla przykładu, jeśli ktoś pomyli się w wypowiedzi, użyje 
niefortunnych określeń albo podejmie złą decyzję, zwykli-
śmy mawiać, że był to, ,,wypadek przy pracy”.

niewłaściwym postępowaniem 
pracownika.

Pracownikom poszkodowa-
nym wskutek wypadku przy 
pracy oraz wypadku zrówna-
nego z wypadkiem przy pra-
cy przysługują następujące 
świadczenia z ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych:
1. 100-procentowy zasiłek cho-

robowy
oraz ewentualnie:
2. świadczenie rehabilitacyjne 

– po wyczerpaniu zasiłku 
chorobowego

3. zasiłek wyrównawczy
4. jednorazowe odszkodowanie 

za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu

5. renta wypadkowa z tytułu 
niezdolności do pracy

6. renta szkoleniowa
7. renta rodzinna
8. dodatki: pielęgnacyjny i do 

renty rodzinnej dla sieroty 
zupełnej

9. pokrycie kosztów leczenia 
stomatologicznego, szcze-
pień ochronnych oraz za-
opatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne.

Jeżeli pracodawca ponosi 
winę za dojście do wypadku, 
poszkodowany może dodatko-
wo domagać się odszkodowa-
nia i zadośćuczynienia na pod-
stawie kodeksu cywilnego.

Gdyby opisane powyżej 
konieczne procedury i wyni-
kające z nich konsekwencje 
zastosować do wszystkich tak 
zwanych popularnie ,,wypad-
ków przy pracy”, być może 
byłoby ich znacznie mniej.

Podane w powyższym tek-
ście informacje nie wyczer-
pują całości zagadnienia oraz 
nie uwzględniają wszystkich 
sytuacji i niuansów, dlatego w 
razie potrzeby warto sięgnąć 
do materiałów źródłowych, a 
mianowicie:
 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z 1 lipca 2009 r. w 
sprawie ustalania okolicz-
ności i przyczyn wypadków 
przy pracy (Dz. U. z 2009 r. 
nr 105, poz. 870)

 ustawy z 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób za-
wodowych (Dz. U. z 2009 r. 
nr 167, poz. 1322)

Iwona Pawlaczyk

Tato, zostań w domu!
Pomimo wejścia w życie w ostatnich latach wielu rozwią-
zań ułatwiających mężczyznom skorzystanie z urlopu oj-
cowskiego, w tym wprowadzonego ostatnio tzw. urlopu 
tacierzyńskiego, wciąż niewielu rodziców decyduje się na 
takie rozwiązanie.

Liczba zainteresowanych 
skorzystaniem z urlopu 
ojcowskiego co praw-

da z każdym rokiem powoli 
rośnie – ZUS poinformował 
właśnie, że w minionym roku 
decyzję taką podjęło 28,6 tys. 
mężczyzn, czyli blisko dwu-
krotnie więcej niż w latach 
wcześniejszych, jednak wciąż 
nam daleko do innych krajów 
europejskich, nie mówiąc już 
o przodujących w opiece nad 
dziećmi ojcach z krajów skan-
dynawskich.

Coraz mniejsze znaczenie 
ma w tej kwestii tradycyjny 
podział ról w rodzinie, jaki 
obowiązywał jeszcze naszych 
rodziców. Młodzi ojcowie 
chętnie dzielą się domowymi 
obowiązkami i włączają się 
w opiekę nad dziećmi. Tym 
bardziej że współczesne ko-
biety często pracują zawodo-
wo na równi z partnerem. Tu 
jednak sprawą rozstrzygającą 
stają się dochody i wkład obu 
stron do budżetu domowego. 
Na ogół panie zarabiają mniej 

