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KK w sprawie emerytur

Kompromis w PKP

„S” w „Gazecie Wyborczej”

25 maja Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
PKP po negocjacjach osiągnął kompromis z
pracodwacą w sprawach dotyczących wzrostu
wynagrodzeń, programu dobrowolnych
odejść oraz zmian w zakładowych układach
zbiorowych pracy. „S” razem z działającymi
na PKP związkami zawodowymi złożyła podziękowania i wyrazy uznania organizacjom
zakładowym – za zaangażowanie w powołanie zakładowych komitetów strajkowych.

Nowo wybrani szefowie „Solidarności”
w Agorze (12 maja) na fanpage’u „S”
„pogratulowali” zarządowi spółki horrendalnego wzrostu wynagrodzeń, który sami
sobie przyznali. Jak podały wirtualnemedia.
pl, według oﬁcjalnego raportu rocznego
Agory – wynagrodzenie prezesa ﬁrmy Piotra
Niemczyckiego wzrosło z 600 do 701 tys.
zł, wiceprezesa Zbigniewa Bąka z 526 do
810 tys. zł, a pozostałych członków zarządu
Tomasza Józefackiego i Grzegorza Kossakowskiego – z 480 do 616 tys. zł. Łącznie
wynagrodzenie zarządu zwiększyło się o
ponad pół miliona złotych.
W skład nowych władz „S” w Agorze weszli:
przewodniczący Wojciech Orliński, który
jest dziennikarzem „GW”, wiceprzewodnicząca Magdalena Żakowska, dziennikarka
„GW”, oraz sekretarz Michał Wybieralski,
dziennikarz „GW”. Jeszcze tego samego dnia
na fanpage’u „S” ukazał się w ironicznym
tonie wpis na temat wysokich podwyżek
płac zarządu spółki Agora: „W tych trudnych
dla mediów czasach cieszy nas to, że w
Agorze przynajmniej jedna grupa pracowników w roku 2011 odnotowała kilkunasto-,
a nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost
zarobków”.

Sukces eksperta „S” w BPH
SA
10 maja w miasteczku emerytalnym pod
Sejmem w Warszawie po raz pierwszy w historii
naszego Związku odbyło się pod namiotami
nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej.
Zorganizowano także, emitowaną na telebimach,
debatę publiczną, mającą dać odpowiedź na
pytania: czy jest alternatywa dla rządowego
projektu, mającego uzdrowić system ubezpieczeń
społecznych w Polsce oraz jakie elementy muszą
być uwzględnione w prawdziwej reformie emerytalnej. KK przyjęła stanowisko ws. forsowania
przez rząd RP zmian w systemie emerytalnym,
w którym „S” wezwała ekipę premiera Tuska
do wycofania się z tego szkodliwego społecznie projektu. „S” po raz kolejny wskazywała,
że mechaniczne potraktowanie wydłużenia
wieku emerytalnego nie zastąpi systemowych
rozwiązań dotyczących opracowania i przyjęcia
Narodowej Strategii Demograﬁcznej.

Sto lat
dla bp. Zawitkowskiego

20 maja w katedrze łowickiej została
odprawiona msza św. dziękczynna z okazji
50-lecia święceń kapłańskich biskupa Józefa
Zawitkowskiego. Mszę św. odprawił sam
jubilat, homilię wygłosił zaś metropolita łódzki arcybiskup Władysław Ziółek. Błogosławieństwa ewangeliarzem dokonał kardynał
Józef Glemp, prymas senior. W czasie
nabożeństwa odczytano wiele listów i życzeń
skierowanych do biskupa, m.in. telegram
gratulacyjny od Ojca Świętego Benedykta XVI
oraz delegacji „Solidarności”.

„S” przeciw likwidacji IPN
Prezydium KK 23 maja negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy o likwidacji IPN
autorstwa SLD. Zdaniem związkowców, likwidacja instytutu oznaczać będzie rezygnację z
lustracji, utrudnienie dostępu do akt organów
bezpieczeństwa oraz praktyczne ograniczenie ścigania przestępstw przeciw narodowi
polskiemu. Również przeniesienie archiwów
IPN do Archiwum Państwowego sprawi, że
dostęp zainteresowanych do materiałów
będzie iluzoryczny. „S” sprzeciwia się również
przeniesieniu działalności edukacyjnej instytutu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Po raz pierwszy zdarzyło się, żeby wszystkie
pięć związków zawodowych działających w
banku BPH zgodziło się, aby negocjacje w
ich imieniu prowadził ekspert „Solidarności”.
Podczas negocjacji porozumienia z pracodawcą w sprawie zwolnień grupowych, przy
pomocy eksperta KK Barbary Surdykowskiej, wszystkie związki zawodowe w banku
prezentowały jedno wspólne stanowisko.
Dzięki temu udało się wynegocjować maksymalnie wysokie odprawy, program szkoleń
oraz przejrzysty system informacji. Pracodawca podpisał również zgodę na nieobniżanie
odpraw w przypadku zwolnień grupowych w
najbliższych latach.

Więcej „S” w handlu
Organizacje NSZZ „S” z sektora handlu powiększyły się o kolejnych członków Związku i
stworzyły następne swoje oddziały. Obecnie
w Polsce w tym sektorze pracuje około
miliona osób. Efektem wspólnej pracy Działu
Rozwoju Związku KK, regionów, jak i samej
Sekcji Handlu po kolejnych nowo powstałych
organizacjach oddziałowych w sieci Kauﬂand
są następne, zarejestrowane w innych sieciach handlowych. Na podstawie porozumienia obowiązującego pomiędzy „S” a Carrefour
przedstawiciele Związku mogą spotykać się
z pracownikami tej ﬁrmy podczas tzw. Dni
Otwartych. Dzięki temu powstały dwie nowe
organizacje oddziałowe w Sieradzu i jedna w
Warszawie. Z kolei w sklepach Reala wzrosło
uzwiązkowienie na terenie Warszawy, a
w sieci Auchan w Bydgoszczy. Sukces w
organizowaniu pracowników odnotowano
też w Auchan w Mikołowie, gdzie utworzono
Organizację Oddziałową NSZZ „S”.

Drastyczny spadek miejsc
pracy
20 tysięcy – tyle ubyło miejsc pracy w średnich i dużych zakładach od początku roku. Tylko w kwietniu ich liczba zmniejszyła się o 8,3
tysiąca. A jeszcze niedawno eksperci mówili o
wzroście o ok. 0,5 proc. Także wzrost płac nie
osiągnął prognozowanej przez ekonomistów
wysokości – 4,2 proc. Faktyczny wzrost to
3,4 proc. Realne dochody jednak spadają, bo
inﬂacja wyniosła 4 proc.

okazji przypadającego 1 Maja wspomnienia św.
Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy. Ta data
to również Dzień Solidarności z Ludźmi Bezrobotnymi, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu
Polski. W pielgrzymce udział wzięli członkowie
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, m.in. stoczniowcy
oraz przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla.

Gdynia: Wspomnienie św.
Józefa Rzemieślnika
1 maja o godz. 10 w kościele św. Józefa
w Gdyni Leszczynkach odprawiona została
uroczysta msza św. z okazji wspomnienia
Świętego Józefa Rzemieślnika, patrona
wszystkich robotników i pracujących.
Głównym koncelebransem był diecezjalny
duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Sławomir
Decowski. Były na niej obecne także poczty
sztandarowe z Regionu Gdańskiego.

3 Maja w Starogardzie
Gdańskim

Starogardzkie obchody 221 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja rozpoczęto mszą św. w
intencji ojczyzny, odprawioną w kościele pw.
św. Katarzyny. Uczestnicy przemaszerowali pod
starogardzki ratusz, a następnie pod pomnik
Niepodległości przy Zespole Szkół Zawodowych
przy ul. Paderewskiego 11. Starogardzką „Solidarność” reprezentowały m.in. poczty sztandarowe ZF Polpharma, delegacja Rady Oddziału
oraz przedstawiciele KM Oświaty, ZF Polpharma,
Organizacji Terenowej i KZ PUK Starkom, Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Urzędu
Miasta, Dovisty Polska sp. z o.o.

XX Ogólnopolska
Pielgrzymka Robotników
Praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy – przypomniał bp Stanisław Napierała w
Kaliszu 1 Maja. Ordynariusz kaliski odprawił
mszę św. dla uczestników XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do św. Józefa,
zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” z

„My, byli działacze NSZZ »Solidarność« i więźniowie polityczni z lat 1980-1989 zrzeszeni w
Stowarzyszeniu Godność, jesteśmy oburzeni
wypowiedzią byłego przewodniczącego
»Solidarności« Lecha Wałęsy, który 16 maja
oświadczył, że rząd powinien użyć siły wobec
demonstrantów blokujących Sejm w dniu 11
maja 2012 r.” – napisali w liście otwartym do
przewodniczącego „S” Piotra Dudy działacze
Stowarzyszenia „Godność”, Stanisław Fudakowski, Czesław Nowak i Andrzej Osipów.
W piśmie z 17 maja b. działacze opozycji
antykomunistycznej zwracają uwagę, że
„Niewpuszczenie na galerię sejmową przedstawicieli Komisji Krajowej przepełniło czarę
goryczy. W ostatnich latach rząd traktuje
związki zawodowe nie jak partnerów społecznych, ale jak przeciwników politycznych lub
przybudówki partyjne PiS i SLD”.

Spotkanie z prezesem PiS

ZRG o kampanii przeciwko
ustawie emerytalnej

W REGIONIE


Stowarzyszenie „Godność”
oburzone słowami Lecha
Wałęsy

Dyskusja o działaniach Związku w ramach akcji
protestacyjnej przeciw podwyższeniu wieku
emerytalnego zdominowała 7 maja posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.
Członkowie ZRG wyrażali swoje zaniepokojenie brakiem długofalowego scenariusza
działań Związku w tej sprawie. Przewodniczący
Krzysztof Dośla przedstawił informacje, podsumowujące dotychczasowe działania Regionu
Gdańskiego od początku kadencji.

19 maja w Gdańsku w dawnej stoczniowej
Sali BHP oraz w Gdyni w Domu Rzemiosła
odbyły się spotkania związkowców z Jarosławem Kaczyńskim. – Polska gospodarka
potrzebuje wsparcia państwa – mówił prezes
PiS na spotkaniu z sympatykami w historycznej Sali BHP. Przypomniał m.in. o koniecznych
zmianach, a wśród priorytetów wymienił:
wsparcie dla przemysłu, repolonizację
banków, zmianę przepisów podatkowych.
– Trzeba dzisiaj mówić o tak głębokiej zmianie, która będzie oznaczała nowy system.
Możemy to nazwać IV Rzeczpospolitą, możemy to nazwać jakoś inaczej, ale istotą rzeczy
jest zmiana – stwierdził Kaczyński.

http://www.solidarnosc.gda.pl, e-mail: magazyn.solidarnosc@solidarnosc.gda.pl
Wydawca: Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Redaguje zespół: Małgorzata Kuźma (red. naczelna, tel. 501-121-096), Adam Chmielecki, Ryszard Kuźma (skład, red. techniczny), Olga Zielińska. Współpracują: Barbara Ellwart, Maria Giedz, Paweł Glanert, Artur S. Górski, Tomasz Gryczan,
Wojciech Milewski, Aleksander Miśkiewicz, Tomasz Snarski, Łukasz Sulej, Maria Szwajkiewicz, Renata Tkaczyk. Nadzór merytoryczny: Jacek Rybicki. Kolportaż: Roman Stegart, tel. 58 301-71-21,

zamawianie: tel. 58 301-71-21. Adres redakcji: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
tel.: 58 308-42-72, 58 301-71-21. fax: 58 308-44-18. Druk: Zakłady Graﬁczne im. J. Czyżewskiego
Tczew, ul. Kwiatowa 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych i publikowanych tekstów. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Nakład: 10 000 egz.
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Okładka: XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Fot. Wojciech Milewski

2

Nr 6/czerwiec 2012

AKTUALNOŚCI

Obok spisu treści
konsekwentnie realizuje hasło „Polak niedouczony, wyborca wymarzony” (Historia:
narodowa sprawa, str.4). „Solidarność” wraz
z wieloma środowiskami, którym nieobojętne jest, jakie będzie „młodzieży chowanie”,
protestuje przeciwko polityce edukacyjnej
obecnego rządu. W tej sprawie delegaci na
XIII WZD Regionu Gdańskiego wystosowali
apel, w którym poparli działania oświatowej
„Solidarności”, podejmowane w „obronie
patriotycznego i wychowawczego wymiaru
polskiej szkoły”. Regionalny zjazd przyjął
ponadto program działań na rzecz rozwoju
Związku oraz stanowisko w sprawie obecnej
sytuacji w regionie i kraju, w którym delegaci
opowiedzieli się za przeprowadzeniem
przedterminowych wyborów parlamentarnych (Połowa kadencji, str. 11).

Małgorzata Kuźma

iBiS

Ktoś kiedyś uznał, że w ramach poprawności
politycznej należy zamiast słów „niemieckie
obozy śmierci” używać „nazistowskie obozy
śmierci”. Dzisiaj zbieramy tego efekty. Amerykański prezydent nadając Medal Wolności
Janowi Karskiemu mówi o „polskich obozach
śmierci”. Stosując tę analogię można się
zastanawiać, jakie będą skutki pomysłu
prezydenta Gdańska o powrocie nazwiska
twórcy ideologii komunistycznej na historyczną bramę nr 2 stoczni? (Czy w Gdańsku
zagnieździła się neobolszewicka sekta?, str.
18) Myślę, że gdyby już dziś zrobić sondę
przed Stocznią Gdańską wielu młodych ludzi
uznałoby Lenina za pozytywną postać. A
co będzie za kilka lat, gdy efekty zacznie
przynosić pseudoreforma przygotowana
przez urzędników obecnego Ministerstwa
Edukacji Narodowej? Platforma Obywatelska

Chcesz mieć SERWIS
– wypełnij ANKIETĘ!

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem Internetowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego prosimy
o wypełnienie ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej
www.solidarnosc.gda.pl lub w siedzibie Regionu (pok. 105). Ankieta
dostępna jest również w oddziałach Zarządu Regionu.

W numerze między innymi:
Do skutku – tak odpowiadają członkowie NSZZ „Solidarność”, pytani o to, jak długo będą prowadzić protest przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat.
I trzeba przyznać, że do tej pory swoje postanowienie realizują konsekwentnie.

„Solidarność” konsekwentna: Stop 67!, str. 5
Futbol to taki sport, gdzie za piłką biega 22 facetów, a i tak zawsze wygrywają
Niemcy. Nie wiemy, czy tak będzie i tym razem, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić jedno – Euro 2012 nie będzie dla Polski cywilizacyjnym
skokiem, jak nam obiecywano.

Euro 2012 i co dalej?, str. 6
22 maja w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia odbyła się rozprawa przeciwko związkowcom „Solidarności” ze Stoczni Gdańskiej
oraz Huty Cegielski Poznań SA.

Polityczny proces w III RP, str. 8
Przegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” Gdańsk 1981-2012 – zorganizowany przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, z występującą w
jego imieniu Sekcją Oświaty – zgromadził 22 maja w sali Akwen rozśpiewanych i
grających na różnych instrumentach uczniów szkół województwa pomorskiego.

Młodość, radość i wzruszenie, str. 9
Idealna sytuacja to taka, kiedy w zakładzie związek zawodowy może ściśle
współpracować z pracodawcą, a zdecydowanie odmienna sytuacja jest wtedy,
kiedy związek ma odczucie, że nie jest traktowany jak partner, a na dodatek
skarży się na brak dialogu z dyrekcją ﬁrmy.

Poszukiwanie dialogu, str. 10
Walka z podniesieniem wieku emerytalnego oraz utworzenie od 2013 r. Funduszu
Rozwoju Związku – to najważniejsze tematy XIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 29 maja w Starogardzie Gdańskim.

Połowa kadencji, str. 11
Prawdziwe autorytety nie pchają się nachalnie, jak czynią to sezonowe gwiazdki,
na ekrany telewizorów i szpalty gazet, lekko wycofane z medialnego bytu dają po
prostu przykład swoją postawą. Taki był również Wiesław Chrzanowski.

Cichy patriota, str. 15
„Lenin wiecznie żywy” – takie hasło pół żartem, pół serio towarzyszyło nam w latach
PRL. Kto mógłby przypuszczać, że ziści się w Gdańsku w 2012 roku? Mumia Lenina
spoczywa na Kremlu, ale jego widmo krąży po Europie. Zawędrowało też do Gdańska.

Czy w Gdańsku zagnieździła się neobolszewicka sekta?, str. 18

PYTANIE MIESIĄCA
Czym powinien zająć się nasz
Związek, jakie wytyczyć kierunki
działań w drugiej części kadencji?
PIOTR MADEJ, KM NSZZ „S”
w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gdańsku
– Dziś nasz największy problem to zagrożenie związane z możliwością utraty pracy.
Dlatego tym tematem powinien zajmować
się Związek. Trzeba szukać sposobów, aby zablokować działania rządu mające na celu liberalizację kodeksu
pracy. Ludzie mówią, że dziś kodeks jest dla pracodawców, a nie
dla pracowników. Trzeba walczyć o ochronę miejsc pracy i godność pracownika. Mam na myśli nie tylko mobbing, ale także
umowy śmieciowe. Coraz częściej, a tak też dzieje się w naszym
zakładzie, pracodawca likwiduje dane stanowisko pracy, a potem zatrudnia tę samą osobę na innych już zasadach, właśnie
na umowach śmieciowych, choć wykonuje dotychczasowe obowiązki. Trzeba tę falę umów śmieciowych zatrzymać.

STANISŁAW KOWALIK
przewodniczący KZ NSZZ „S” w
Mostostalu Chojnice
– Trzeba zaktywizować kierownicze grono w Związku, aby mobilizowało załogi do
działań, które będą przyczyniać się do naszego rozwoju. Musimy cały czas zwiększać
siły, aby przyciągać do Związku nowych członków. Tylko w
ten sposób możemy stawać się silniejsi, być partnerem w negocjacjach z pracodawcami i rządem. Dziś pracownicy na co
dzień doświadczają mobbingu. To zjawisko ma już znamiona
powszechności. Działania pracodawców, ale i polityka rządu
zmierzają cały czas ku zdławieniu Związku. Dlatego musimy
stale zwiększać nasze szeregi. I to przesłanie przede wszystkim powinno być najważniejsze w drugiej połowie kadencji.

EWA ŁAPIŃSKA, przewodnicząca
KZ NSZZ „S” w Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Gdańsku
– Najistotniejsze dla nas zadanie to
zwiększenie liczby członków „Solidarności”,
musimy namawiać ludzi, aby przyłączyli się
do nas. Hasło „Razem bezpieczniej” jest nośne i dokładnie
oddaje to, o czym powinniśmy mówić tym, którzy tego jeszcze nie rozumieją. Trzeba dążyć do tego, abyśmy stawali się
realną siłą, mogącą wywierać presję na pracodawcach. I tylko
wtedy będzie się z nami liczyć rząd. To dotyczy wszystkich
związkowców. Przykładem niech będzie choćby mój zakład
pracy. Ważnym dla nas dziś tematem jest renegocjacja układu
zbiorowego. Chciałabym mieć przekonanie, że reprezentuję
wszystkich pracowników, a nie pewną grupę. Dlatego moje
działania zmierzają ku temu, aby pozyskać jak największą
liczbę członków. Powinniśmy wszyscy w ten sposób myśleć.

WALDEMAR HETMAŃSKI
przewodniczący KM NSZZ
„S” w Muzeum Kaszubski
Park Etnograﬁczny Wdzydze
Kiszewskie
– Priorytetem naszych działań powinno
być zwiększenie liczby członków „Solidarności”. Musimy cały czas pamiętać, kim jesteśmy, a jesteśmy
organizacją, która reprezentuje pracowników. Jeśli nie będzie
nas dostatecznie dużo, to – pytam – kogo my będziemy reprezentować? Dziś zarówno pracodawcy, jak i rząd wykorzystują nagminnie pojęcie „kryzys” do tego, aby forsować wygodne dla siebie rozwiązania. To stało się swoistym słowem
wytrychem i jest praktycznie wykorzystywane we wszystkich
negocjacjach. A my musimy w końcu zacząć głośno mówić,
że hasło „kryzys” nie może zamykać nam ust i ułatwiać pracodawcom i politykom realizowania polityki liberalizacji prawa
pracy i marginalizowania Związku.

oprac. Olga Zielińska

www.solidarnosc.gda.pl

NOWA ODSŁONA
Nr 6/czerwiec 2012

3

ZWIĄZEK

S

PIKIETA OŚWIATY, 30 MAJA 2012 R.

HISTORIA:
Róbmy swoje narodowa sprawa
JRZENIE

Jacek Rybicki
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„Historia to podstawa, narodowa sprawa”, „Polak niedouczony, wyborca wymarzony”
– tak skandowali pikietujący 30 maja przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Protest
„w trosce o los młodego pokolenia, o właściwe kształcenie i wychowanie młodzieży, o sytuację polskich szkół, nauczycieli – pracowników szkół i przedszkoli” zorganizowała Sekcja
Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

FOT. OLGA ZIELIŃSKA
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rezes ﬆarogardzkiej
fabryki mebli FAMOS,
wyﬆępując na początku
Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” – które odbywało się właśnie w FAMOS-ie
– podkreślił, że warto budować
sukces ﬁrmy inweﬆując w
kapitał społeczny, w ludzi, w
oparciu o atmosferę zaufania
i współpracy. Widać nie przeszkadza mu, że w FAMOS-ie niemal 70 proc. załogi to
członkowie „S”, ba, w oﬆatnich latach naﬆępuje syﬆematyczny
wzroﬆ liczby członków Związku. W silnym i zorganizowanym
partnerze widzi szansę na twórczy, choć zapewne w wielu sytuacjach niełatwy dialog.
Chciałoby się zapytać: a nie można tak w całym kraju?
Dlaczego blisko 200 delegatów z zakładów pracy całego Regionu oklaskiwało prezesa ﬁrmy, a potem podjęło jednomyślnie
decyzję wskazującą na całkowitą kataﬆrofę dialogu w skali
kraju, kataﬆrofę, która powinna skończyć się przedterminowymi
wyborami parlamentarnymi?
Być może dlatego, że prezes FAMOS-u nie ﬆara się rządzić
dekretami i uprawiać polityki faktów dokonanych. Nie ﬆara się
skupiać na tym, jak zdyskredytować związkową opozycję (!), a
raczej na tym, jak osiągnąć skuteczny kompromis.
Znajomy francuski ekonomiﬆa, przebywając w Polsce,
ﬆwierdził z nieukrywanym zdziwieniem, że nie doﬆrzega
rzeczywiﬆej debaty publicznej, poddającej pod społeczny osąd
kluczowe wybory w dziedzinie gospodarczej czy ekonomicznej.
Obowiązuje od lat jeden słuszny kierunek – rządowy, a inne
spychane są na margines lub poddawane przez tzw. mainﬆreamowe media gruntownej krytyce jako ignorancja i oszołomﬆwo. Celem tej krytyki są bardzo częﬆo związki zawodowe
– szczególnie NSZZ „Solidarność”.
Zacietrzewieniem godnym Niesiołowskiego wykazał się
oﬆatnio Leszek Balcerowicz, rzucając gromy na związkowców jakoby oszukujących społeczeńﬆwo. A może by się tak
zaﬆanowić, kto oszukał społeczeńﬆwo, obiecując dwie dekady
temu szybkie doścignięcie krajów EU? Nasi południowi sąsiedzi
nie przeszli terapii szokowej i 20-procentowego bezrobocia,
a żyje im się nie gorzej od nas, gdy tymczasem wskazywane
przez liberałów-monetaryﬆów jako wzorzec kraje nadbałtyckie
borykają się z głębokim i syﬆemowym kryzysem.
Może jednak Leszek Balcerowicz poczytałby laureata Nagrody Nobla (2001) w dziedzinie ekonomii Josepha Stiglitza, który
przeﬆrzega przed ﬆosowaniem wyłącznie doktrynalnej polityki
cięć w krajach rozwijających się, przed spekulacjami ﬁnansowymi, oddaniem sektora bankowego w ręce wielkich ponadnarodowych korporacji ﬁnansowych i przed rosnącym dramatycznie
rozwarﬆwieniem (J. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji,
2004). Na marginesie warto zaznaczyć, że J. Stiglitz w oﬆatnio
udzielonym wywiadzie (27.04.2012) powiedział wyraźnie, że
„w żadnym dużym pańﬆwie nie udało się dotąd wdrożyć skutecznego planu oszczędnościowego. Europa wybrała najgorszą
ze ścieżek. Sądzę, że to droga do samobójﬆwa.”
Wracając zaś do „Solidarności”, FAMOS-u i dialogu. Sądzę,
że Wałęsa nie wzywałby do pałowania członków Związku, a
Bogdan Borusewicz wpuściłby przedﬆawicieli „S” do Senatu,
gdyby było nas w „Solidarności” – tak jak m.in. w FAMOS-ie
– ponad 50 proc. zatrudnionych. Przynajmniej w tych większych
ﬁrmach. I to jeﬆ wyzwanie, które pozoﬆaje przed nami. Niezależnie od Tuska, „Niesioła” i im podobnych. Delegaci naszego
Regionu to wyraźnie podkreślili w podjętych ﬆanowiskach i
uchwałach. Róbmy swoje.

Pikietujący domagali się od MEN odstąpienia od zmian w szkolnictwie.

B

ędziemy tak długo przychodzić, aż zoﬆaniemy
wysłuchani. Niedługo,
jeśli projekty zmian MEN wejdą w życie, młodzież będzie się
kształcić na czymś w rodzaju
kursów przygotowujących do
matury, ale nie będą to z pewnością szkoły ogólnokształcące
– mówił do proteﬆujących Wojciech Książek, przewodniczący
sekcji, wspominając jednocześnie, że 25 kwietnia zoﬆała w
obronie nauczania w polskich
szkołach wyﬆosowana petycja
do premiera Donalda Tuska.
Ale, choć upłynął miesiąc, dotąd nie otrzymano odpowiedzi.
– Już w tej chwili wielu młodym ludziom według
MEN wyﬆarcza umiejętność
narysowania krzyżyka i kółka,
bo tak wyglądają teﬆy egzaminacyjne – mówił Krzysztof
Dośla, przewodniczący ZRG
NSZZ „S”. – Jeśli zmiany w
nauczaniu hiﬆorii mają iść w
tym kierunku, że prowadzi to
do takich działań, jak zawieszanie na hiﬆorycznej bramie
Stoczni Gdańskiej symboli komunizmu, to my się na to nie
zgadzamy.
Anna Kołakowska, nauczycielka hiﬆorii, najmłodsza internowana w ﬆanie wojennym, mówiła, że to, co się
dziś obecnie dzieje w polskiej
oświacie, to narodowa zdrada:
– To jeﬆ element szeroko zakrojonej przez rząd premiera

Tuska akcji niszczenia polskiej
nauki i kultury.
W proteście oprócz „Solidarności” wzięło udział 17 innych organizacji, dla których
hiﬆoria i świadomość narodowa nie są puﬆymi hasłami.
Delegacja „Solidarności”, z
Krzysztofem Doślą i Wojciechem
Książkiem na czele, wręczyła liﬆ
otwarty na ręce wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego,

Pikietujący domagali się
od MEN odﬆąpienia od zmian
programowych w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym (w tym w
nauczaniu hiﬆorii, języka polskiego, ale też biologii, chemii,
ﬁzyki, geograﬁi) oraz wycofania
rozporządzenia ws. ramowych
planów nauczania. Solidarnościowa oświata zwraca uwagę
na fakt, że wiedza absolwentów
gimnazjów zakończy się na I

FOT. OLGA ZIELIŃSKA
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Protest w obronie polskiej szkoły zorganizowała Sekcja
Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

w którym m.in. czytamy: „Ograniczenie treści z hiﬆorii doprowadzi do ograniczenia tożsamości
narodowej młodych Polaków.
Nie ma na to zgody środowisk,
które między innymi w Sierpniu
1980 roku upomniały się o pełną
prawdę hiﬆorii, o kształcenie i
wychowanie młodych Polaków
w duchu tradycji, kultury”.

wojnie światowej. Dlatego, zauważając nierówność doﬆępu do
edukacji, zapowiada wyﬆąpienie
do Trybunału Konﬆytucyjnego.
Uczeﬆnicy proteﬆu mieli
przypięte biało-czerwone wﬆążeczki, które były symbolem
sprzeciwu wobec zmian przygotowanych przez MEN.
Olga Zielińska

ZWIĄZEK

„Solidarność” konsekwentna: STOP 67!
Cudów nie ma,
wszystko ściema!
„Cudów nie ma, wszyﬆko
ściema!” i „Solidarność”! Nigdy nie poddamy się!” – krzyczeli manifeﬆanci. Przedﬆawiciele sektora handlowego
proteﬆowali z transparentem
„Pracujemy za grosze, jak za
to się utrzymać?”.
Decyzji parlamentu towarzyszyła kontrowersyjna decyzja marszałek Sejmu Ewy
Kopacz o niewpuszczeniu
do budynku delegacji „S”, z
przewodniczącym Piotrem
Dudą na czele. W związku z
tym proteﬆujący zablokowali na kilka godzin wszyﬆkie
wejścia do budynku Sejmu. W
akcji wzięli udział ﬆoczniow-

IWONA ORSZULAK
przewodnicząca KZ NSZZ
„Solidarność” w BOMI w Gdyni
– Jestem ogromnie rozczarowana, że
Sejm przegłosował ustawę emerytalną.
Reprezentuję branżę, w której pracują
głównie kobiety. A ta ustawa dotknie
przede wszystkim właśnie je. Nie wyobrażam sobie, jak
kobieta w wieku 67 lat ma nadal pracować w handlu.
Przecież większość z nas ma już w średnim wieku choroby
kręgosłupa. Cały czas mam nadzieję, że uda się zmienić tę
ustawę. Jeśli nie ma innej możliwości, to trzeba zmienić
ekipę rządzącą.

referendum ws. emerytur, a
pod którym „S” zebrała ponad
2 mln podpisów.
Zgodnie z zapowiedziami,
Związek nie tylko zorganizował proteﬆy, ale również po
raz kolejny przedﬆawił własne
propozycje zmian w całym systemie ubezpieczeń społecznych.
10 maja w miaﬆeczku namiotowym pod Sejmem odbyło się
bezprecedensowe plenerowe
posiedzenie Komisji Krajowej
oraz zorganizowana przez „S”
debata ekspercka ws. emerytur.
KK NSZZ „S” przyjęła ﬆanowisko ws. forsowania przez
rząd RP zmian w syﬆemie
emerytalnym, w którym wzywa ekipę premiera Tuska do
wycofania się z tego szkodliwego społecznie projektu oraz
wskazuje, że mechaniczne potraktowanie wydłużenia wieku
emerytalnego nie zaﬆąpi syﬆemowych rozwiązań dot. opracowania i przyjęcia Narodowej
Strategii Demograﬁcznej.
Choć „S” znała prawa arytmetyki sejmowej, liczyła, że w

cy ze Stoczni Gdańsk, blokując
wejścia od ulic Górnośląskiej i
Hoene-Wrońskiego.
Część ﬆoczniowców przykuła się łańcuchami do bram.
Przed Sejmem pojawiły się siły
policyjne (w tym wóz do polewania wodą), do interwencji
jednak nie doszło – o godz. 18
Komisja Krajowa podjęła decyzję o zakończeniu tej formy
proteﬆu.

Kto nie chce debaty?
23 maja uﬆawy emerytalne
traﬁły pod obrady Senatu. Marszałek izby wyższej parlamentu
Bogdan Borusewicz, podobnie
jak marszałek Sejmu, nie pozwolił na wejście do budynku
delegacji „Solidarności”. Były
lider Związku, dziś jeden z
najważniejszych polityków
koalicji rządowej, tłumaczył
to względami „bezpieczeńﬆwa
i porządku obrad”.
– Rządzący pokazują, gdzie
jeﬆ miejsce związku zawodowego – na ulicy. Wszelkie

FOT. PAWEŁ GLANERT
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oﬆatnich dniach
związkowcy z „S”,
również z Regionu
Gdańskiego, byli obecni wszędzie tam, gdzie decydowały się
losy forsowanych przez rząd
uﬆaw emerytalnych (dot. powszechnego i „mundurowego”
syﬆemu emerytalnego).
11 maja kilka tysięcy osób,
w tym ok. 150 z Regionu
Gdańskiego NSZZ „S”, manifeﬆowało przed siedzibą Sejmu w Warszawie. Związkowcy
rozwiesili w okolicach parlamentu plakaty ze zdjęciami
i nazwiskami posłów, którzy
kilka tygodni wcześniej głosowali przeciw obywatelskiemu
wnioskowi o przeprowadzenie

oﬆatniej chwili przekona posłów do zmiany zdania. Sejm
jednak 11 maja zdecydował o
podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Za rządowym projektem zagłosowało
268 posłów, przeciw było 185,
wﬆrzymało się 2.

W blokadzie Sejmu 11 maja wzięli udział także gdańscy stoczniowcy.

apele o spokój w czasie turnieju Euro 2012 brzmią w
tej sytuacji jak kpina. Takie
działanie władzy to prowokacja – skomentował decyzję
Borusewicza przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – To wﬆyd i czarny
dzień polskiej demokracji. Nie
reprezentujemy tylko Związku.
Wyﬆępujemy również w imieniu 2 mln obywateli, którzy
poparli wniosek o przeprowadzenie referendum emerytalnego – dodał Piotr Duda.
Przy nieobecności członków „S”, za nowelizacją uﬆawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli podniesieniem
wieku emerytalnego do 67 lat,
opowiedziało się 63 senatorów,
przeciw było 31.
Obecnie uﬆawy dot. powszechnego syﬆemu emerytalnego oraz emerytur mundurowych (uﬆawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
innych służb mundurowych)
czekają na podpis prezydenta.
Dlatego 24 maja pod Pałacem
Prezydenckim w Warszawie
odbyła się kolejna manifeﬆacja
„Solidarności”. Wśród kilku
tysięcy związkowców znajdowało się ok. 350 członków
Regionu Gdańskiego. Tym
razem delegacja „S” zoﬆała
przyjęta przez głowę pańﬆwa,
jednak ze słów Bronisława
Komorowskiego po spotkaniu
ze związkowcami wynika, że
prezydent poprze podniesienie
wieku emerytalnego.
– Gdyby żył śp. prezydent
Lech Kaczyński, na pewno nie
podpisałby tej uﬆawy – mówił
wcześniej do zgromadzonych
przed Pałacem Prezydenckim
członków „S” Piotr Duda.
„Solidarność”, zgodnie
z zapowiedziami działań do

skutku w obronie obecnego
wieku emerytalnego, zapowiada ciąg dalszy proteﬆu. O jego
czasie i formie ma zdecydować
Komisja Krajowa. – Będziemy
robić swoje, żaden powód, na-

wet miﬆrzoﬆwa Europy w
piłce nożnej, nie skłoni nas do
zawieszenia na miesiąc naszej
działalności – argumentują
związkowcy.
Adam Chmielecki

FOT. RENATA TKACZYK

Do skutku – tak odpowiadają członkowie NSZZ
„Solidarność”, pytani o
to, jak długo będą prowadzić protest przeciw
podwyższeniu wieku
emerytalnego do 67 lat. I
trzeba przyznać, że do tej
pory swoje postanowienie
realizują konsekwentnie.

24 maja 2012 r., przed Pałacem Prezydenckim.

Byliśmy w Warszawie
We wszystkich majowych protestach „S” w stolicy wzięło udział kilkuset członków Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” z następujących zakładów i organizacji:
Bomi, Dovista Wędkowy, ECO Malbork, Gdańska Stocznia „Remontowa”, Gościcińska Fabryka Mebli Klose, KM
Marynarzy i Rybaków, KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Gdańsku i Gdyni, KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starogardzie Gd., Komisja
Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „S” w Chojnicach,
Komisja Terenowa NSZZ „S” Powiatu Starogardzkiego przy
Oddziale RG NSZZ „S” w Starogardzie Gd., KZ Pracowników
i Funkcjonariuszy Izby Celnej w Gdyni, Makro Cash & Carry,
Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Malborku, Mostostal w Chojnicach, PKP Przewozy Regionalne w Chojnicach, Polimer Mostostal Oddział w Starogardzie Gd., Port Gdański, Port Gdynia, Przedsiębiorstwo Robót
Czerpalnych i Podwodnych Gdańsk, PUK Starkom Starogard
Gd., Real, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni,
Spółdzielnia Inwalidów „Pomorzanka” w Starogardzie Gd.,
Spółdzielnia Inwalidów „Równość” Czersk, Stocznia Gdańsk,
Stocznia Marynarki Wojennej, Stocznia Remontowa „Nauta”, Szpital Specjalistyczny im. Łukowicza w Chojnicach,
Urząd Miasta w Gdyni, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma,
Zremb Chojnice.
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RAPORT „MAGAZYNU”

Euro 2012 i co DALEJ?
Futbol to taki sport, gdzie za piłką biega 22 facetów, a i
tak zawsze wygrywają Niemcy – mówi popularne w środowisku piłkarskim stwierdzenie. Nie wiemy, czy tak będzie
i tym razem, bo nasi zachodni sąsiedzi mają wielu silnych
konkurentów, ale z dużym prawdopodobieństwem można
powiedzieć jedno – Euro 2012 nie będzie dla Polski cywilizacyjnym skokiem, jak nam obiecywano.
To oczywiście ciekawa inicjatywa i zapewne ﬆosunkowo
niedroga, ale w zeﬆawieniu z
brakiem ukończenia poważnych inweﬆycji kolejowych
ﬆwarza czyﬆo promocyjne
wrażenie. PKP Intercity zachęcają: „Warto zrobić zdjęcie
i nakręcić ﬁlm. Kto pokaże je
później wnukom? Drugiego
Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie nie będzie”. Drugiej takiej
okazji do rozwoju infraﬆruktury kolejowej w naszym kraju
zapewne również nie.