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

W ramach projektu planowane są następujące działania:
 Spotkania informacyjne
Osiem spotkań informacyjnych zorganizowanych w ośmiu powiatach województwa pomor-

skiego (tczewskim, nowodworskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, wejherowskim, 
puckim, kartuskim) z zakresu możliwych do wprowadzenia w sektorze MMŚP konkretnych roz-
wiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
 Konferencje
Dwie konferencje podsumowujące w Gdańsku i Słupsku z udziałem ekspertów celem przed-

stawienia konkretnych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w sektorze MMŚP dotyczących 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na naszej stronie inter-
netowej www.opiekapluspraca.pl

Biuro projektu
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk
tel.: 58 301 11 27, 58 301 84 41, 58 301 31 16, fax: 58 301 79 31 
e-mail: biuro@pomorskaizba.pl
Partner projektu
Region Gdański NSZZ „Solidarność“, Dział Programów Europej-
skich, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, tel. 58 308 43 54, 
fax 58 308 44 18, e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

i to one decydują się na opiekę 
nad dzieckiem.

Jak się okazuje, jednym 
z ważnych powodów jest też po 
prostu nieznajomość obowiązu-
jących przepisów prawa.

Warto więc pamiętać, że 
zgodnie ze znowelizowanym 
kodeksem pracy, każdy tata 
ma prawo do dwóch tygodni 
płatnego urlopu ojcowskiego, 

który musi wykorzystać przed 
ukończeniem przez dziecko 
12 miesiąca życia. Z urlopu 
ojcowskiego można korzystać 
jednocześnie z urlopem macie-
rzyńskim żony. Chodzi o to, by 
dać rodzicom szansę wspólnej 
opieki nad dzieckiem.

Nowym rozwiązaniem jest 
tzw. urlop tacierzyński, który 
daje rodzicom szansę zamiany 

w obowiązkach rodzicielskich. 
Jeżeli oboje decydują o prze-
rwaniu przez matkę przysługu-
jącego urlopu macierzyńskiego 
i jej powrocie do pracy, wtedy 
ojciec może przejąć opiekę nad 
dzieckiem, korzystając z tacie-
rzyńskiego. Tak więc urlop ta-
cierzyński to innymi słowy urlop 
macierzyński wykorzystany nie 
przez matkę, a przez ojca.

To był ,,wypadek przy pracy” 
Określenie ,,wypadek przy pracy” stało się na tyle popularne, Określenie ,,wypadek przy pracy” stało się na tyle popularne, Określenie ,,wypadek przy pracy” stało się na tyle popularne, 

bhpA B C bhp
pracodawcę, albo poprzez bez-
pośredniego przełożonego bądź 
poprzez zakładową służbę BHP. 
Jeżeli wystąpi jakiś problem z 
możliwością bezpośredniego 
zgłoszenia wypadku, możemy 
do pracodawcy wystosować 
pismo z informacją. Po takim 
zgłoszeniu pracodawca ma 
obowiązek powołać tzw. zespół 
powypadkowy, który ustali oko-
liczności i przyczyny wypadku, 
zgłoszonego jako wypadek przy 
pracy, oraz sporządzi stosowny 
na tę okoliczność protokół. Dla 
pracownika ważne jest, czy w 
protokole powypadkowym ze-
spół ustalający okoliczności i 
przyczyny wypadku uzna ma-
jący miejsce wypadek za wypa-
dek przy pracy lub zrównany z 
wypadkiem przy pracy. Aby ze-
spół powypadkowy mógł uznać 
zaistniałe zdarzenie za wypadek 
przy pracy, muszą jednak być 
spełnione łącznie cztery okre-

ślone przesłanki, a mianowicie: 
musi to być zdarzenie nagłe, 
wywołane przyczyną zewnętrz-
ną, powstałe w związku z pra-
cą oraz powodować uraz lub 
śmierć. Tylko spełnienie tych 
czterech warunków łącznie 
może pozwolić na zakwalifi-
kowanie danego zdarzenia jako 
wypadku przy pracy. Każdy z 
wyżej wymienionych elemen-
tów podlega określonej analizie 
i tak na przykład nagłość zdarze-
nia można uznać, jeżeli trwa ono 
nie dłużej niż dniówka robocza, 
a utrata związku z pracą następu-
je, jeśli pracownik w czasie prze-
znaczonym na pracę wykonuje 
czynności nienależące do jego 
obowiązków służbowych.