Jak jeździć, panie
premierze?
Jeśli chodzi o infraﬆrukturę,
z 200 największych inweﬆycji
zaplanowanych na Euro 2012
udało się skończyć 160. To 80
proc. – wynik całkiem niezły.
Problem w tym, że najlepszą
skuteczność wykazano w przypadku transportu lotniczego,
gorszą w transporcie kolejowym, a najgorszą w transporcie drogowym. Czyli udało się
tam, gdzie było ﬆosunkowo
łatwo. Przykładowo, nie moż-

(Nie)bezpieczne Euro?
Rząd wielokrotnie podkreślał, że najlepiej przygotowanym
na mistrzostwa Europy sektorem transportu jest lotnictwo.
Rzeczywiście, ta część infrastruktury dobrze wypada w
porównaniu z transportem drogowym i kolejowym, jednak
hurraoptymistycznych ocen rządzących nie potwierdza
Najwyższa Izba Kontroli.
Opublikowany 11 maja raport NIK dot. stanu bezpieczeństwa w polskich portach lotniczych wytyka liczne
błędy. Osoby i pojazdy nieuprawnione mogą dostać się do
zastrzeżonych stref na lotniskach, a nawet do samolotów
na płytach postojowych, wokół lotnisk znajduje się dużo
przeszkód lotniczych, a część pracowników portów nie
posiada odpowiednich certyﬁkatów i nie przeszła wymaganych szkoleń.
Zdaniem lotniczej „Solidarności”, to efekt m.in. oszczędzania kosztem zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników. – Nieprawidłowości, które wskazał NIK, wynikają z
ogromnych niedoborów kadrowych na lotniskach – ocenia
przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ „Solidarność”
Robert Siarnowski, i dodaje: – Powstają nowe terminale, a
pracowników nie przybywa. Według przepisów na każdym
stanowisku kontroli powinno pracować trzech pracowników. Niestety, w rzeczywistości jest ich tak mało, że muszą
biegać między stanowiskami.
Sianowski dodaje, że ﬁrmy obsługujące lotniska trawią
wszystkie problemy znane z całego rynku pracy. – Konkurencja w branży wygląda tak, że liczy się tylko cena. Nowe
ﬁrmy zatrudniają ludzi na umowy śmieciowe za bardzo
niewielkie pieniądze. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na umowę-zlecenie za 1500 zł, to nie wyśle go na
szkolenie, które kosztuje kilka tysięcy – podsumowuje szef
lotniczej „S”.
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O

ceniając ﬆan przygotowań do polsko-ukraińskiego turnieju należy
zaﬆanowić się, czego powinno oczekiwać społeczeńﬆwo
kraju gospodarza w związku
z organizacją takiej imprezy.
Wszyﬆkie wielkie wydarzenia sportowe (miﬆrzoﬆwa
Europy i świata w piłce nożnej, igrzyska olimpijskie) w
oﬆatnich latach kończyły „na
minusie”. Realną korzyścią dla
danego pańﬆwa nie jeﬆ zatem
krótkofalowy bilans, ale efekt
impulsu rozwojowego, budowa infraﬆruktury, która będzie
służyła jeszcze przez dekady
po zakończeniu imprezy. Wydaje się, że w Polsce wybrano
jeszcze inną drogę – najkrócej
mówiąc, ﬁlozoﬁę „igrzysk zamiaﬆ chleba” oraz działań PR.
Symbolicznym przykładem jeﬆ
tu akcja PKP Intercity, które na
Euro 2012… wymalowały na
nowo 20 lokomotyw – 16 w
barwach narodowych wszyﬆkich pańﬆw biorących udział
w turnieju i 4 nawiązując do
ﬆadionów, na których w Polsce będą rozgrywane mecze.
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na porównywać zbudowania
nowego terminalu na lotnisku
(np. w Gdańsku Rębiechowie)
z budową drogi szybkiego ruchu. Budynek odprawy pasażerów na lotnisku to – niczego nie ujmując – ﬆosunkowo
proﬆy obiekt do realizacji, ot,
duża hala wypełniona boksami.
Należy się cieszyć, że polskie
porty lotnicze się rozwijają
(choć ma to też swoje ciemne
ﬆrony, o czym piszemy obok),
ale ich budowa nie jeﬆ chyba
największym celem i wyzwaniem, jakie powinno sobie ﬆawiać duże pańﬆwo w środku
Europy.
A co z drogami? Wbrew
rządowym zapowiedziom
sprzed kilku lat, na Euro 2012
nie będą gotowe ani szybkie i
wygodne połączenia między
miaﬆami gospodarzami, ani
autoﬆrada A2 łącząca Warszawę z granicą polsko-niemiecką
i dalej Europą Zachodnią, ani
autoﬆradowa „czwórka” prowadząca na Ukrainę.
Kibice z Gdańska, którzy będą chcieli dojechać do
ﬆolicy (np. na mecz naszej
reprezentacji) będą mieli do
wyboru albo remontowaną i
pełną objazdów drogę krajową nr 7 (częściowo przyszłą
drogę ekspresową S7), albo
autoﬆradę A1, którą dojadą…
do Torunia i dalej będą musieli
korzyﬆać z dróg krajowych lub
objazdów. Daleko również do
ukończenia ekspresowego połączenia Gdańska z Poznaniem,
choć będzie to jedna z ważniejszych piłkarskich tras, ponieważ w tych dwóch miaﬆach
swoje mecze będą rozgrywać

Euro-tłok
Nawet 30 tys. kibiców podczas Euro 2012 może skorzystać
ze specjalnych pociągów, które będą kursować na linii
pomiędzy Gdańskiem Głównym a stadionem w Letnicy
– szacuje PKP SKM Trójmiasto. Na czas turnieju przywrócony
zostanie ruch kolejek SKM na linii do Nowego Portu, ale
tylko do nowo utworzonego przystanku Gdańsk Stadion.
Pociągi będą kursować cztery godziny przed i po każdym z
czterech gdańskich spotkań w czasie mistrzostw.
Dla gdańszczan będzie to również okazja do obejrzenia
obrazków znanych dotychczas tylko z japońskiego metra.
Mowa o specjalnych „upychaczach”, którzy mają pomagać
kibicom w wygodnym korzystaniu z tej formy transportu.
SKM zatrudni 18 pracowników, którzy będą podczas spotkań obsługiwać kibiców na przystanku.
Modernizacja linii kolejowej do Nowego Portu kosztowała 6,1 mln zł, budowa przystanku Gdańsk Stadion Expo
kolejne 2,1 mln zł. Nie wiadomo, czy ruch na tej trasie zostanie przywrócony na stałe. Na pewno będzie wykorzystywany okazjonalnie do przewozu gości imprez odbywających
się w nowym centrum targowym Amber Expo, zlokalizowanym tuż przy PGE Arenie.

zespoły z jednej grupy. Jadąc
ze ﬆolicy Pomorza do ﬆolicy
Wielkopolski wygodną dwupasmówkę będziemy mieć tylko
na początku (A1 do Torunia) i
na końcu (Gniezno – Poznań)
drogi.

Poszkodowani na
autostradach
Budowa dróg i autoﬆrad na
Euro 2012 ukazała ﬆrukturalne niemalże nieprawidłowości
w funkcjonowaniu branży budowlanej. Chodzi głównie o
sposób ﬁnansowania budów
– konsorcja, które wygrały
przetarg na wykonanie danej
trasy i generalni wykonawcy
przekazują środki podwykonawcom (z reguły małym i
średnim ﬁrmom) z tak dużym

opóźnieniem, że zagraża to
iﬆnieniu tych przedsiębiorﬆw.
Wobec bankructwa lub rezygnacji z budowy przez generalnego wykonawcę – a tak
się ﬆało w przypadku realizujących autoﬆradę A2 między
Łodzią i Warszawą ﬁrm Covec i Dolnośląskie Surowce
Skalne (DSS) – powoduje to
lawinę upadłości podwykonawców.
Firmy budowlane, które
ucierpiały w związku z nieprawidłowościami przy budowie
dróg, powołały Komitet Proteﬆacyjny Przedsiębiorców Poszkodowanych przy Budowie
Autoﬆrad. Obecnie zrzesza
on 59 ﬁrm, których wierzytelności wynoszą blisko 37 mln
zł, jednak poszkodowanych
podmiotów może być nawet

RAPORT „MAGAZYNU”
ponad 200, a zaległości sięgać 250 mln zł. Przedsiębiorcy domagają się podjęcia działań przez rząd, w odpowiedzi
premier zapowiada przygotowanie specjalnej uﬆawy, zabezpieczającej w przyszłości
interesy podwykonawców.

Będzie praca?
Piłkarskie miﬆrzoﬆwa Europy to jednak nie tylko sportowe święto i sprawy infraﬆruktury, ale również wzmożony
ruch turyﬆyczny, który jeﬆ
okazją do powﬆania nowych
miejsc pracy. Szacuje się, że na
Euro 2012 zatrudnienie może
znaleźć dodatkowo nawet 30-40 tys. osób. W większości

będą to jednak prace tymczasowe, np. w gaﬆronomii, hotelarﬆwie, usługach ochroniarskich
lub usługach porządkowych na
ﬆadionach. Jedynie kilka tysięcy miejsc pracy ma szansę
pozoﬆać po turnieju.
Druga ﬆrona Euro, zwłaszcza dla mieszkańców miaﬆ, w
których będą odbywać się spotkania, to wyższe ceny w sklepach, problemy w komunikacji
i inne utrudnienia.

Gdański bilans
Ta sytuacja dotyczy m.in.
Gdańska. Jak wygląda bilans
ﬆolicy województwa i całego regionu w związku z Euro
2012? W Gdańsku powﬆał

nowy, uważany za jeden z najpiękniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ﬆadion.
Zdaniem wielu, PGE Arena
jeﬆ jednak zbyt duża (ponad
40 tys. miejsc) jak na gdańskie
potrzeby. Stadion nie wypełnia
się w całości nawet na najbardziej atrakcyjne spotkania Lechii Gdańsk, a operator obiektu
ma problemy ze zorganizowaniem w tym miejscu innych
imprez. Stadion już przynosi
miaﬆu ﬆraty.
Z zakończonych inweﬆycji
spod znaku Euro 2012 warto
wymienić drugi terminal na
lotnisku w Gdańsku Rębiechowie oraz tzw. obwodnicę
południową Gdańska, łączącą
dotychczasową obwodnicę

INFRASTRUKTURA
SPORTOWA

INFRASTRUKTURA
DROGOWA

„Solidarność”
może protestować
– Podzielam płynące z różnych
stron apele, by w spokoju oglądać mistrzostwa i nie utrudniać tego samego gościom z
zagranicy, ale nie można uznać,
że na miesiąc zaprzestajemy
debaty publicznej i chowamy
się do mysich nor. Problemy
pozostaną – nie mam wątpliwości – i mamy prawo o tym
przypominać. Forma protestu
będzie zależała również od
tego, czy władza będzie chciała
rozmawiać, czy sama wyznaczy
Jacek Rybicki
miejsce „Solidarności” na ulicy,
tak jak to miało miejsce niedawno przed Senatem. Integralnym składnikiem społeczeństwa
obywatelskiego jest dialog, który w Polsce został kompletnie podeptany. Obecna ekipa rządząca postanowiła
przeprowadzić tzw. reformę emerytalną nie ustępując ani
na milimetr. Celowo wybrano szybką ścieżkę legislacyjną,
by przysłowiowe „igrzyska”, czyli Euro 2012, odwróciły
uwagę społeczeństwa od tak ważnej dla wszystkich sprawy
– komentuje członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Jacek Rybicki.

ŹLE 52,6%

DOBRZE
29,7%

ŹLE 75,8%

DOBRZE 16,3%

ŹLE 8,5%

DOBRZE 79%

GOTOWI?
Oto jak Polacy oceniają stan przygotowania do mistrzostw
w poszczególnych obszarach.

INFRASTRUKTURA
KOLEJOWA

z drogami krajowymi nr 7 i
91. Dzięki temu duża część
ruchu tranzytowego ominie
centrum miaﬆa, a mieszkańcy
będą mieli ułatwiony wyjazd
w kierunku Łodzi i Warszawy. Wciąż daleko jednak np.
do uruchomienia Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej, która
miała zapewnić szybki dojazd
z Gdańska i Gdyni na lotnisko
oraz połączyć drogą kolejową aglomerację trójmiejską z
Kaszubami. Także autoﬆrada
A1, choć jej gotowe odcinki
wykraczają już poza granice
województwa, wciąż nie zapewnia nam ﬆałego połączenia
z resztą kraju.
Największe nadzieje
można zatem wiązać nie z
infraﬆrukturą, a szeroko rozumianą promocją miaﬆa i
regionu. W Gdańsku część
spotkań rozegrają najbardziej
wartościowe (nie tylko pod
względem piłkarskim, ale też
biznesowym i turyﬆycznym)
drużyny – Chorwacja, Irlandia,
a przede wszyﬆkim Hiszpania
i Włochy. Ponadto na Pomo-

Dobra praca
NSZZ „Solidarność” postanowił
wykorzystać organizację turnieju
Euro 2012 do przeprowadzenia
akcji promującej dobre praktyki
w zatrudnieniu, przede wszystkim w branży budowlanej.
Wspólnie ze Związkiem Zawodowym Budowlani i Państwową
Inspekcją Pracy już w 2009 r.
rozpoczęto „Kampanię na rzecz
godnej pracy” międzynarodowej
organizacji związków zawodowych budownictwa BWI. Kampania nawiązywała do popularZbigniew Kowalczyk
nej przed Euro 2012 tematyki
piłkarskiej, m.in. poprzez hasła
„Dobra praca – Czysta gra” oraz „1:1. Chcemy godnej
pracy w sektorze budowlanym”.
„Fani piłki nożnej nie mogą doczekać się mistrzostw
Europy Euro 2012. Jednak my, przedstawiciele polskiego
i światowego ruchu związkowego, mamy na uwadze coś
jeszcze. Myślimy o bezpiecznych budowach, na których
pracownicy otrzymują godne wynagrodzenia, mają
opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i mogą
bez przeszkód wstępować do związków zawodowych”
– deklarowali organizatorzy akcji. Przedstawicielem „S”
w kampanii był Zbigniew Kowalczyk, członek Prezydium
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”,
– Słabości polskiego rynku budowlanego pokazują
statystyki. Na budowach przygotowawczych do Euro 2012
zginęło 14 pracowników na Ukrainie i 8 w Polsce. Tymczasem na budowach związanych z piłkarskimi mistrzostwami
świata w RPA w 2010 r. nie zginęła ani jedna osoba – podsumowuje Kowalczyk.
Jak dodaje, projektem objęto ok. 220 budów w całym
kraju, w Gdańsku była to m.in. budowa stadionu PGE
Arena i drugiego terminalu na lotnisku. Na gdańskich
budowach było stosunkowo bezpiecznie. – Doszło tylko
do jednego wypadku. Jednak w ogólnej skali sytuacja była
na tyle zła, że organizatorzy kampanii zamierzają wręczyć
symboliczną czerwoną kartkę szefowi UEFA Michelowi
Platiniemu – mówi Zbigniew Kowalczyk.

rzu swoje bazy zlokalizowało
kilka reprezentacji – Niemcy
w Gdańsku, Irlandia w Gdyni,
a wspomniana Hiszpania w
Gniewinie. Gdańsk ma zatem
szansę na prawdziwe turyﬆyczne wyjście z cienia, także
w skali europejskiej.

Pozoﬆaje pytanie, czy to
wyﬆarczające argumenty, by
5 lat, miesiąc i 21 dni, jakie
upłynęły od przyznania Polsce
i Ukrainie organizacji turnieju
(18 kwietnia 2007 r.), uznać za
dobrze wykorzyﬆane?
Adam Chmielecki

Gotowi na 100 proc.?
– Na 14 dni przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw
Europy Polska znajduje się w ﬁnalnej fazie przygotowań do
Euro 2012. Gotowość kraju do przeprowadzenia mistrzostw
znajduje się obecnie na poziomie 100 procent.
Joanna Mucha
minister sportu i turystyki (Sejm, 24 maja)
– Tak, zamierzenia były większe i większa była chęć zrobienia
inwestycji, niż zdążyliśmy zrobić. Te inwestycje, których nie
zdążyliśmy zrealizować, oddamy po Euro. Skłaniam państwa
do reﬂeksji. Kto z nas za 2 lata będzie pamiętał, czy
inwestycja była oddana miesiąc przed Euro, czy miesiąc po
Euro.
Tadeusz Jarmuziewicz
sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Sejm, 24 maja)
– Chciałem zobaczyć, jak wygląda ten najbardziej newralgiczny przejazd drogą nr 8. Według naszych analiz, w
momencie, kiedy Czesi będą grać we Wrocławiu, będzie to
najbardziej zatłoczona droga w kraju. Odcinek tej drogi od
granicy czeskiej do Wrocławia jest wyremontowany. Jednak
jest to trasa wąska i górska. Widziałem za to dwa remonty
po stronie czeskiej.
Jacek Cichocki
minister spraw wewnętrznych (Wrocław, 25 maja)
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edług kontroli NIK, przeprowadzonej na wniosek „Solidarności”, ﬆan bezpieczeńﬆwa polskich lotnisk budzi poważne obawy. Pracownicy bez szkoleń i certyﬁkatów, nieuprawnione osoby i pojazdy swobodnie poruszające się po ﬆrefach
ﬆrzeżonych, ﬁrmy nieprzygotowane do kontroli bezpieczeńﬆwa
– to tylko niektóre zarzuty NIK. Te informacje są tym bardziej
niepokojące, że zoﬆało już mało czasu do rozpoczęcia Euro
2012, a miniﬆer infraﬆruktury twierdzi, że „jeﬆeśmy w 100
proc. przygotowani”.
W kwietniu Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ „Solidarność” wysłała do miniﬆra Sławomira Nowaka liﬆ otwarty w sprawie kataﬆrofalnego
poziomu bezpieczeńﬆwa na lotniskach. NIK potwierdziła zarzuty
związkowców.
„Do zaﬆrzeżonych ﬆref polskich lotnisk mogą doﬆać się osoby
i pojazdy bez wymaganych przepuﬆek, niepoddane wcześniejszej
kontroli bezpieczeńﬆwa. Nieuprawnione osoby mogą też wejść do
samolotów na płytach poﬆojowych, bo służby ochrony ﬆrzegą ich
z naruszeniem procedur. Wokół lotnisk wciąż wyﬆępują problemy
z usuwaniem przeszkód lotniczych” – to fragment komunikatu,
zamieszczonego na ﬆronach izby.
NIK wytykając nieprawidłowości ﬆwierdziła także, że „nieterminowe przygotowywanie i prowadzenie szkoleń spowodowało, iż na polskich lotniskach pracowało w różnych okresach
259 pracowników bez wymaganych kursów z zakresu ochrony
lotnictwa cywilnego. Byli wśród nich m.in. operatorzy kontroli
bezpieczeńﬆwa i osoby nadzorujące ich pracę”.
– Dla pracodawcy ważniejsza jeﬆ złotówka niż bezpieczeńﬆwo – mówi Robert Siarnowski, przewodniczący Krajowej
Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. – Dotychczas obsługą naziemną samolotów zajmowali się
doświadczeni pracownicy, którzy byli odpowiednio przeszkoleni.
Dziś na ich miejsce wprowadza się ﬁrmy zewnętrzne, do tego
rodzaju zadań nieprzygotowane. Nie mają one odpowiedniej i
wyﬆarczającej liczbowo kadry. Ich pracownicy nie przechodzą
koniecznych szkoleń. Ze zrozumiałych dla pracodawcy względów.
Są zatrudniani na tak zwanych śmieciówkach, więc nie warto w
nich inweﬆować.
(ozi)

Rośnie
„Solidarności”,
spada Sejmowi
C

oraz więcej Polaków dobrze ocenia działalność NSZZ „Solidarność”. 38 proc. osób badanych przez CBOS w maju br.
wyraziło pozytywną opinię o funkcjonowaniu Związku. To 3 proc.
więcej niż w kwietniu. Również o 3 proc. – do 29 proc. – spadła
liczba negatywnych opinii o działalności „Solidarności”. Związek
najlepiej oceniają osoby częﬆo uczeﬆniczące w praktykach religijnych oraz o orientacji prawicowej.
„S” pozoﬆaje również najbardziej znaną organizacją związkową. Druga największa centrala w Polsce – OPZZ – nie jeﬆ
rozpoznawalna dla połowy Polaków, ponadto więcej badanych
ocenia jej działalność negatywnie niż pozytywnie (odpowiednio
26 proc. i 24 proc.).
Spada społeczne poparcie dla parlamentu. Obecnie działalność
Sejmu ocenia źle dwie trzecie badanych (67%), a Senatu – dokładnie połowa (50%). Niewielu respondentów ma dobre zdanie o
pracy posłów i senatorów (odpowiednio 16% i 20%). To najniższe
notowania parlamentu od początku bieżącej kadencji.
W ocenie socjologów jedną z przyczyn tak krytycznych ocen
Sejmu była prawdopodobnie przyjęta niedawno, nieaprobowana
przez większość opinii publicznej, uﬆawa emerytalna. Z kolei
na wzroﬆ poparcia dla „Solidarności” mogły wpłynąć działania
Związku w obronie obecnego wieku emerytalnego i propozycje
prawdziwej reformy syﬆemu ubezpieczeń społecznych.
(ach)
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Polityczny proces w III RP
22 maja w X Wydziale
Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się rozprawa
przeciwko związkowcom
„Solidarności” ze Stoczni
Gdańskiej oraz Huty Cegielski Poznań SA.

K

arol Guzikiewicz, Zbigniew Stefański oraz
Robert Puszcz zoﬆali
oskarżeni na podﬆawie art. 349
kodeksu poﬆępowania karnego
o czynną napaść na policjantów,
co jeﬆ zagrożone karą do 10 lat
pozbawienia wolności. Rzekoma liczba poszkodowanych
przez związkowców funkcjonariuszy to 79 osób, a jednym z
zarzutów wobec Karola Guzikiewicza było rzucenie w nich
płonącą kukłą premiera.
– To proces polityczny, gdyż
posadzono na ławie oskarżonych
przywódców związkowych,
żeby ich zaﬆraszyć, aby więcej
nie prowadzili demonﬆracji.
Prokuratura trzy lata temu zapowiadała, że innym osobom,
które spowodowały zagrożenie
życia i zdrowia, też zoﬆaną poﬆawione zarzuty. Nic takiego się
nie ﬆało. To dowodzi podłoża
politycznego procesu. Chodzi o
uciszenie przywódców Stoczni
Gdańskiej i Zakładów Cegielskiego – powiedział mecenas
Waldemar Kosiński, obrońca
związkowców.

Co się stało
pod Pałacem Kultury?
Rząd Donalda Tuska w
2009 roku podjął decyzję o
likwidacji przemysłu ﬆoczniowego, w wyniku czego ﬆraciło
pracę 10 tysięcy pracowników
polskich ﬆoczni oraz kilkadziesiąt tysięcy pracowników
ﬁrm kooperujących. Dlatego
29 kwietnia 2009 roku na placu
przed biurowcem Złote Tarasy,
naprzeciwko głównego wejścia
do Sali Kongresowej w Pałacu
Kultury i Nauki, gdzie odbywał
się kongres Europejskiej Partii
Ludowej, do której należą PO
i PSL, pikietowali związkowcy
z Cegielskiego. Później dołączyli do nich pracownicy ze
Stoczni Gdańskiej. Gdy doszło
do przepychanek z policją, ta
bez oﬆrzeżenia użyła gazu. Do
dziś nie wiadomo jakiego. Nie
był to zazwyczaj używany gaz
łzawiący, tylko najprawdopodobniej gaz pieprzowy w nieznanym ﬆężeniu. Ludzie mieli
po nim mdłości, zawroty głowy,
porażenie wzroku, podrażnienie
dróg oddechowych, wymiotowali krwią, doznawali poparzeń
skóry. Jeden ze ﬆoczniowców
doﬆał ataku padaczki. Policja
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NIK krytykuje
lotniska

ZWIĄZKOWCY PRZED SĄDEM

W manifestacji w 2009 roku policja użyła gazu
pieprzowego.

gazowała, chociaż nie było takiej potrzeby – naprzeciwko 150
związkowców ﬆało ponad 1000
policjantów w pełnym opancerzeniu bojowym. W efekcie użycia gazu ponad 30 osób zoﬆało
rannych. Sami policjanci mieli
trzech zagazowanych i lekko
poparzonych funkcjonariuszy.

Zarzuty
Bezpośrednio po zajściach
rozpoczęło się wybielanie działań policji. – Nie użyto tam gazu
bojowego, armatek wodnych
czy farby. Do spacyﬁkowania
użyto tylko pałek oraz gazu pieprzowego. Ten gaz nie ﬆanowi
zagrożenia dla życia i zdrowia,
a na pewno jeﬆ mniej szkodliwy, niż dym z opon, które palili
demonﬆranci – mówił rzecznik
policji Mariusz Sokołowski.
Pomimo zeznań ponad 200
świadków potwierdzających
zajścia w Warszawie, sprawę
o nadużycie władzy umorzono. Natomiaﬆ rok po zajściach
warszawska prokuratura wytoczyła bezpodﬆawne zarzuty
karne wobec demonﬆrantów
ze Stoczni Gdańskiej oraz Zakładów Cegielskiego.

Rozprawa
Rozprawa 22 maja rozpoczęła się od wyproszenia pracowników Stoczni Gdańskiej i Zakładów Cegielskiego z sali przez
sędzię Annę Kwiatkowską.
Również nie pozwolono wejść
na salę mediom. Zapytana przez
„Tygodnik Solidarność” sędzia
ﬆwierdziła, że na rozprawę
przygotowawczą media nie mają
wﬆępu i relację należy przygotować spoza sali sądowej.

Pikieta
W czasie rozprawy przeprowadzono pod sądem pikietę,
w której uczeﬆniczyło kilkudziesięciu związkowców ze
Stoczni Gdańskiej i Zakładów
Cegielskiego. – Poszkodowany
nie może być traktowany jak

przeﬆępca – mówił organizator
proteﬆu pod sądem Fryderyk
Radziusz. – Będziemy wspólnie
walczyć o prawdę i sprawiedliwość – dodaje Marek Tyliński
z Zakładów Cegielskiego. Pomimo wcześniejszych informacji
na procesie nie pojawił się nikt
ze Stowarzyszenia Amneﬆy International, Komitetu Helsińskiego i Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka czy Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Oceny po rozprawie
– Kolejna farsa ze ﬆrony
rządu. Rozpoczynają się znowu
procesy polityczne. Nasi adwokaci złożyli wniosek o cofnięcie
całej sprawy do prokuratury
względnie jej umorzenie. My,
poszkodowani, jeﬆeśmy w tej
sprawie oskarżonymi – komentował Zbigniew Stefański. – Naﬆępna rozprawa odbędzie się 5
października, ale nasza obecność
nie jeﬆ na niej obowiązkowa,
więc wtedy nie będzie odczytywany akt oskarżenia. Żądamy
przeprowadzenia eksperymentu,
który udowodni naszą niewinność, czyli odtworzenia tego, co
się zdarzyło pod Pałacem Kultury. Wtedy okaże się, kto ponosi
winę i kto powinien ponieść
konsekwencję tych działań.
– W tym oskarżeniu jeﬆ wiele wątków. Środki użyte przez
policję nie były adekwatne do
sytuacji, użyto gaz bojowy, nie
odwołano manifeﬆacji, nie było
dróg ewakuacji, użyte środki
chemiczne, o czym dowiedzieliśmy się już po zdarzeniu, po
przeproszeniu przez policję, doprowadziły do poparzenia także
funkcjonariuszy – mówi „Tygodnikowi Solidarność” Karol
Guzikiewicz. – Czy to były właściwe środki? Czy użyty sprzęt
dozował je właściwie? Ta rozprawa ograniczyła się do spraw
formalnych, złożenia wniosków.
– Zobaczymy, co będzie dalej,
na naﬆępnej rozprawie 5 października – powiedział mecenas
Waldemar Kosiński.
Michał Miłosz

OŚWIATA

Młodość, radość
i wzruszenie
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W obronie
polskiej szkoły

Zwycięski zespół z Gimnazjum nr 8 w Gdańsku.

„Solidarność” oświatowa z Regionu Gdańskiego pikietowała 7 maja w Warszawie.

Szanowni Pańﬆwo! Drodzy
Rodzice! W poczuciu odpowiedzialności za jakość edukacji i
mocno zaniepokojeni zmianami, jakie wprowadza w polskich
szkołach miniﬆer edukacji narodowej Kryﬆyna Szumilas,
kierujemy liﬆ do Wszyﬆkich
Rodziców w niezwykle ważnej
sprawie dotyczącej przyszłości Pańﬆwa dzieci, a naszych
uczniów – tymi słowami rozpoczyna się liﬆ z 16 maja 2012 r.,
podpisany przez przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksę.
Niepokój o przyszłość polskiej szkoły wzraﬆa z dnia na
dzień, bo 1 września 2012 r.,

czyli moment wprowadzenia
reformy, coraz bliżej. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice,
ﬆudenci i uczniowie wyrażają
sprzeciw wobec proponowanych zmian w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym.
Nadal trwa proteﬆ głodowy
przeciwko degradacji edukacji
hiﬆorycznej, poloniﬆycznej i
marginalizowaniu przedmiotów
ścisłych. Po głodówce w Krakowie, Warszawie, Siedlcach,
Tarnowskich Górach, Częﬆochowie, Nysie, Wrocławiu – do
proteﬆu przyﬆąpiły trzy osoby
w Nowej Rudzie. 25 kwietnia
odbyła się ogólnopolska akcja
składania petycji w 16 urzędach
wojewódzkich w sprawie refor-

my programowej w szkołach,
a 7 maja przed Miniﬆerﬆwem
Edukacji Narodowej w Warszawie przeprowadzono pikietę,
podczas której złożono petycję
adresowaną do premiera Donalda Tuska, żądając uchylenia
rozporządzeń: w sprawie podﬆawy programowej kształcenia
ogólnego i w sprawie ramowych
planów nauczania. W celu skoordynowania działań różnych
organizacji zatroskanych o przyszłość polskiej oświaty powołano Koalicję na rzecz Polskiej
Szkoły – jednoczącą środowiska
solidarnościowe, młodzieżowe i
niepodległościowe.
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P

rzegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” Gdańsk
1981-2012 – zorganizowany przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, z wyﬆępującą w jego imieniu
Sekcją Oświaty – zgromadził 22 maja w sali Akwen rozśpiewanych i grających na różnych inﬆrumentach uczniów szkół województwa pomorskiego.
Młodzi wykonawcy oczarowali widownię, organizatorów
konkursu i jurorów, którym przewodniczył Andrzej Kołakowski – poeta, pieśniarz i pracownik naukowy. Jak powiedział przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla, wszyscy
wyﬆępujący i ich opiekunowie – nauczyciele zasłużyli na gorące
podziękowanie za wzruszające, piękne i ciekawe wykonanie ważnych dla Polaków pieśni.
Po eliminacjach było wielu wyróżnionych uczniów. Pierwsze miejsce zajął wokalno-muzyczny zespół z Gimnazjum nr 8
w Gdańsku. Laureatów przygotowały nauczycielki języka polskiego: Hanna Sankowska-Soroko i Bożena Mazur. Uczniowie
znakomicie, z młodzieńczą pasją wykonali dwa utwory: Jacka
Kaczmarskiego „Rejtan – czyli raport ambasadora” oraz Jana
Pietrzaka „Taki kraj”, którego melodia i słowa: „Jeﬆ takie miejsce
u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód (…) Dopomóż Boże i wytrwać daj, tu nasze miejsce, tu nasz kraj” – jeszcze
długo po koncercie brzmiały w uszach i sercach…
Barbara Ellwart

Barbara Ellwart

Oświata gwarantem ROZWOJU
Pomimo upływu miesiąca premier Donald Tusk nie odpowiedział na petycję, którą 25 kwietnia złożyliśmy na ręce wojewody pomorskiego. Przypomnijmy, że w tym dokumencie upomnieliśmy się przede wszystkim o właściwe nauczanie historii w polskich szkołach. Domagamy się
uchylenia rozporządzeń ministra edukacji narodowej o podstawie programowej oraz ramowych
planów nauczania.
Cele te dalej pozostają aktualne. Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie
konsekwencje tych wyjątkowo źle, pospiesznie wprowadzanych zmian. Dla nauczycieli to kolejny powód do frustracji. Ograniczenie treści z historii doprowadzi do ograniczenia tożsamości
narodowej młodych Polaków. Nie ma na to zgody środowisk, które między innymi w Sierpniu
1980 r. upomniały się o pełną prawdę historii, o kształcenie i wychowanie młodych Polaków w
duchu tradycji dziedzictwa, kultury, tożsamości narodowej.
Domagamy się także zahamowania procesu likwidacji/przekształceń szkół i przedszkoli – tym
bardziej w obliczu wprowadzenia od 2014 r. obowiązku szkolnego od szóstego roku życia. Zamiast likwidacji potrzebne jest często otwieranie nowych przedszkoli.
Zwracamy uwagę, że oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i
systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi rząd RP. Ostrzegamy, że skutki braku decyzji wychodzących naprzeciw postulatom obecnych protestów obciążają
rządzących. Że ta droga prowadzi polską edukację donikąd.
Wojciech Książek

Młodzi wykonawcy oczarowali widownię, organizatorów
konkursu i jurorów.
Jury w składzie: Andrzej Kołakowski, Andrzej Kołodziej
i Aleksandra Lewicka przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
 I miejsce – zespół z Gimnazjum nr 8 w Gdańsku
 II miejsce – Monika Pluta i Agnieszka Dąbrowska z Gimnazjum nr 3 w Gdańsku
 III miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku
 wyróżnienie – Monika Pluta z Gimnazjum nr 3 w Gdańsku
 wyróżnienie – Nina Gajda-Stupnowicz z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni.
Nagrodę dodatkową przyznaną przez Andrzeja Kołakowskiego otrzymał Kacper Trzebuchowski z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, zaś nagrodę za wyjątkowy
występ pozakonkursowy odebrała Maria Kołakowska z Gimnazjum nr 8 w Gdańsku.
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ZWIĄZEK
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „S” PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W GDAŃSKU

Poszukiwanie DIALOGU
S

olidarność” w Szpitalu Specjaliﬆycznym im. Świętego
Wojciecha iﬆnieje od 1989 r.
Praca związkowa od początku nie
była łatwa. Trudno było pogodzić
interesy różnych grup zawodowych. A dziś jeﬆ jeszcze trudniej.
Poszczególne związki wyﬆępują
w obronie swoich członków, niekoniecznie oglądając się na innych
pracowników. Choć – jak twierdzi
Anna Gruszecka, przewodnicząca „Solidarności” w szpitalu
– współpraca z pozoﬆałymi organizacjami związkowymi na ogół
układa się dobrze.
– Trzeba umieć dopasować
się do sytuacji i w możliwie
najkorzyﬆniejszy sposób negocjować jak najlepsze warunki
pracy i płacy dla pracowników.
Choć oﬆatnio relacje z pracodawcą znacznie się pogorszyły.
Polityka rządu ma bezpośredni
wpływ na sytuację ﬁnansową
takiej placówki, jaką jeﬆ szpital.
Przecież jeﬆeśmy uzależnieni
od kontraktów z NFZ i jeszcze
dochodzi konieczność przeprowadzenia procesu prywatyzacji.
Pośrednio polityka rządu odbija
się także na klimacie ﬆosunków
pracowniczych wewnątrz ﬁrmy.
Na negocjacjach z pracodawcą,
atmosferze, relacjach międzyludzkich – tłumaczy Anna Gruszecka. Zdaniem Mirosława
Musiała, wiceprzewodniczącego
„Solidarności” w szpitalu na Zaspie, brak dialogu jeﬆ przyczyną
wielu napięć i nieporozumień
wśród pracowników.
– Nie ma unormowanej komunikacji. Związek nie ma po
proﬆu z kim rozmawiać. To kuriozalna sytuacja. Od dwóch lat
nie możemy doprowadzić do rozmowy między komisją zakładową a dyrekcją szpitala – twierdzą
związkowcy.
Hanna Łabor-Krzewińska,
także członek KZ, dodaje, że pani
dyrektor lecznicy zasłania się napiętym terminarzem spotkań.
– My rozumiemy wiele, ale
oczekujemy jednak współpracy.
Są kweﬆie pracownicze, które
wymagają przedyskutowania,
znalezienia kompromisów. Bez
prowadzenia rozmów nie ma
takiej możliwości – mówi Łabor-Krzewińska. – Uważam, że
konﬂikty należy rozwiązywać jak
najszybciej, kiedy się pojawiają,
a nie dopiero wtedy, kiedy są one
już nabrzmiałe.
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Mirosław Musiał wskazuje na
jeszcze jeden aspekt.
– Niepełne informacje przeradzają się w plotki, które potem
rządzą się swoimi własnymi prawami. I nikt już nie ma nad tym
kontroli. A taka sytuacja wzmaga
wśród pracowników napięcie.
Związkowcy mówią, że to
bezpośrednio ma wpływ na komunikację między kierownikami a pracownikami. A – nieﬆety
– częﬆo się zdarza, że nie jeﬆ ona
dobra.
– Informacje przekazywane
są w formie rozkazów i nakazów.
To wpływa niekorzyﬆnie na atmosferę w pracy. Ludzie patrzą
na siebie podejrzliwie, jeden drugiego się boi. Potem ta niedobra
atmosfera rozszerza się na coraz
większą i większą grupę pracowników – dodaje Musiał.