Oprócz wypadków przy 
pracy warto także wspomnieć 
o tak zwanych wypadkach 
zrównanych z wypadkami przy 
pracy, gdyż za jedne i drugie 
przysługują poszkodowanemu 
w nich pracownikowi lub, w 
razie jego śmierci rodzinie, 
określone świadczenia. Za 
wypadek zrównany z wypad-
kiem przy pracy najczęściej 
uznaje się wypadek w czasie 
podróży służbowej, chyba że 
wypadek został spowodowany 

Natomiast faktycznie 
stwierdzenie ,,wypadek 
przy pracy” zgodnie z 

obowiązującym prawem doty-
czy określonych sytuacji zwią-
zanych przede wszystkim ze 
stosunkiem pracy. Na dodatek 
sytuacji wymagających okre-
ślonych procedur, ale finalnie 
może się też wiązać z pewnymi 
profitami dla pracownika oraz 
konsekwencjami dla pracodaw-
cy. Zanim jednak za wypadek 
przy pracy, a raczej za trwały lub 
długotrwały uszczerbek na zdro-
wiu, otrzymamy – jako poszko-
dowani pracownicy – określone 
świadczenia pieniężne, musimy 
cierpliwie poddać się określo-
nym w prawie procedurom. A 
więc na wstępie, po zdarzeniu 
urazowym, które miało miejsce 
w pracy lub w związku z wyko-
nywaną pracą, ewentualnie w 
czasie delegacji służbowej, nale-
ży o tym zdarzeniu powiadomić 
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Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Zbędny, ale wszędobylski projekt 

Zdanie „Uczestniczyliśmy w projekcie współfinansowa-
nym ze środków Unii Europejskiej.” jest zrozumiałe, po-
nieważ rzeczownik projekt od kilkunastu lat funkcjonuje w 
polszczyźnie w nowym znaczeniu. Słyszy się o projektach 
unijnych, o projektach naukowo-badawczych, o projektach 
edukacyjnych. Jednak słowo projekt użyte w tym nowym 
znaczeniu nadal wywołuje wiele kontrowersji.

Dlaczego zaakceptowanie tego neosemantyzmu budzi 
sprzeciw językoznawców i wielu użytkowników na-
szego języka? W jaki sposób funkcjonujące od wielu 

lat w polszczyźnie słowo projekt nabyło nowego znaczenia?

Projekt w nowym znaczeniu
Słowo projekt w zdaniu: „Projekt naukowo-badawczy jest 

współfinansowany przez UE.” oznacza ‘przedsięwzięcie, za-
danie, które musi być przeprowadzone i skończone’ (zrealizo-
wane). Przy czym projekty naukowo-badawcze to ‘prace na-
ukowo-badawcze, przedsięwzięcia, innowacyjne działania, na 
które otrzymuje się tzw. granty (dotacje w drodze konkursu)’. A 
zatem rzeczownik projekt w tym przykładzie ma nowe znacze-
nie, różniące się od tych, które dotąd notowały słowniki. 

Pierwotne znaczenie
Wyraz projekt tradycyjnie używany jest w znaczeniach: 

 ‘zamierzony plan działania, postępowania’; ‘pomysł’, za-
mysł’, np. „projekt (‘plan, pomysł’) podróży” oraz

 ‘plan, szkic czegoś’, np. „projekt budowli, przedsięwzię-
cia”; ‘wstępna wersja jakiegoś dokumentu’, np. „projekt 
ustawy”.
Przywołana definicja ujawnia, że w polszczyźnie jednym 

z najważniejszych elementów znaczeniowych wyrazu projekt 
jest ‘niegotowość’, pierwszy lub jeden z pierwszych etapów 
jakiegoś przedsięwzięcia, działania. Ten element znaczeniowy 
odnajdujemy również w synonimach tego leksemu: zamysł, 
plan, przewidywanie, szkic, myśl, pomysł, koncepcja, propo-
zycja, założenie, schemat, model, zarys. 

Z tego powodu osoby przyzwyczajone do tradycyjnego zna-
czenia słowa projekt – zgodnego z etymologią (łac. proiectus 
‘wysunięty do przodu’) – dziwią się, w jaki sposób projekt (‘po-
mysł’) może być dziełem skończonym, bo niewątpliwie w zdaniu 
„Uczestniczyliśmy w projekcie współfinansowanym przez UE.” 
jest mowa o przedsięwzięciu realizowanym i skończonym.

Z porównania tradycyjnego znaczenia rzeczownika projekt 
z jego nowym znaczeniem jednoznacznie wynika, że nowe 
znaczenie „kłóci się” ze starym.

Źródło nowego znaczenia
Wyraz od lat funkcjonujący w polszczyźnie nabrał – pod 

wpływem angielskiego rzeczownika project – nowego zna-
czenia. W angielszczyźnie słowo project – poza znaczeniem 
‘plan, szkic, coś wstępnego’ – występuje także w znaczeniu 
‘przedsięwzięcie, zwykle poważne, wymagające pracy i zaan-
gażowania, z satysfakcjonującym wynagrodzeniem za pracę 
i wysiłek’. 

Krytycy nowego znaczenia 
Czy musieliśmy nowy sens wyrazu projekt na siłę przej-

mować?– pytają użytkownicy języka polskiego – oburzeni 
nieuzasadnioną neosemantyzacją.

Rzeczywiście, projekt w nowym znaczeniu stanowi przy-
kład niepotrzebnego kalkowania do polszczyzny wszystkiego, 
co angielskie – bez refleksji, czy to jest konieczne.

Tytuły projektów
Jeśli po słowie projekt pojawia się nazwa własna przed-

sięwzięcia, to należy ją pisać wielką literą i wyróżniać cu-
dzysłowem lub kursywą, np. projekt „Most do sukcesu” lub 
projekt „Pomorze”. 

Z przymrużeniem oka 
Profesorowi Jerzemu Bralczykowi ktoś pochwalił się kie-

dyś, że miał aż osiem projektów. 
– I co, nic z tego nie wyszło? – z przekąsem zapytał profe-

sor, wiedząc, że z pomysłami tak bywa.
– Ależ nie, wszystkie zrealizowałem! – zabrzmiała odpowiedź.
Jak widać, osoba rozmawiająca z profesorem rozumiała 

już sens słowa projekt po nowemu. 
Barbara Ellwart

POZIOMO
(w dowolnej kolejności)
• król Fenicji, ojciec Europy
• machina oblężnicza burząca 

mury
• przepływa przez Drawsko 

Pomorskie
• przen. kobieta smukła, bar-

dzo delikatna
• sprzęt do nagrywania i od-

twarzania dźwięku
• rzadkość, osobliwość, fenomen
• znawca słownictwa
• z amer. siedziba Kongresu 

USA
• wydatki na inwestycje
• ucieszy bezrobotnego aktora
• żyzne gleby wapienne
• ruska władza, kierownictwo
• członek plemienia dziś naj-

liczniej reprezentowanego 
przez Indian
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JOLKA z symptomem choroby ;)
• część ulicy lub … pod ziemią 

w kopalni
• cenne drewno meblarskie

PIONOWO
(w dowolnej kolejności)
• ptak z rodziny drozdowa-

tych
• jeden z najdroższych i naj-

bardziej luksusowych spor-
towych samochodów na 
świecie

• nie chciała Niemca
• rywalka tkaniny wełnianej
• do opiekania mięsa
• dawn. lewa ręka lub w po-

wiedzeniu „zażyć kogoś 
z …”

• koźla skóra
• dama z ratusza
• mieszkanka Reykjaviku
• rymy niedokładne

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z Gabrielem i Franciszkiem” 
z nr. 2/2014. Otrzymuje ją 
pani Natalia Chmielecka
z Lignów Szlacheckich. Na-
grodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: „Sukces lubi 
pracowitych optymistów”.