Chcemy rozmawiać
o podwyżkach
– Stale słyszymy od naszych
związkowców pytania o pieniądze, kiedy premia będzie dołożona do pensji – mówi Hanna Łabor-Krzewińska. – Ludziom żyje
się coraz trudniej. Częﬆo muszą
pracować dodatkowo w innych
miejscach, żeby po proﬆu przeżyć do końca miesiąca. A przecież
były podwyżki czynszu, energii,
w szaleńczym tempie drożeje
żywność. Nic zatem dziwnego,
że pracownicy dopominają się o
podwyżki pensji.
Mirosław Musiał wskazuje,
że są grupy pracownicze, które
chciałyby klarownych wyjaśnień
odnośnie zarobków.
– Pracownicy skarżą się na
brak przejrzyﬆych zasad przyznawania wynagrodzeń, zarobki
objęte są tajemnicą, więc też nie
wiadomo, kto i w jakiej wysokości, a także za co otrzymuje premie – mówią związkowcy. – Nie
ma regulaminu premiowania. Ich
przyznanie leży wyłącznie w geﬆii kierownika.
Anna Gruszecka dodaje, że
pani dyrektor tłumaczy, iż przyznawanie premii uzależnione jeﬆ
od podpisania kontraktów z NFZ.
– Oﬆatnie podwyżki były w 2008
r. Dwa lata temu rozmawialiśmy
z pracodawcą o konieczności
podwyższenia pensji pracownikom. Ale tylko pewne grupy
podwyżki faktycznie otrzymały,
np. pielęgniarkom i laborant-
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Idealna sytuacja to taka, kiedy w zakładzie związek zawodowy może ściśle współpracować z pracodawcą, razem
ustalać strategię rozwoju ﬁrmy i zatrudnienia, w tym ścieżki rozwoju zawodowego dla pracowników i płace. Zdecydowanie odmienna sytuacja jest wtedy, kiedy związek ma
odczucie, że nie jest traktowany jak partner, a na dodatek
skarży się na brak dialogu z dyrekcją ﬁrmy. W takim położeniu znajduje się Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy Szpitalu
Specjalistycznym im. Świętego Wojciecha w Gdańsku.

Od lewej: Anna Gruszecka i Hanna Łabor-Krzewińska.

kom włączono premię do pensji
– mówi przewodnicząca.
Musiał wspomina, że kiedyś
premie były przyznawane co
dwa miesiące. Dziś już się tego
nie praktykuje. Dyrekcja tłumaczyła ten fakt brakiem kontraktu
z NFZ.
– Nie dopominaliśmy się
wcześniej o podwyżki, rozumiejąc
trudną sytuację, w jakiej znajduje
się szpital – mówi Musiał. – Ale
teraz jakieś kontrakty są już jednak z NFZ zawarte. Oczekujemy
więc, mam na myśli pracowników m.in. z działu technicznego,
ale i innych, rozmów z dyrekcją o
podwyżkach. Przecież są pewne
grupy zawodowe, które otrzymały pensje zasadnicze powiększone
o premie. Związkowcy mówią, że
szpital się rozbudowuje, powﬆało
m.in. lądowisko dla śmigłowców
ratowniczych, będą nowe oddziały.
– Dobrze, że pracodawca
myśli o inweﬆycjach. Cieszymy
się, że szpital ﬆaje się nowocześniejszy, realizowanych jeﬆ wiele inweﬆycji, ale to wszyﬆko nie
może odbywać się kosztem pracowników – mówi Gruszecka.
A inni związkowcy pytają:
– Dlaczego koszty rozwoju
szpitala ponoszą tylko niektóre
grupy pracownicze? Nie rozumiemy takiego tłumaczenia pracodawcy. Tym bardziej że wynik
ﬁnansowy na koniec roku szpitala
na Zaspie był lepszy od wyników
wielu innych placówek.

Dla nas ważne są ideały
„Solidarności”
Członkowie „Solidarności”
w szpitalu na Zaspie mówią, że
prawdziwą duszą ich komisji jeﬆ
przewodnicząca Anna Gruszecka.

Pracuje tam od samego początku,
to jeﬆ od 1986 r. Szefową „S” jeﬆ
już trzecią kadencję.
– Jeﬆem katoliczką. To dla
mnie ważne, także w pracy
związkowej, bo to wyznacza
moje myślenie – jak żyję, jaki
mam ﬆosunek do ludzi. Po proﬆu – jakim jeﬆem człowiekiem.
Identyﬁkuję się z ideałami „Solidarności”. Ojciec Święty Jan
Paweł II, będąc tak niedaleko
nas, tak blisko szpitala, mówił,
że praca jeﬆ ważna, ale człowiek
jeﬆ najważniejszy. To jeﬆ mój
drogowskaz w pracy związkowej
i moim życiu.
Według Gruszeckiej, „Solidarność” traktowana jeﬆ przez wielu pracowników w ich sprawach
jako oﬆatnia deska ratunku.
– Ludzie przychodzą do nas
z różnymi problemami, także
w kweﬆiach prywatnych. Czasem nie jeﬆem w ﬆanie tak
naprawdę im pomóc. Ale chcą
być przynajmniej wysłuchani,
mieć świadomość, że ktoś jeﬆ
im przychylny, rozumie ich problemy.
Przewodnicząca martwi się
obecną sytuacją w szpitalu, ale
mówi, że podobnie dziś czuje się
wielu polskich pracowników.
– Ludzie ciężko pracują, nie
doﬆają za to adekwatnego wynagrodzenia, czują się częﬆo w
pracy poniżani, tracą poczucie
własnej godności. A przecież
każdy człowiek powinien być
godnie traktowany w pracy i
otrzymywać godne wynagrodzenie.
Komisja Zakładowa w szpitalu liczy dziesięć osób. Ściśle ze
sobą współpracują.
– Nie jeﬆ nam łatwo się spotykać. Wszyscy pracujemy i to
na różnych zmianach. Nie ma

u nas w „Solidarności” nikogo
na etacie związkowym – mówi
Gruszecka. – Organizujemy spotkania najczęściej raz w miesiącu. Ale też rozmawiamy wtedy,
kiedy jeﬆ taka potrzeba, a więc
na korytarzu czy przy naszej
tablicy informacyjnej. Tak, aby
orientować się na bieżąco, jakie
są naﬆroje wśród pracowników,
jakie kłopoty i jak można ewentualnie im zaradzić.
Przewodnicząca martwi się,
że przyszłość pracowników
szpitala może być jeszcze cięższa. Co roku rząd przeznacza coraz mniejsze nakłady na służbę
zdrowia.
– Problemem dla nas jeﬆ także konieczność przekształcenia
szpitala w spółkę. Może to dobre rozwiązanie dla mniejszych
placówek, ale na pewno nie dla
dużego szpitala. To powinna
być jednoﬆka publiczna – tłumaczy Gruszecka. – Wszyﬆkie
duże szpitale mają długi. Kto
je przejmie? Nikt tą kweﬆią
w tej chwili się nie zajmuje. A
przecież koszty tworzenia przez
rząd jeszcze większego bałaganu
w służbie zdrowia ponoszą już
dziś pacjenci i pracownicy.
Przewodnicząca podkreśla,
że dziś ludzie muszą się tym
bardziej jednoczyć, wzajemnie
wspierać. W ciągu lat ubyło
sporo członków ich komisji,
m.in. z powodu przejścia wielu
z nich na emeryturę. Gruszecka
ﬆale namawia pracowników do
wﬆąpienia do związku.
– To jedyna możliwość, żeby
przetrwać w tym trudnym życiu. Żeby być realną siłą, która
może rozmawiać z pracodawcą. Pracownicy też muszą to
zrozumieć.
Olga Zielińska

XIII WZD REGIONU GDAŃSKIEGO
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Walka z podniesieniem wieku emerytalnego – w tym konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów
parlamentarnych, które pokazałyby realne poparcie społeczne dla zmian w systemie emerytalnym – oraz utworzenie od
2013 r. Funduszu Rozwoju Związku – to najważniejsze tematy XIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” 29 maja w Starogardzie Gdańskim.

W

programie zebrania,
którego gospodarzem była Komisja
Zakładowa NSZZ „S” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o., znalazła się
również informacja o działalności Zarządu Regionu Gdańskiego w okresie lipiec 2010 r.
– kwiecień 2012 r.
Udział w XIII WZD wzięło
150 delegatów, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
zaﬆępca przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „S”
Tadeusz Majchrowicz, szef
Regionu Słupskiego NSZZ „S”
Stanisław Szukała, szef Regionu Elbląskiego NSZZ „S” Jan
Fiodorowicz, kapelan Oddziału
„S” w Starogardzie Gd. ks. Janusz Lipski, prezes FAMOS-u
sp. z o.o. Irek Karaśkiewicz,
okręgowy inspektor pracy w
Gdańsku Mieczysław Szczepański oraz były przewodniczący Związku i Regionu
Gdańskiego, poseł PiS Janusz
Śniadek. W zebraniu uczeﬆniczyli również byli działacze „S”
w Starogardzie Gdańskim z lat
80., zasłużeni w odzyskaniu
przez Polskę wolności – m.in.
Paweł Głuch, Jolanta Szoﬆek
i Elżbieta Wieczorek. Obrady
prowadził Andrzej Kościk,
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Marynarzy i Rybaków.

Na Region Gdański
można liczyć
Spotkanie rozpoczęło się
modlitwą za zmarłych członków gdańskiej „Solidarności”,
prowadzoną przez ks. Lipskiego. W sposób szczególny wspominano wieloletniego członka
Prezydium ZRG Mieczysława
Chełminiaka. – Solidarność
jeﬆ poﬆawą ewangeliczną, częﬆo pojawia się na kartach Pisma
Świętego – powiedział kapelan
ﬆarogardzkiej „S”. Przypomniał
słowa bł. Jana Pawła II z 1987
r.: „Solidarność to znaczy jeden
z drugim, nigdy jeden przeciw
drugiemu”.
Na miejsce zebrania nieprzypadkowo wybrano Fabrykę Mebli Okrętowych FAMOS
w Starogardzie Gd. Jak powiedział w swoim wyﬆąpieniu prezes tej ﬁrmy Irek Karaśkiewicz,
ﬆrategia przedsiębiorﬆwa nie

wielką aktywność od grudnia
2011 r. związaną z walką z
podniesieniem wieku emerytalnego – powiedział Majchrowicz, przypominając m.in.,
że to członkowie Regionu
Gdańskiego „S” rozpoczęli w

Za pomoc ze ﬆrony Regionu Gdańskiego, zwłaszcza
Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej,
podziękował również przewodniczący Regionu Elbląskiego
NSZZ „S” Jan Fiodorowicz.

Podsumowując połowę
obecnej kadencji (2010-2014)
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Krzysztof Dośla poinformował, że obecnie w Regionie w

Przypomniał obecność gdańskich związkowców podczas
proteﬆów w obronie miejsc
pracy w ﬁrmie Jabil z Kwidzyna oraz szkoły w Piekle.
– Obecnie panuje trudny czas
dla Związku, jeﬆ dużo do zrobienia, a rząd pozoﬆaje głuchy
na ludzkie dramaty, związane
m.in. z bezrobociem i umowami śmieciowymi – powiedział
Fiodorowicz.
Do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce
odniósł się również Janusz
Śniadek. Były szef Regionu
Gdańskiego i Komisji Krajowej NSZZ „S” podkreślił, że
po raz pierwszy uczeﬆniczy w
zebraniu delegatów w nowej
roli – posła i szefa ﬆruktur PiS
w okręgu gdyńsko-słupskim.
Gdańską „S” nazwał swoją
rodziną.

418 organizacjach zrzeszonych
jeﬆ 39 600 członków.
– Na początku kadencji poﬆawiliśmy na rozwój Związku i ten cel jeﬆ nadal aktualny. Wszyscy musimy się w to
działanie zaangażować – zaapelował Dośla, przedﬆawiając
oﬆatnie działania Zarządu Regionu Gdańskiego w tej sprawie. To m.in. powﬆanie Działu Organizowania i Rozwoju,
realizacja dwóch prorozwojowych uchwał ZRG (4/2011 z 7
lutego 2011 r. dot. akcji „Razem bezpieczniej” i 5/2012 z 5
marca 2012 dot. m.in. szkoleń
z rozwoju organizacji). Jak powiedział szef gdańskiej „S”, w
tych szkoleniach udział wzięło
już 148 członków Związku z
30 organizacji.
Krzysztof Dośla podkreślił,
że podﬆawą rozwoju musi być
pełna i bieżąca informacja oraz
monitorowanie działalności.
Przypomniał obowiązek przesyłania deklaracji o aktualnej
liczbie członków zrzeszonych
w danej organizacji. – Dane

150 delegatów wzięło udział w XIII WZD Regionu Gdańskiego.

zakłada zysku za wszelką cenę,
kosztem alienacji człowieka.
– Firma wybrała drogę budowy
kapitału społecznego, zaufania
i współpracy z pracownikami –
mówił prezes FAMOS-u, a potwierdzeniem jego słów może
być wysoki procent uzwiązkowienia w przedsiębiorﬆwie
(w ﬆyczniu br. KZ NSZZ „S”
w Fabryce Mebli Okrętowych
otrzymała wyróżnienie w tej
kategorii w konkursie „Razem
bezpieczniej!”).
– Dziękuję za waszą pracę i trzymam za was kciuki,
bo jeﬆeście ludźmi, którzy z
własnego wyboru pracują dla
innych – powiedział do delegatów „S” okręgowy inspektor
pracy w Gdańsku Mieczysław
Szczepański. Jak dodał, Pańﬆwowa Inspekcja Pracy częﬆo może działać tylko dzięki
sygnałom otrzymywanym od
członków Związku.
W imieniu przewodniczącego „S” Piotra Dudy wyﬆąpił jego zaﬆępca Tadeusz
Majchrowicz. – Na Region
Gdański zawsze można liczyć.
Dziękuję przede wszyﬆkim za

marcu pikietę przed kancelarią
premiera w Warszawie. W tym
kontekście zapowiedział, że
choć prezydent najprawdopodobniej podpisze uﬆawę emerytalną, batalia w tej sprawie
będzie trwać aż do momentu,
gdy rządowe cele podniesienia wieku emerytalnego traﬁą
do kosza.
Krótkie wyﬆąpienia do delegatów Regionu Gdańskiego
skierowali również przewodniczący sąsiednich ﬆruktur regionalnych. – Jeﬆeśmy małym
regionem i częﬆo korzyﬆamy
z zaplecza Regionu Gdańskiego. Za to serdecznie dziękuję.
Z Regionu Gdańskiego zawsze
płynęła geneza ﬆrategii dla całego Związku i jeﬆem przekonany, że podobnie będzie tym
razem – powiedział szef Regionu Słupskiego NSZZ „S”
Stanisław Szukała. Dodał, że
oﬆatnie ataki na Związek wynikają z faktu, że „Solidarność”
niesie ze sobą wartości, które
nie wszyﬆkim się podobają.
– „Solidarność” to obowiązek
nadany nam w Sierpniu 1980 r.
– zakończył Szukała.

Rozwój i komunikacja
Po wyﬆąpieniach zaproszonych gości pokazano ﬁlm „Razem bezpieczniej”, prezentujący
działalność gdańskiej „Solidarności” w oﬆatnich latach.
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za drugie półrocze 2011 r.
przekazało jedynie 42 proc.
organizacji – zaznaczył Dośla, dodając, że ZRG będzie
wkrótce egzekwował bieżące
przekazywanie danych poprzez
nową ﬆronę internetową. Przypomniał również, że w każdej
organizacji powinna zoﬆać
wyznaczona osoba odpowiedzialna za rozwój Związku.

Szef ZRG zaapelował także
o prenumeratę i lekturę tytułów wydawanych przez gdańską „S” – miesięcznik „Magazyn Solidarność” i przesyłany
raz w tygodniu „Internetowy
Biuletyn Informacyjny Solidarności”.
Krzysztof Dośla przedﬆawił również działalność innych
komórek ZRG, m.in. Działu

IREK KARAŚKIEWICZ, prezes
zarządu Fabryki Mebli
Okrętowych FAMOS spółka z o.o.
– Firma FAMOS, jeśli chodzi o miejsce
pracy, to swego rodzaju fenomen. Żyjemy
w czasach, w których stosunki międzyludzkie na wszystkich poziomach kształtowane są przez brutalne prawa rynku. Zgodnie z panującą
dziś liberalną modą podstawowa uwaga skierowana jest
na kapitał ﬁnansowy ﬁrmy, mający być rzekomo jedyną
metodą jej rozwoju. Zapomina się w tym wszystkim o
człowieku. Prowadzi to często do jego alienacji ze wspólnoty, w której pracuje. Relacje międzyludzkie polegające
na współpracy zastąpione zostają tzw. wyścigiem szczurów. Na wszystkich poziomach niszczy się więzy między
ludźmi, w efekcie obraca się to przeciwko efektywności
ekonomicznej ﬁrmy. Droga, którą obrał zarząd FAMOS-u,
jest inna, polega na budowie kapitału społecznego na
bazie wzajemnych dobrych relacji i zaufania wszystkich
pracowników w ﬁrmie. Właśnie to zaufanie tworzy fundament współpracy, dzięki któremu i ﬁrma, i pracujący w
niej ludzie mogą odnieść znacznie więcej korzyści.