• miasto i port naftowy w Iranie
• np. krwawa mery
• polecenie
• symptom choroby

Litery czytane rzędami 
w szarych kratkach utworzą 
rozwiązanie.

(kas)

1. Jeśli jesteś podatnikiem, 
którego wszystkie przy-
chody były rozliczane przez 
płatnika (np. pracodawcę) 
i chcesz przekazać 1 pro-
cent podatku na działalność 
statutową Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy, to na 
formularzu PIT-37 w części 
I poz. 123 wpisz nr KRS 
Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy: 0000337122, 
a w poz. 124 wyliczony 1 
procent.

2. Jeśli jesteś podatnikiem sa-
modzielnie rozliczającym 
swoje przychody (prowa-
dzisz działalność gospo-
darczą) i chcesz przekazać 
1 procent podatku na dzia-

łalność statutową Pomor-
skiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, to na formularzu 
PIT-36 w części P poz. 302 
wpisz nr KRS Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy: 
0000337122, a w poz. 303 
wyliczony 1 procent.

3. Jeśli korzystasz z progra-
mów rozliczeniowych 
Na stronach głównych Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
i Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy znajdują się 
linki prowadzące do aktual-
nego programu rozliczenio-
wego. Po przeniesieniu na 
stronę programu wybierz 
właściwy formularz PIT 
i dalej postępuj jak wyżej.

1 procent na stypendia
Aby przekazać 1 procent podatku na Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy i pomóc w ufundowaniu stypendiów dla 
uzdolnionej młodzieży, należy:
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RYBACKIE opowieści 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Żeliwny „krystek”, dzie-
siątki sieci, kule wy-
pornościowe, kapoki, 

haczyki, chorągiewki i wiele 
najróżniejszych przedmiotów 
potrzebnych rybakowi w co-
dziennym życiu tworzą niezwy-
kłą atmosferę pomieszczenia, 
które stało się izbą pamięci. 
Przez dziesiątki lat w tym 
miejscu przeżywano i rado-
ści, i tragedie. Jak opowiada 
Jerzy Piątek, stara drewniana 
przystań spłonęła w 1974 roku, 
ale 26 pływających jednostek 
przetrwało czasy PRL-u. Jesz-
cze po transformacji politycz-
nej tętniło tu życie. Pan Piątek 
robi wszystko, aby o tym nie 
zapomniano.

Z każdym zebranym przez 
niego eksponatem wiąże się 
niezwykła historia. Na przy-
kład przy sieciach usłyszałam 

Nastała już wiosna i coraz częściej wybieramy się na spacer nad morze. Tym, którzy wędrują 
trójmiejskim bulwarem, proponuję zatrzymać się przy dawnej przystani rybackiej pomiędzy 
Sopotem a Jelitkowem. Oficjalnie przystań jeszcze istnieje, ale stoją tam może ze dwie
łodzie. Niegdyś, i to wcale nie tak dawno, było to miejsce tętniące życiem. Spotykało się 
prawdziwych rybaków, którzy pykając fajkę patroszyli ryby, reperowali sieci, wyciągali z mo-
rza łodzie. Dzisiaj zrobiło się betonowo, z restauracją, typową jak wszędzie muzyką i bez 
charakteru. No, chyba że wejdziemy do pierwszego boksu, gdzie świat wygląda zupełnie 
inaczej, można tam posłuchać morskich, a raczej rybackich opowieści – to minimuzeum 
rybackie założone przez niemal ostatniego już sopockiego rybaka Jerzego Piątka.

o dwóch Kaszubkach, córkach 
kowala, które jako młode 
dziewczyny ręcznie szyły sieci 
rybackie. Każda z nich siedzia-
ła, a raczej stała oparta o zyde-
lek. Były niezwykle sprawne, 
ale okazuje się, że każde oczko 
wymagało takiego ruchu, że 
dziewczyna całym ciałem prze-
stępowała z nogi na nogę. Pan 
Jerzy zauważył, że jedna z nich 
stąpała głównie na lewą nogę. 
Jak się okazało, była leworęcz-
na, ale bardzo się tego wstydzi-
ła. Bała się, że jeśli jej „defekt” 
wyjdzie na jaw, nikt nie weźmie 
jej za żonę. Tak się złożyło, że 
obie panie ukończyły później 
studia plastyczne, zajmowały 
się wzornictwem artystycznym, 
pracowały w fabryce fajansu 
we Włocławku, założyły rodzi-
ny, mają już wnuki i mieszkają 
w Australii.

Pośrodku pomieszczenia stoi 
przedziwna konstrukcja składa-
jąca się z nóżek fortepianu, ro-
werowego dzwonka i pedałów 
oraz zębatki o 27 zębach. Jest 
to urządzenie wykonane domo-

wym sposobem, a służące do 
robienia lin, których w PRL-u 
nie można było dostać. Zachod-
ni rybacy nie wpadliby na taki 
pomysł, a polscy? Dwie osoby 
mogły skręcić linę z byle cze-
go. Kaszubi robili je z taśmy 
izolacyjnej, bo na nic innego 
nie było ich stać.

Wśród tych przedziwnych 
dla laika sprzętów znalazłam 
włok na małe rybki, a także 
skrzynki z dziurkami na tzw. 
tubisówki, srebrne rybki żyjące 
przy brzegu, przysmak kormora-
nów, ale i drapieżników. To wła-
śnie na nie łowiono duże ryby, 
np. szczupaki. Panu Jerzemu 
udało się kiedyś złowić 15-kilo-
gramowy okaz, który go nawet 
pogryzł. Jednak nie zniechęciło 
go to i pewnego dnia, kiedy był 
jeszcze młodym chłopakiem, 
nie mówiąc nic ojcu, wybrał się 
pokłusować na szczupaki przy 
radzieckiej granicy. Polska straż 
przybrzeżna chciała go zaaresz-
tować, ale pomogli mu Rosja-
nie, którzy wymienili szczupaki 
na Moskovskayą. Miał być to 
prezent dla ojca, ale skończyło 
się na porządnym laniu i zakazie 
samotnego pływania po zatoce.

Czego w tym muzeum nie 
ma? Kotwice dwu- i trzyłapowe, 
ale i kotwica abordażowa, czyli 
piracka, jedna z nich liczy sobie 
co najmniej 250 lat, są też części 
wręgów z łodzi wikingów wyło-
wione z okolic Portu Północnego, 
jest również skamielina bałtycka 
z babką obłą, żyjącą jakieś 2 mi-
liony lat temu, błyszczki, łyżwy, 
świdry, śruby, pasy ratunkowe…

Najciekawsze są jednak 
opowieści, np. o wiszących 
w muzeum rysunkach czy fo-
tografiach, które znakomicie
ukazują życie sopockich ryba-
ków. Na jednej z nich widać 
łódź z tablicą rejestracyjną 
SOP 4, którą Finowie wynajęli 
do kręcenia filmu w 1960 roku.
Na pokładzie znajdują się czte-
ry osoby. Ojciec pana Jerzego, 
kolega ojca, 12-letni Jerzy i nagi 
mężczyzna, który – jak wynika 
z opowieści – był fińskim ope-
ratorem akurat wyciągniętym 
z wody, więc się suszył. Jego 
kolega, również Fin, zrobił mu 
psikusa i sfotografował łódź, 
gdy ten był bez ubrania.
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