JANUSZ ŚNIADEK, poseł
Prawa i Sprawiedliwości,
b. przewodniczący KK NSZZ „S”
– Obecnie najważniejszą dla nas wszystkich sprawą jest przyjęta przez parlament
ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego. Tę ustawę należy nazywać właściwie
dekretem, gdyż do jej uchwalenia koalicja rządząca nie
miała mandatu społecznego. Podeptane zostały wszystkie
zasady konsultacji społecznych. Z naszej strony wskazaliśmy źródła zwiększenia wpływów do ZUS. Między innymi
postulujemy podniesienie progu, od którego nie płaci się
składki ZUS, co dałoby około 6 mld zł. Sięgnięcie do tzw.
głębokich kieszeni dałoby więcej dochodu, niż ustawa o
wydłużeniu wieku emerytalnego. Dzisiaj kluczowa staje się
również sprawa stosunku pracy. Musimy walczyć z patologicznym zjawiskiem, jakim są umowy śmieciowe. Co prawda większość wypowiadających się polityków negatywnie
ocenia te umowy, to jednak faktycznie nie robi się nic, aby
zlikwidować te patologie. A wystarczyłyby bardzo proste
działania, niewymagające specjalnych nakładów. Chcemy
wprowadzić dwa rozwiązania. Po pierwsze, obowiązek
zawierania umów o pracę przed dopuszczeniem do niej.
Bez tego obowiązku nie można skutecznie walczyć z pracą
na czarno. Obecnie Państwowa Inspekcja Pracy nie ma
instrumentów do ścigania tego zjawiska. Druga regulacja
dotyczy artykułu 22 kodeksu pracy, mówiącego, że praca
świadczona pod nadzorem, w określonym miejscu i czasie
i za wynagrodzeniem, jest stosunkiem pracy niezależnie od
nazwy. Kontrakty, umowy cywilnoprawne, jeśli spełniają
te kryteria, są de facto umową o pracę. Potrzebna jest
nowa regulacja, przyznająca Państwowej Inspekcji Pracy
kompetencje dotyczące orzekania istnienia stosunku pracy
i nakazu zawarcia umowy o stosunku pracy. Taka zmiana
pomogłaby zlikwidować patologie umów śmieciowych. W
tej sprawie doprowadziłem do napisania projektu, który
został złożony w parlamencie. Aby ta ustawa miała szansę
uchwalenia, potrzebna jest jednak presja społeczna, w tym
ze strony „Solidarności”. Nie ma innej drogi, jak wyrzucenie
ustawy emerytalnej do kosza, to wyrzucenie trzeba połączyć z wyrzuceniem tego rządu do kosza.

Szkoleń, Działu Prawnego,
Działu Programów Europejskich i Biura Pracy.
Przywrócenie napisu „im.
Lenina” na bramie nr 2 Stoczni
Gdańskiej szef gdańskiej „S”
uznał za promowanie jednego
z największych zbrodniarzy
XX w. i dzielenie społeczeńﬆwa. Odniósł się ponadto do
oﬆatnich ataków na Związek.
– Nigdy nie sądziłem, że w
2012 r. z uﬆ pierwszego przewodniczącego „S” padną słowa o pałowaniu związkowców,
którzy domagali się przecież
realizacji poﬆulatów z Sierpnia ’80 – powiedział Krzysztof
Dośla.
Szef ZRG przedﬆawił także informacje o działaniach
regionalnej „S” wykraczających poza zakres spraw
typowo związkowych i pracowniczych, to m.in. Fundusz
Stypendialny (zbliża się X
edycja tej akcji), współorganizacja Maratonu Solidarności
i Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz zbiórka pieniędzy na
pomnik ks. prałata Henryka
Jankowskiego w Gdańsku.
Jak powiedział Krzysztof Dośla, to również ważna część
działalności „S”, z której nie
należy rezygnować.
– Dziękuję za dwa lata
trudnej działalności związkowej, kosztem czasu wolnego
i życia rodzinnego. Dziękuję
za waszą solidarność. Niezależnie, co będą o nas mówili,
trwajmy w tym działaniu –
zakończył Krzysztof Dośla.
Członek Prezydium ZRG
NSZZ „S” Jacek Rybicki
przedﬆawił delegatom projekt
nowej ﬆrony internetowej

Roman Gałęzewski.
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Śpiewa Anna Szmaglińska.

Regionu Gdańskiego, obecnie funkcjonującej w trybie
teﬆowym. Jak powiedział,
wkrótce ma się ona ﬆać kolejnym elementem trójczłonowego syﬆemu informacyjnego gdańskiej „Solidarności”.
Materiały z „Magazynu Solidarność”, biuletynu „iBiS”
oraz ﬆrony mają się wzajemnie przenikać, doﬆarczając
członkom Związku szybkiej
i precyzyjnej informacji w
formie, jaką dana osoba preferuje (drukowana lub elektroniczna). Najważniejsze
funkcje nowej ﬆrony internetowej to m.in. słowniczek
pojęć związkowych, słow-

niczek pracownika, bieżące
komunikaty dla członków
Związku, dział hiﬆoryczny,
pośrednictwo i informacje z
rynku pracy oraz oczywiście
aktualności. Strona będzie
również umożliwiała przesyłanie informacji o działalności organizacji związkowych
bezpośrednio przez jej członków.
– Nowa ﬆrona musi być
tworzona we współpracy
z członkami Związku, np.
w przypadku podﬆron dot.
działalności poszczególnych
oddziałów – podsumował
prezentację nowego medium
gdańskiej „S” Jacek Rybicki.

XIII WZD REGIONU GDAŃSKIEGO
Fundusz Rozwoju
Związku
Podczas obrad w Starogardzie Gd. przyjęto dokumenty
XIII WZD Regionu Gdańskiego dot. obecnej sytuacji
w regionie i kraju, tworzenia
dobrych miejsc pracy, edukacji hiﬆoryczno-politycznej w
polskich szkołach, obrony Telewizji Trwam oraz ws. działań
na rzecz rozwoju Związku.
Największą dyskusję wywołał projekt uchwały ws. działań na rzecz rozwoju Związku,
w tym zwiększenia środków ﬁnansowych na ten cel. Zgadzając się co do słuszności samej
idei, delegaci zwracali uwagę
na wypracowanie sposobu
ﬁnansowania, który zgodny
byłby z dokumentami NSZZ
„S” oraz bieżącą działalnością
organizacji zakładowych. Przewodniczącemu ZRG Krzysztofowi Dośli udało się jednak
przekonać delegatów do skierowania tego projektu do dalszych prac i dyskusji w innych

Jacek Rybicki i Sławomir Kalwasiński.

organach Regionu Gdańskiego,
w tym w poszczególnych organizacjach związkowych.
W przyjętej oﬆatecznie
uchwale ws. działań na rzecz
rozwoju Związku uzgodniono utworzenie regionalnego
Funduszu Rozwoju Związku,
tworzonego w części z budżetu Zarządu Regionu, w części
z dobrowolnych wpłat organi-

zacji zakładowych. Fundusz
ma być powołany od ﬆycznia
2013 r. Podﬆawą prawną takiego działania jeﬆ par. 74 uﬆ. 4
Statutu NSZZ „S”. Uchwała
zobowiązuje również poszczególne organizacje do wyznaczenia osób odpowiedzialnych
za rozwój i pozyskiwanie nowych członków oraz dbania o
sprawny przepływ informacji.
Jak powiedział szef ZRG, podobne fundusze celowe działają już w innych regionach, np.
Fundusz Ekspercki w Regionie
Dolny Śląsk.
– Powołanie takiego funduszu to dobra propozycja. Niedawno sam ukończyłem szkolenie dot. rozwoju Związku i
zwiększyło to moją świadomość i wiedzę w tym zakresie
– powiedział Edward Fortuna, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Zarządu
Morskiego Portu Gdańsk.

„Nie” dla 67 lat
i umów śmieciowych
Anna Seraﬁn.

Krzysztof Dośla.

Drugim najważniejszym
dokumentem przyjętym przez
XIII WZD jeﬆ ﬆanowisko ws.
obecnej sytuacji w regionie i
kraju. Członkowie „S” podkreślają w nim niezwykle szybką
i ignorującą opinię społeczną
ścieżkę legislacyjną uﬆawy
podnoszącej wiek emerytalny,
a także potrzebę przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych, które
pokazałyby realne poparcie
obywateli dla narzucanych
przez rząd zmian w syﬆemie
ubezpieczeń społecznych.

„Wobec lekceważenia przez
obecną koalicję rządzącą woli
społeczeńﬆwa poprzez forsowanie zmian niekorzyﬆnych dla milionów Polaków,
odrzucenia konﬆytucyjnej
zasady dialogu jako metody
wypracowania społecznego
konsensusu, WZD uważa, że
jedyną skuteczną metodą jeﬆ
poddanie się woli wyborców
w drodze przedterminowych
wyborów” – przyjęto m.in. w
ﬆanowisku WZD ws. obecnej
sytuacji w regionie i kraju.
Niejako w nawiązaniu do
tego dokumentu podczas XIII
WZD w Starogardzie Gdańskim przyjęto również ﬆano-

Olga Zielińska z Działu Informacji i Promocji ZRG.

wisko „Dobre miejsca pracy
podﬆawą rozwoju i bezpieczeńﬆwa”, odnoszące się m.in.
do podnoszonego częﬆo podczas spotkania tematu umów
śmieciowych. Dokument jednoznacznie negatywnie ocenia
takie praktyki: „Biorąc pod
uwagę coraz większą ilość
zatrudnianych na podﬆawie
umów cywilnoprawnych i
umów o pracę na czas określony, WZD wskazuje na krótkowzroczność takich rozwiązań
i ich szkodliwość dla długofalowego rozwoju, WZD uważa,
że wszyscy partnerzy społeczni wraz z władzami powinni
podjąć zdecydowane wysiłki
na rzecz minimalizacji tego
zjawiska”.
Zebranie gdańskiej „S”
opowiedziało się za – zgodnie
z europejskimi wskazaniami
w tym zakresie – „wsparciem
dla tworzenia dobrych i ﬆabilnych miejsc pracy, opartych na
umowach o pracę zawieranych
na czas nieokreślony”. „Takie
umowy dają bezpieczeńﬆwo
pracownikom, a ﬁrmom – ﬆabilizację kadry i możliwość
rozwoju” – przyjęto w ﬆanowisku WZD.

O historyczną prawdę
i edukację

Stanisław Kowalik, Bogdan Tyloch, Zbigniew Brzeska, Maciej Werra.

Stoczniowców pracujących
dla Rzeczpospolitej Polskiej,
którą odzyskali spod panowania Związku Radzieckiego, a
którego twórcą, co pragniemy
przypomnieć wszyﬆkim, którzy o tym zapomnieli – był
Lenin” – przyjęto m.in. w zaakceptowanym przez aklamację ﬆanowisku XIII WZD ws.
bramy Stoczni Gdańskiej. W
dokumencie przywrócenie napisu „im. Lenina” nazwano aktem politycznym i kpiną z tych,
którzy oddali zdrowie i życie za
wolność i demokrację w Grudniu ’70 i w ﬆanie wojennym.
XIII WZD przyjęło również
apel ws. edukacji hiﬆoryczno-

„XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ »Solidarność«
wyraża swoje głębokie oburzenie z powodu umieszczenia przy wejściu do Stoczni
Gdańskiej bramy z napisem
Stocznia Gdańska im. Lenina.
Stocznia Gdańska to żywy organizm, z tysiącem pracujących
w niej ciągle ﬆoczniowców.
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-patriotycznej w polskich szkołach, popierający działania proteﬆacyjne podejmowane przez
Sekcję Oświaty i Wychowania
Regionu Gdańskiego w obronie
patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły,
któremu zagraża obecnie wdrażany nowy syﬆem nauczania
przedmiotów ogólnokształcących, a szczególnie hiﬆorii.

Oby tak dalej
Podsumowując spotkanie
w Starogardzie Gdańskim wydaje się, że dobrym pomysłem
było zorganizowanie walnego
zebrania delegatów poza Trójmiaﬆem. Nie było problemu z
dojazdem – Zarząd Regionu
Gdańskiego zapewnił wszyﬆkim chętnym transport specjalnymi autobusami. WZD przebiegło sprawnie i w przyjemnej
atmosferze, do której przyczyniły się m.in. deguﬆacja wyrobów ﬁrmy Polmlek-Maćkowy
(zorganizowana przez przewodniczącego tamtejszej Komisji Zakładowej Zbigniewa
Sikorskiego) oraz dwa krótkie
recitale Anny Szmaglińskiej.
Było zatem coś dla ciała i coś
dla ducha, a przykład młodej
piosenkarki, córki Ewy Ceroń-Szmaglińskiej, przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i
Wychowania NSZZ „S” Ziemi
Kociewskiej, która już po raz
kolejny uświetniła spotkanie
gdańskiej „S”, pokazuje, że
wartości „Solidarności” wciąż
pozoﬆają atrakcyjne.
Adam Chmielecki
zdjęcia:
Wojciech Milewski
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DOKUMENTY XIII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Walne Zebranie Delegatów Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania protestacyjne podejmowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania
Regionu Gdańskiego w obronie patriotycznego i wychowawczego wymiaru
polskiej szkoły, któremu zagraża obecnie wdrażany nowy system nauczania
przedmiotów
ogólnokształcących,
a szczególnie historii.
Za niedopuszczalny uznajemy upór
Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej
sprawie, co wskazuje na dwuznaczność działań całego obecnego układu
władzy, obronę interesów ideologiczno-ﬁnansowych (np. potężny koszt nowych podręczników szkolnych, który
ponoszą rodzice uczniów).
Walne Zebranie Delegatów zwraca
się do organizacji z innych branż, by
w razie braku rzeczywistego dialogu
ze strony Rządu RP wspierały działania
mające na celu poprawę ﬁnansowania
zadań oświatowych, a także zmianę
aktów prawnych poprawiających system edukowania młodych pokoleń.
Apelujemy do organizacji zakładowych w naszym regionie o udział
w pikiecie w dniu 30 maja br. o godz.
14 przed Urzędem Wojewódzkim
w Gdańsku.
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Apel nr 1
w sprawie edukacji
historyczno-patriotycznej
w polskich szkołach

Krzysztof Czerwiński, Krzysztof Dośla, Andrzej Kościk i Elżbieta Śliwińska.
ankiet związkowych podających bieżący stan Związku w organizacji, a także
wykorzystanie sieci informacyjnej ZR
– poprzez systematyczne uzupełnianie
danych mailowych działaczy i członków
Związku w celu otrzymywania IBIS-a,
prenumeratę „Magazynu Solidarności”
i korzystaniu ze związkowych stron internetowych.

Uchwała nr 1
w sprawie działań na rzecz
rozwoju Związku.

Stanowisko nr 1
Dobre miejsca pracy podstawą
rozwoju i bezpieczeństwa

1. Uznając rozwój Związku za jedno z najważniejszych zadań w bieżącej
kadencji WZD zobowiązuje organizacje
zakładowe do wyznaczenia w swoich
organizacjach osoby odpowiedzialnej za rozwój i pozyskiwanie nowych
członków. Wyznaczone osoby powinny
przejść odpowiednie szkolenia związkowe realizowane przez Zarząd Regionu.
2. Rozwój Związku powinien być
stałym tematem dyskusji na posiedzeniach Zarządu Regionu i zakładowych
zebraniach członków lub delegatów
wraz z przeznaczeniem na ten cel odpowiednich środków ﬁnansowych.
3. WZD działając w oparciu o par.
74 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność”
postanawia ustanowić specjalny Regionalny Fundusz Rozwoju Związku
i zobowiązuje Zarząd Regionu do przyjęcia odpowiedniego regulaminu jego
wykorzystania. Fundusz będzie tworzony w równej części z budżetu Zarządu Regionu i dobrowolnych wpłat
organizacji zakładowej w wysokości
30 groszy od jednego członka Związku
miesięcznie, z wyłączeniem emerytów,
rencistów i bezrobotnych członków
Związku. WZD zobowiązuje organizacje zakładowe do przedstawienia tego
projektu na zebraniach zakładowych.
Ze względów na planowanie budżetowe Fundusz będzie tworzony od stycznia 2013 roku.
4. Ważnym elementem rozwoju jest
także sprawny przepływ informacji.
W związku z tym WZD raz jeszcze zobowiązuje wszystkie organizacje zakładowe do systematycznego składania

Biorąc pod uwagę coraz większą
ilość osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych i umów
o pracę na czas określony, wskazując
na krótkowzroczność takich rozwiązań
i ich szkodliwość dla długofalowego
rozwoju, Walne Zebranie Delegatów
uważa, że wszyscy partnerzy społeczni
wraz z władzami powinni podjąć zdecydowane wysiłki na rzecz minimalizacji tego zjawiska.
WZD – zgodnie z europejskimi
wskazaniami w tym zakresie – opowiada się jednoznacznie za wsparciem dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy opartych na
umowach o pracę zawieranych na
czas nieokreślony. Tylko takie umowy
dają bezpieczeństwo pracownikom,
a ﬁrmom – stabilizację kadry i możliwość rozwoju.
WZD domaga się od parlamentarzystów podjęcia działań na rzecz konkretnych zmian prawnych ograniczających
coraz bardziej powszechne patologie.
W szczególności domagamy się:
 równego opodatkowania (dot.
także składek na ubezpieczenia społeczne) bez względu na rodzaj zatrudnienia
 przyznania inspekcji pracy prawa
do zmiany rodzaju zatrudnienia w drodze nakazu w przypadku rażącego naruszenia art. 22 k.p. z prawem odwołania do sądu.
Apelujemy do władz samorządowych, organizacji pracodawców i Państwowej Inspekcji Pracy o podjęcie
wspólnych działań na rzecz utrzymania
i tworzenia dobrych miejsc pracy.
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Stanowisko nr 2
w sprawie bramy Stoczni
Gdańskiej

Stanowisko nr 3
w sprawie obecnej sytuacji
w regionie i kraju

XIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
wyraża swoje głębokie oburzenie z powodu umieszczenia na bramie przy
wejściu do Stoczni Gdańskiej napisu
Stocznia Gdańska im. Lenina. Stocznia
Gdańska to żywy organizm, z około
dwoma tysiącami pracujących w niej
ciągle stoczniowców. Stoczniowców
pracujących dla Rzeczpospolitej Polskiej, którą odzyskali spod panowania
Związku Radzieckiego, którego twórcą,
co pragniemy przypomnieć wszystkim
– był Lenin. Jesteśmy zbulwersowani
faktem, iż Prezydent Miasta Gdańska
umieścił na bramie, która nie jest na
dodatek oryginałem – imię jednego
z największych zbrodniarzy w historii nie tylko Europy, ale i świata. Na
bramie, przez którą wciąż codziennie
przechodzą do pracy ludzie, którzy pamiętają, i których dotknął system zbudowany przez Lenina.
Równocześnie jesteśmy przekonani,
iż brama z takim napisem, jako symbol
totalitaryzmu, powinna być eksponowana w muzeum, w Europejskim Centrum Solidarności, tak by młodzi Polacy
mogli zapoznać się z tragiczną historią
Polski i z wielkim zwycięstwem „Solidarności”, zapoczątkowanym w Stoczni Gdańskiej.
Przywracanie tej nazwy w tym miejscu i w obecnym czasie staje się aktem
politycznym, odbieranym jako kpina
z tych, którzy oddali zdrowie i życie za
wolność i demokrację w Grudniu ’70
i w stanie wojennym. Brama stoczni,
bez symboli totalitarnych powinna pozostać jako znak zwycięstwa w miejscu,
gdzie to zwycięstwo zostało dokonane
przez solidarny naród.
Nie wyrażamy zgody na bezczeszczenie świętego miejsca „Solidarności”
symbolem ludobójstwa.
Nie chcemy, by ten hańbiący znak
był powodem do zakłócania wszelkich
uroczystości organizowanych pod pomnikiem Poległych stoczniowców.

Wobec lekceważenia przez obecną
koalicję rządzącą woli społeczeństwa
poprzez forsowanie zmian niekorzystnych dla milionów Polaków, odrzucenie konstytucyjnej zasady dialogu jako
metody wypracowania społecznego
konsensusu – Walne Zebranie Delegatów uważa za konieczne odwołanie się
do woli wyborców w drodze przedterminowych wyborów parlamentarnych.
WZD podkreśla, że podczas jesiennych
wyborów wprowadzono w błąd miliony wyborców, nie zapowiadając radykalnych zmian w wielu sferach naszego
życia. Wybory przedterminowe pokażą,
czy proponowane tzw. reformy znajdują rzeczywiste poparcie społeczne.
WZD zwraca się do Komisji Krajowej
naszego Związku o podjęcie wszelkich
możliwych działań na rzecz realizacji
tego postulatu.

Stanowisko nr 4
w sprawie TV Trwam
WZD w pełni popiera stanowisko
Zarządu Regionu w sprawie oprotestowania decyzji Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji odmawiającej przyznania
miejsca na multipleksie dla TV Trwam.
Domagamy się od Parlamentu, Rządu i Prezydenta uszanowania woli tej
części narodu, która trwa przy wartościach narodowych i katolickich.
Domagamy się mediów prezentujących wartości, które nasz naród przez
wieki pielęgnował i nimi żyjąc tworzył
własną historię oraz przetrwał najtrudniejsze chwile zagrażające jego tożsamości narodowej.
Nawiązując do słów Jana Pawła II
dzisiaj mówimy: „Nie ma wolności bez
wolnych mediów, a w nich polskości i
wiary naszych przodków”.
Bądźmy solidarni w walce o wolne
media, w tym o TV Trwam.
Przewodniczący WZD
Andrzej Kościk
Starogard Gdański, 29 maja 2012 r.

SPOŁECZEŃSTWO
AUTORYTETY – WIESŁAW CHRZANOWSKI

Cichy PATRIOTA
Z

marły niedawno (29
kwietnia) polityk jeﬆ
jeszcze jednym dowodem na wielkość pokolenia
lat 20. XX w., pierwszego po
ponad ﬆu latach urodzonego
już w wolnej Polsce, wychowanego w miłości do ojczyzny,
ukierunkowanego na zdobycie
wykształcenia i ciężką pracę,
ale również przygotowanego
do poświęcenia dla Polski własnego zdrowia i życia.
Przyszły marszałek Sejmu III RP urodził się w 1923
r. w patriotycznej rodzinie o
korzeniach inteligencko-ziemiańskich. Jego przodkowie
walczyli w powﬆaniach liﬆopadowym i ﬆyczniowym.
Ojciec, również Wiesław, był
profesorem Politechniki Warszawskiej (w latach 30. również rektorem tej uczelni), w
1920 r. miniﬆrem przemysłu i
handlu. Nic dziwnego, że młody Wiesław, posiadający w rodzinnym domu wzorce poﬆaw
propańﬆwowych, zaangażował
się w życie publiczne.

Wojenna edukacja
W okres wojny Chrzanowski
wszedł jako młody, ale ukształtowany działacz Młodzieży
Wszechpolskiej i Stronnictwa
Narodowego. Studiował na
tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
współtworzył konspiracyjne
organizacje akademickie, a w
1944 r. jako żołnierz Narodowej
Organizacji Wojskowej i Armii
Krajowej walczył w Powﬆaniu Warszawskim. Po wojnie
wyjechał do Krakowa, gdzie
ukończył ﬆudia prawnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jednocześnie wrócił do
działalności politycznej w
środowiskach chrześcijańsko-demokratycznych i narodowo-katolickich, zarówno
legalnych (dopóki iﬆniały),
jak i tajnych. Współpracował ze Stronnictwem Pracy, od 1946 r. był prezesem
Chrześcijańskiego Związku
Młodzieży „Odnowa”, za co
jeszcze w tym samym roku
spędził kilka tygodni w areszcie Urzędu Bezpieczeńﬆwa.
W 1948 r. zoﬆał ponownie
aresztowany. Tym razem komuniﬆyczna władza mu nie
darowała. Zoﬆał skazany
na 8 lat więzienia za „próbę
obalenia uﬆroju” (dowodem
była m.in. …jego działalność
publicyﬆyczna w katolickiej
prasie, m.in. „Tygodniku
Warszawskim” ﬆołecznej
kurii metropolitalnej). Oﬆatecznie wyszedł z więzienia
po sześciu latach, w 1954 r.
W latach 70., w związku z
wyjazdem do Rzymu i sprawami paszportowymi, Chrzanowski spotkał się z funkcjonariuszami SB, którzy wykorzyﬆali
ten fakt do zarejeﬆrowania
opozycyjnego prawnika jako
tzw. kandydata na tajnego
współpracownika, nadając mu
pseudonim „Spółdzielca”. To
z kolei ﬆało się podﬆawą do
wymienienia nazwiska Chrzanowskiego na liście byłych
współpracowników bezpieki
w czerwcu 1992 r. To z pewnością jeden z najbardziej bolesnych epizodów z życia tego
polityka, który – trzeba przyznać – całą sprawę uczciwie
wyjaśnił, nie wypierając się
samego faktu spotkań z funkcjonariuszami SB.

Po stronie „Solidarności”
WIESŁAW CHRZANOWSKI – prawnik z wykształcenia – był
współtwórcą (m.in. z Janem Olszewskim) pierwszego statutu
NSZZ „Solidarność”. Reprezentował Związek podczas procesu
rejestracyjnego w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Sądzie
Najwyższym (24 września – 10 listopada 1980 r.).
W l. 1980–1981 był doradcą Komisji Krajowej NSZZ „S”.
Polityczne drogi Chrzanowskiego i Związku spotkały się
ponownie w drugiej połowie lat 90. Chrzanowski, jako
były przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, należał do grona ważniejszych polityków Akcji
Wyborczej Solidarność. Z ramienia AWS zasiadał w Senacie
IV kadencji (1997–2001). Po porażce wyborczej AWSP
wycofał się z bieżącej polityki.

Prawnik
antysystemowy
Ze względu na kweﬆie praw
człowieka i swobód obywatelskich prawnicy, a zwłaszcza
adwokaci, ﬆanowili w PRL
specyﬁczną grupę zawodową,
traktowaną przez komuniﬆów
jako potencjalne zagrożenie
dla syﬆemu władzy. Nie inaczej było w przypadku Wiesława Chrzanowskiego. Choć
aplikację adwokacją ukończył
w 1960 r., przez ponad 20 lat
odmawiano mu prawa do wykonywania zawodu i wpisania
na oﬁcjalną liﬆę adwokatów!
W tej sytuacji Chrzanowski
zaangażował się w pracę dla
inﬆytucji i organizacji kościelnych, ﬆanowiących w PRL ważny element obozu antykomuniﬆycznego. Od połowy lat 60.
współpracował z sekretariatem
prymasa Polski kard. Stefana
Wyszyńskiego, działał także w
założonym przez siebie w latach
50. Klubie Dyskusyjnym Inteligencji Katolickiej „Start”.
Nie mogąc pracować jako
adwokat, skupił się na podnoszeniu wykształcenia. W przeddzień
karnawału „Solidarności”, w
1979 r., był już doktorem habilitowanym prawa. Specjalizował
się w prawie spółdzielczym, ﬆąd
jego obecność w gronie prawników współtworzących ﬆatut
nowego związku zawodowego.
W latach 80. wreszcie znalazł
ﬆałą pracę, jako wykładowca
na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.

O chrześcijańską
Polskę
Chrzanowski znalazł się w
kręgu „Solidarności”, ponieważ
w latach 70. ﬆał się jednym z
liderów narodowego odłamu
opozycji antykomuniﬆycznej.
Był ideowym łącznikiem z
działaczami ruchu narodowego na emigracji i patronem
młodych działaczy o orientacji narodowej i konserwatywnej, którzy w 1979 r. utworzyli
Ruch Młodej Polski. W RMP
działali m.in. Aleksander Hall,
Marek Jurek, Marian Piłka i
Wiesław Walendziak. Ta działalność zaowocowała w 1989 r.
powﬆaniem Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego,
którego pierwszym prezesem
zoﬆał właśnie Chrzanowski.

Minister, marszałek,
chadek
ZChN było partią katolicko-narodową, ale włączało się w
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Zbyt często o osobach, które mogłyby pełnić rolę autorytetów, media, czy – szerzej – przedstawiciele życia publicznego przypominają nam dopiero po ich śmierci. A przecież
prawdziwe autorytety nie pchają się nachalnie, jak czynią to
sezonowe gwiazdki, na ekrany telewizorów i szpalty gazet,
lekko wycofane z medialnego bytu dają po prostu przykład
swoją postawą. Taki był również Wiesław Chrzanowski.

Wiesław Chrzanowski o nauce
społecznej Kościoła
Katolicka nauka społeczna to idea dziś trochę zapomniana, zawsze też była łatwa do dyskredytowania. W PRL uważano ją za lansowanie kapitalizmu, po 1989 r. odwoływanie
się do niej uznano za przejaw nostalgii za socjalizmem.

próby budowy na polskiej scenie politycznej ruchu chrześcijańsko-demokratycznego. Sam
Chrzanowski próbował łączyć
zasady katolickiej nauki społecznej w sprawach społeczno-gospodarczych z tradycyjnymi normami obyczajowymi
i rozumowaniem kategoriami
narodowymi w sprawach ﬆricte politycznych.
W 1991 r. ugrupowanie
Chrzanowskiego było spoiwem
koalicji Wyborczej Akcji Katolickiej, w 1997 r. wyﬆartowało
w wyborach parlamentarnych
w ramach Akcji Wyborczej
Solidarność. Z drugiej ﬆrony
trzeba zwrócić uwagę na nadmierne, wbrew politycznym realiom, przywiązanie działaczy
ZChN, w tym Chrzanowskiego, do własnego szyldu, np.
podczas prób reformowania
AWS i przekształcenia Akcji
w jedną formację polityczną.
Szczyt kariery politycznej
(choć to słowo wyjątkowo do
niego nie pasuje) Chrzanowskiego przypadł na początek
lat 90. W 1991 r. pełnił funkcję miniﬆra sprawiedliwości w
rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, w l. 1991-1993 był
marszałkiem Sejmu I kadencji.
Z racji wieku oraz spokojnego
usposobienia nie pasował do
coraz bardziej marketingowej
i medialnej polityki. Czuł to
chyba zresztą inﬆynktownie,
przyjmując nieco wycofaną poﬆawę i rzadko komentując wy-
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darzenia publiczne. „Polityka
ﬆała się domeną twardych polityków, dla których nieważne są
imponderabilia, tylko kult skuteczności” – mówił w jednym z
wywiadów. Z kolei ani media,
ani byli polityczni współpracownicy nie naciskali na niego,
nie próbowali wykorzyﬆać jego
pozycji i doświadczenia. Wydaje się, że zmarnowano – trudno
oceniać, czy celowo – kolejną
okazję do przywrócenia do publicznego obiegu prawdziwego
autorytetu.

Cichy bohater
Wiesław Chrzanowski 7 maja
zoﬆał pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie.
W homilii podczas mszy św.
pogrzebowej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz
przywołał słowa Jana Pawła II
z kanonizacji św. Jadwigi Królowej w 1997 r. – „Nie miłujmy
słowem i językiem, ale czynem
i prawdą”. Kard. Nycz określił
również prof. Chrzanowskiego
mianem „cichego bohatera”.
Rzeczywiście, ten były powﬆaniec warszawski i polityk
przez całe życie reprezentował
poﬆawę, którą można nazwać
cichym patriotyzmem. Ale
kto wie, czy w dzisiejszych
głośnych czasach taka forma
miłości do ojczyzny nie jeﬆ tą
najbardziej pożądaną?
Adam Chmielecki
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY
pod redakcją Olgi Zielińskiej

ZA PRACĄ

Słabe szanse w sądzie

Odczucie bycia mobbingowanym ma ogromna liczba pracowników. Według sondy przeprowadzonej przez rynekpracy.pl, w 2012 r.
stanowią oni aż 70 proc. pracowników. Ale doświadczenie sędziów
w orzekaniu w tego typu sprawach jest niewielkie. Na dodatek to
na mobbingowanym ciąży obowiązek udowodnienia winy mobbera. Dlatego odsetek spraw wygranych przez oﬁary mobbingu jest
niewielki – zaledwie 5 proc. (dane z 2007 r.). A to zniechęca poszkodowanych do składania pozwów. Mobbingowany może odczuwać
zaburzenia psychiczne (np. lęk przed pójściem do pracy) i psychosomatyczne (np. bóle brzucha czy kłopoty ze snem).
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2001
2002
2003

ZAGROŻENI
BIEDĄ
Z GALERII

DOBOSZ JANA

osób, których środki materialne kulturalne i socjalne są
ograniczone w takim stopniu,
że poziom ich życia obniża się
poza akceptowane minimum
w kraju zamieszkania.

więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Luty

63 394
66 611
66 924

2004
2005

71 966
67 974

2006
2007
2008

79 341
83 699
88 242

2009

95 297

2010

101 834

2011
11,4 proc. osób uznanych
za ubogie w Polsce pracowało na pełnym etacie w 2008 r.
(badania Eurostatu). Według
deﬁnicji, ubóstwo odnosi
się do osób, rodzin lub grup

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

2220

3412

4081

4629

4090
Wrzesień

Suma zatrudnionych Polaków w Niemczech
w latach 2001-2012

129 651

POLSKA W OGONIE EUROPY PAŃSTW SOCJALNYCH?
Polska pod względem skuteczności stosowania różnych
mechanizmów, które mają
ochronić społeczeństwo przed

biedą, znajduje się w ogonie
Europy. W badaniu Eurostat
wzięto pod uwagę 27 państw
UE.

Państwa najlepiej chroniące:
społeczeństwo
starszych ludzi (65+)
dzieci
pracowników
zatrudnionych na stałe
pracujących w pełnym wymiarze
pracujących nieprzerwanie przez rok
pracujących intensywnie
pracujących z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym

Cytat miesiąca

POLSKA
20 miejsce
15 miejsce
20 miejsce
22 miejsce
22 miejsce
23 miejsce
23 miejsce
25 miejsce
25 miejsce

”

Z patologiami trzeba walczyć. Wszyscy muszą mieć takie
umowy, które dają poczucie bezpieczeństwa. Związek zawodowy powinien bronić państwa, praworządności
i najsłabszych obywateli i bardzo dobrze, że angażuje się
w takie sprawy.
Paweł Kukiz
(„Rzeczpospolita”, 21 maja 2012 r.)
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Mobbing

5479

Pracodawcy zatrudniają niewielu nowych pracowników. Aż
90 proc. nowo zatrudnionych to osoby, które zostały przyjęte do
pracy w wyniku rotacji w ﬁrmie (dane z 2011 r. wg analizy przeprowadzonej przez PARP we współpracy z UG). Tylko co dziesiąty
pracownik został przyjęty na skutek utworzenia nowego stanowiska (pow. 9 proc.). To gorzej niż w 2010 r., wówczas odsetek ten
wynosił 15 proc. Najtrudniej znaleźć pracę jest młodym osobom.

Liczba Polaków, którzy wyjechali do pracy
w Niemczech (2011-2012)

Sierpień

nowych miejsc pracy

Ponad 50 tys. Polaków
wyjechało do pracy do Niemiec po otwarciu granic po
1 maja 2011 r. Według ekspertów Work Service, liczba
ta będzie większa w 2012
r., prognozy mówią o 80
tys. Szczególny boom nastąpi po zakończeniu Euro
2012, kiedy wiele osób straci dotychczasową pracę. W
ciągu ostatnich dziesięciu
lat liczba Polaków, którzy
w Niemczech mają legalne
zatrudnienie, podwoiła się.
Jeszcze w 2001 roku było ich
63 394, a w 2011 roku już
niemal 130 tys. Niestety, wiele osób pracuje też na czarno.
Dziś w Niemczech mieszka
ponad 468 tys. Polaków, ale
tylko co czwarty z nich znajduje legalne zatrudnienie.
– Otwarcie niemieckiego
rynku pracy znacząco przyspieszyło migrację naszych
pracowników na zachód.
Tylko w ciągu pierwszych 10
miesięcy odnotowano odpływ 45 295 Polaków do zachodnich sąsiadów. Średnio
miesięcznie ponad 4,5 tysiąca
imigrantów z Polski wyjeżdżało do Niemiec. Można oczekiwać, że w marcu i kwietniu
wyjechało przynajmniej kolejnych 5 tys. osób – komentuje Tomasz Hanczarek, prezes
zarządu Work Service SA.


5394

Aż co dziewiąty bezrobotny ma wyższe wykształcenie. To dane
resortu pracy z marca br. W miastach statystyki są jeszcze bardziej
niepokojące. Co czwarta osoba bez zatrudnienia jest absolwentem wyższej uczelni. 27 proc. aktywnych zawodowo Polaków ma
indeks wyższej uczelni. Zdaniem specjalistów, rozwojowi edukacji nie towarzyszy jakość kształcenia. Młode osoby po studiach
są postrzegane przez pracodawców jako te, które mają często
bezużyteczną wiedzę teoretyczną. Ich sytuacja z pewnością by się
zmieniła, gdyby w Polsce – wzorem innych państw, takich jak np.
Niemcy – studia były połączone z praktycznymi zajęciami.

Opłaty
związane z
mieszkaniem
podrożały o
0,9 proc. w
stosunku do
marca.

Ceny odzieży i
obuwia w stosunku do poprzedniego miesiąca
wzrosły o 3,1
proc., a transportu
o 1,2 proc.

do Niemiec

Lipiec

z wyższym wykształceniem

4549

Rekord bezrobotnych

Mało

Ceny usług związanych ze zdrowiem
(usługi szpitalne i sanatoryjne, artykuły farmaceutyczne i usługi lekarskie) wzrosły w stosunku do kwietnia
2011 r. o 4,1 proc., a stosunku do
poprzedniego miesiąca o 0,3 proc.

Czerwiec

Ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w
kwietniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego
miesiąca, wzrosły
o 0,6 proc.

6836

Tyle wyniosło wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w
kwietniu 2012 r. Było niższe
od poprzedniego miesiąca o
1,3 proc.

5530,6 tys. – tyle
wyniosło zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw. Spadło o w
stosunku do miesiąca
ubiegłego.

Maj

3719,81 zł

SPOŁECZEŃSTWO
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 6)

Człowiek podmiotem
gospodarki!
Mobbing, globalizacja, zarządzanie ludźmi, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)… – Nie, tym razem to nie
terminy z biznesowego podręcznika, tylko z dokumentu
Episkopatu Polski. Forma się zmienia, jednak treść pozostaje ta sama: podstawa nauki społecznej Kościoła to godność
człowieka.

W

poprzednim odcinku
naszego cyklu omówiliśmy najważniejsze
punkty z dokumentu Konferencji
Episkopatu Polski (KEP) pt. „W
trosce o człowieka i dobro wspólne”. Ponieważ jeﬆ to jeden z najważniejszych głosów polskiego
Kościoła na tematy społeczne
i ekonomiczne w oﬆatnich latach, będziemy kontynuować tę
analizę, skupiając się na najbardziej „gospodarczym” rozdziale
tej publikacji. Mowa o części V,
której już sam tytuł daje wiele
do myślenia: „Potrzeba zmian w
sposobie pojmowania działalności gospodarczej”.

Radykalny kapitalizm
Przede wszyﬆkim biskupi (dokument przygotowała
Rada ds. Społecznych KEP)
przypominają podﬆawową
zasadę katolickiej nauki społecznej, że „podmiotem i celem
wszyﬆkich inﬆytucji społecznych jeﬆ i powinna być osoba
ludzka, zwłaszcza że ze swej
natury niewątpliwie wymaga
ona życia społecznego”.
W tym kontekście autorzy
dokumentu wracają do pierwszoplanowego twierdzenia
Kościoła z XX w. o tym, że w
sposób godny człowieka nie
traktuje ani liberalny syﬆem
ekonomiczny, ani tym bardziej komunizm. Oczywiście,
Kościół nie ma złudzeń co do
ewentualnej „trzeciej drogi”,
nie szuka alternatywy dla gospodarki wolnorynkowej, a
jedynie daje wskazówki co do
właściwego rozłożenia akcentów w ramach kapitalizmu.
Nieﬆety, jak czytamy w
opracowaniu Episkopatu Polski,

„obecnie w Polsce iﬆnieje niebezpieczeńﬆwo rozpowszechniania się ideologii wolnorynkowego kapitalizmu w formie
radykalnej, ze wszyﬆkimi jej
negatywnymi dla człowieka
skutkami. Szczególnie niepokoi to, że centralną pozycję w
życiu gospodarczym, w miejsce
człowieka, zajął pieniądz”.

Na słowa uznania
zasługują przedsiębiorcy, właściciele
i zarządy ﬁrm,
którzy w swojej
działalności kierują
się zasadami etycznymi i ﬆarają się
uszanować godność
podlegających im
pracowników.
Sprawne państwo

Jedna ze wspomnianych korekt kapitalizmu proponowana
przez polski Kościół to aktywna
obecność w ﬆosunkach społeczno-gospodarczych silnego pańﬆwa. To oczywiście ingerencja
w słynny liberalny dogmat o
„niewidzialnej ręce rynku”,
która rzekomo miała rozwiązać
wszyﬆkie problemy ekonomiczne, a w którą wierzą już chyba
tylko najbardziej zatwardziali
liberalni ekonomiści.
Jednak nawet ci, którzy
poﬆulują aktywność pańﬆwa,
pytają, co to hasło ma oznaczać w praktyce? Autorzy dokumentu posłużyli się w tym

Gospodarka a Kościół
Co ma piernik do wiatraka, czyli Kościół do życia gospodarczego? – takie pytanie zadaje sobie pewnie wiele osób przy okazji
publikacji kolejnych dokumentów społecznych hierarchów
kościelnych. Pomijając ogromne zbiorowe i indywidualne
(w przypadku poszczególnych duchownych) doświadczenie
Kościoła również w sprawach ziemskich, jak najbardziej realnych, przede wszystkim trzeba pamiętać o etycznym aspekcie
funkcjonowania każdej gospodarki. A tych fundamentów
i zasad trzeba szukać właśnie w religii i Kościele. „Kryzys
ﬁnansowy uświadomił nam wszystkim, jakie straty materialne
i moralne wyrządza lekceważenie zasad etycznych. Dzisiaj już
lepiej zdajemy sobie sprawę, że każda decyzja ekonomiczna
ma konsekwencje o charakterze moralnym” – czytamy w
opracowaniu Konferencji Episkopatu Polski.

przypadku metaforą pańﬆwa,
które wypełnia próżnię inﬆytucjonalną, prawną i polityczną
w organizowaniu działalności
gospodarczej. Takie rozumienie obecności pańﬆwa w gospodarce powinno zadowolić
także klasycznych wolnorynkowców, ponieważ ochrony
słabszych jednoﬆek i grup
społecznych (np. pracowników wobec pracodawców) nie
ﬆawia w sprzeczności z interesami silniejszych.
Obowiązkiem pańﬆwa jeﬆ
zatem – jak czytamy w opracowaniu – zapewnienie „gwarancji
indywidualnej własności i wolności, a ponadto ﬆabilność pieniądza oraz iﬆnienie sprawnych
służb publicznych”, a także „zagwarantowanie bezpieczeńﬆwa,
by człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzyﬆać z owoców tej pracy, a więc znajdował
bodziec do wykonywania jej
skutecznie i uczciwie”. Brak takiego bezpieczeńﬆwa to jedna z
głównych przeszkód dla rozwoju
i porządku gospodarczego.

Uznanie
dla odpowiedzialnych
pracodawców
Wydawać by się mogło, że
w tak prospołecznym podejściu
nie ma miejsca na szacunek dla
pracodawców. Nic bardziej
mylnego: „Na słowa uznania
zasługują przedsiębiorcy, właściciele i zarządy ﬁrm, którzy
w swojej działalności kierują
się zasadami etycznymi i ﬆarają się uszanować godność podlegających im pracowników”.
Autorzy dokumentu precyzują: „Takiego przedsiębiorcę
charakteryzuje dbałość o poszczególnego człowieka, dobrą
organizację pracy, współpracę
między ludźmi, tworzenie dobrego klimatu. (…) Powinien
on także wymagać i zarazem
popierać kreatywną pracę pracowników, ciągłe dokształcanie
i podnoszenie kwaliﬁkacji. (…)
Powinien aﬁrmować każdego
pracownika, bez względu na
zajmowane przez niego ﬆanowisko. W razie potrzeby powinien być gotów do bezpośredniej
rozmowy i wysłuchania każdego
pracownika. Taki sposób zarządzania nie musi oznaczać sentymentalizmu ani słabości, lecz
ma raczej wyrażać zaufanie do
pracownika oraz jego poczucia
odpowiedzialności”.
Sami oceńmy, czy to wymagania ponad nasze – pracowników i
pracodawców – możliwości.
Adam Chmielecki

DOBRA KSIĄŻKA

Najważniejszy sojusznik
„Solidarności”
„Ile dywizji ma papież?”
– lekceważąco pytał
swego czasu Józef Stalin. Najnowsza książka
o upadku komunizmu
pokazuje, jak wielką rolę
w tym procesie odegrała wiara w Boga, duchowa siła i racja moralna,
które stały po stronie
„Solidarności” i jej
największych sojuszników – prezydenta USA
Ronalda Reagana i Papieża Jana Pawła II.

W

d zisiejszych
czasach, gdy sama koncepcja chrześcijańﬆwa w życiu publicznym uważana jeﬆ za
politycznie niepoprawną, możemy łatwo ﬆracić naszą hiﬆorię, jeśli
nie zoﬆanie ona opowiedziana we właściwy sposób” – czytamy już
w przedmowie do książki Tomasza Pompowskiego „Armia Boga kontra Imperium Zła”. W tytule autor odwołuje się do takiego określenia
Związku Sowieckiego w 1983 r. przez Ronalda Reagana, oddającego
sens polityki prezydenta USA wobec Moskwy. Ale jeszcze więcej wyjaśnia podtytuł książki: „Duchowa hiﬆoria upadku komunizmu”.
Autor pokazuje, że do pokojowego zakończenia zimnej wojny
doszło przede wszyﬆkim z powodu „sprzyjającej duchowej atmosfery” w Europie i na świecie, a decydującą rolę w pokonaniu jednego z dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku odegrały ruchy
społeczne i poﬆaci kierujące się w swojej działalności inspiracją
chrześcijańską. „Żywili przekonanie, że źródłem ich siły jeﬆ Bóg
i Opatrzność” – pisze celnie Pompowski.
Do tego elitarnego – śmiało można użyć takiego sformułowania
– grona autor zalicza wspomnianego prezydenta Reagana i wielu
członków jego adminiﬆracji, Papieża Jana Pawła II, dyplomatów
watykańskich i innych duchownych, ale również „Solidarność”.
Związkowi poświęcony jeﬆ przede wszyﬆkim rozdział „Ofensywa wolności”. Podkreśla się w nim chrześcijański charakter ruchu
„S”. Czytelnicy mają również szansę poznać nieznane szerzej wątki
z amerykańskiego wsparcia dla Związku, m.in. współpracę z „S”
amerykańskiej centrali związkowej (również o tożsamości chrześcijańskiej) AFL-CIO oraz takie inicjatywy, jak Komitet Wsparcia dla
„Solidarności” w Nowym Jorku i Polish Workers Task Force. W ramach tej oﬆatniej akcji amerykańscy ﬆudenci prowadzili na uniwersyteckich kampusach zbiórki pieniędzy na rzecz „S”. Chrześcijańskie
fundamenty współpracy między wszyﬆkimi siłami antykomuniﬆycznymi dobrze pokazuje drobny przykład, który być może pamiętają
uczeﬆnicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
w 1981 r. Przewodniczący AFL-CIO Lane Kirkland nie otrzymał
wizy umożliwiającej mu przyjazd do PRL i udział w tym wielkim
święcie polskiego Związku. W tej sytuacji Kirkland wysłał na zjazd
jako swojego przedﬆawiciela ks. George’a Higginsa, duchownego,
który był ważną poﬆacią ruchu związkowego w USA. Analogie z sytuacją w Polsce i hiﬆorią „S” nasuwają się automatycznie.
Gwarancją jakości omawianej książki jeﬆ osoba autora. Tomasz Pompowski, dziennikarz, publicyﬆa i tłumacz, nie jeﬆ medialnym celebrytą. Nie
chce być autorytetem wypowiadającym się „na każdy temat”, natomiaﬆ
podróżuje po świecie i dociera do niepublikowanych dokumentów, zbiera
relacje od uczeﬆników najważniejszych wydarzeń. Przygotowując książkę
„Armia Boga kontra Imperium Zła” Pompowski przeprowadził kilkadziesiąt rozmów z osobami, od których w latach 80. XX wieku zależały losy
świata – m.in. byłym sekretarzem obrony USA Casparem Weinbergerem, Vaclavem Havlem, ale też z byłymi oﬁcerami KGB (którzy później
uciekli na Zachód) Olegiem Kaługinem i Olegiem Gordijewskim. Autor
rozmawiał również dwukrotnie ze śp. Anną Walentynowicz.
Książka pokazuje fundamenty zwycięﬆwa wolności nad komunizmem. Wbrew pozorom nie dla wszyﬆkich są one oczywiﬆe,
dlatego warto zapoznać się z dobrze udokumentowanymi i przyﬆępnie podanymi opiniami autora. Żeby nie zapomnieć o tym, kto
nie tylko wygrał, ale przede wszyﬆkim – miał rację.
Adam Chmielecki
Tomasz Pompowski, „Armia Boga kontra Imperium Zła. Duchowa
hiﬆoria upadku komunizmu”, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków
2012, okładka twarda, 292 s.
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CHICHOT LENINA ZNAD STOCZNIOWEJ BRAMY

Czy w Gdańsku zagnieździła się
NEOBOLSZEWICKA sekta?

L

enin (pseudonim Włodzimierza Iljicza Uljanowa),
twórcy bolszewickiego
terroru pańﬆwowego,
znów wita wchodzących na teren Stoczni Gdańskiej. Lenin i
order Sztandaru Pracy znalazły
się naprzeciwko pomnika Poległych Stoczniowców. Nad bramą
nr 2 Stoczni Gdańskiej SA znów
bowiem widnieje napis „imienia
Lenina”. Przeciwko decyzji,
będącej skutkiem pomysłu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (PO) o rekonﬆrukcji
bramy w PRL-owskim kształcie,
proteﬆowali pomorscy posłowie
PiS i ﬆoczniowa komisja „Solidarności”. Na nic to się zdało
– prokuratura nie dopatrzyła się
w imieniu Lenina gloryﬁkacji totalitaryzmu. Nie wszczęto więc
poﬆępowania w sprawie utrwalenia i rozpowszechniania symboliki komuniﬆycznej. Lenin, jeden z największych zbrodniarzy
wszech czasów – przypomnijmy
– zdobył i utrzymał władzę dzięki bezwzględnemu terrorowi.
Jego partia, realizując utopijne
cele, posługiwała się w walce z
wszelką opozycją, religią, chłopﬆwem itd. masowym terrorem,
pseudonauką, gangﬆerskimi
metodami, monopolem na przekaz informacji i kreowanie sfery
kultury, ludobójﬆwem, cenzurą,
nienawiścią, pogardą dla demokracji, militaryzmem i nihiliﬆycznym przekonaniem, że cel
uświęca środki. Ta niefrasobliwość władz Gdańska zadziwia.
Lenin to nie jeﬆ element popkultury ani Disneyland.
Na ﬆoczniowej bramie zawieszono też napisy „Proletariusze wszyﬆkich zakładów
łączcie się”, „Dziękujemy za
dobrą pracę”, poﬆulaty ﬆrajkowe z Sierpnia ’80 oraz metalowy Order Sztandaru Pracy.
Taki ideowy miszmasz. Brama
zoﬆała pomalowana szarą farbą, bo taki właśnie kolor miała
konﬆrukcja z 1980 roku, którą
zniszczył czołg w grudniu 1981
r. podczas pacyﬁkacji zakładu
po wprowadzeniu ﬆanu wojennego. I na tym rekonﬆrukcja się
kończy, bo jak zauważył w rozmowie z nami Andrzej Gwiazda, współtwórca WZZ i jeden z
liderów MKS, brama obecnie
nie ﬆoi w tym samym co w
1980 r. miejscu. Prezydencki argument o przywracaniu dawnej
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ﬆoczniowej przeﬆrzeni jeﬆ więc
zgoła chybiony.
Tymczasem politycy PiS,
posłowie Anna Fotyga, Maciej
Łopiński i Andrzej Jaworski,
próbowali ﬆrzelić w Lenina i
prezydenta Adamowicza paragrafem zakazującym propagowania totalitaryzmu. Jednak
gdańska prokuratura nie dopatrzyła się w leninowskiej nazwie
propagowania komunizmu.
– Może więc jeﬆ też pora na
odbudowę muru berlińskiego?
Czy kolejnym konsekwentnym
krokiem władz Gdańska może
będzie przywrócenie narodowo-socjaliﬆycznych pamiątek po
latach 30. i 40. XX wieku? – dopytuje poseł Andrzej Jaworski,
Powrotowi na bramę napisu
z imieniem Lenina, jaki widniał
na niej od lat 60. do 1990 roku,
sprzeciwiała się też Komisja
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. To
kropla, która przelała czarę goryczy. Zanosi się na referendum
w sprawie prezydentury Adamowicza. Zadłużanie miaﬆa,
drakońskie podwyżki czynszów
w mieszkaniach komunalnych,
groteskowe przywrócenie imienia Lenina, wodza rewolucji,
na ﬆoczniowej bramie, a także
zawłaszczanie solidarnościowej
idei oraz „budowanie sarkofagu
fałszującego hiﬆorię” (ECS), to
zdaniem Karola Guzikiewicza,
wiceszefa ﬆoczniowej „Solidarności”, główne zarzuty w ﬆosunku do prezydenta Gdańska z PO.
„Solidarność” ze Stoczni Gdańskiej zaraz po miﬆrzoﬆwach
Europy w piłce nożnej, czyli
pod koniec czerwca, rozpocznie
akcję zbierania podpisów pod
referendalnym wnioskiem o odwołanie urzędującego od 1998 r.
prezydenta miaﬆa.
– Nie pytając nikogo o zdanie, bez uchwały Rady Miaﬆa,
bez głosowania, prezydent Adamowicz nakazał przywrócenie
imienia zbrodniarza Lenina na
ﬆoczniowej bramie. To kolejny
– obok podwyżek czynszów o
ﬆo procent, zadłużenia miaﬆa,
nietraﬁonych inweﬆycji – przykład, jak Platforma Obywatelska rządzi nie licząc się ze społeczeńﬆwem – argumentował
Guzikiewicz.
Również Jarosław Kaczyński, prezes PiS, odniósł się 19
maja, podczas wizyty w Sali
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„Lenin wiecznie żywy” – takie hasło pół żartem, pół serio
towarzyszyło nam w latach PRL. Kto mógłby przypuszczać, że
ziści się w Gdańsku w 2012 roku, 23 lata po tzw. transformacji ustrojowej? Mumia Lenina spoczywa na Kremlu, ale jego
widmo krąży po Europie. Zawędrowało też do Gdańska.

W stronę nowo zawieszonego Lenina,17 maja br. poleciały jajka z czerwoną farbą.

BHP, do przywrócenia nad bramą nr 2 napisu „Stocznia Gdańska im. Lenina”.
– Ze wﬆydem słyszę, no
i wiem o tym oczywiście, że
jeﬆem w ﬆoczni Lenina. Ja
wszyﬆkiego naprawdę się spodziewałem po rządach Donalda
Tuska, ale to, że słowa, które
słyszałem od dziecińﬆwa, aż do
wieku średniego „Lenin wiecznie żywy”, się potwierdzą?
Przypomnijmy, że Komisja
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
podjęła w kwietniu uchwałę „w
celu ochrony zdobytych w drodze Porozumień Sierpniowych
w 1980 r. poﬆulatów, a także
wymuszenie na władzach miaﬆa
poszanowania decyzji podjętych
w 1988 r. w trakcie ﬆrajków w
maju i sierpniu”.
– Przywrócenie symboli narzuconych ﬆoczni przez władzę
komuniﬆyczną odbieramy jako
chęć poniżenia tych wszyﬆkich,
którzy nic nie zyskali na przemianach w kraju, ponosząc do dziś
skutki podejmowanych kosztem
zwykłych obywateli decyzji
władzy. (…). Tuż przy wejściu
do Stoczni Gdańskiej wyraﬆają
kosztem blisko 300 milionów
złotych potężne mury Europejskiego Centrum Solidarności,
inweﬆycji, która w obecnym
kryzysowym czasie, gdy budżet
pańﬆwa i budżety samorządowe
gwałtownie poszukują oszczędności, budzi zrozumiały sprzeciw
ﬆoczniowców – napisali związkowcy ze Stoczni Gdańskiej w
uzasadnieniu uchwały.
– Kosztem kilkudziesięciu
tysięcy złotych realizowany jeﬆ

również projekt Adamowicza
motywowany „względami hiﬆorycznymi” umieszczenia na
bramie nr 2, która jako obiekt
zabytkowy znalazła się w geﬆii
władz miejskich, napisu „Stocznia Gdańska im. Lenina” i odznaczenia nadanego zakładowi
w czasach PRL. Olbrzymia
większość pracowników ﬆoczni traktuje ten pomysł jako chęć
poniżenia niepokornych ludzi
wiernych idei solidarności – dodaje ﬆoczniowa „Solidarność”.
– Pomysł władz Gdańska
uważam za szokujący. Oceniam
go jak najgorzej przez pryzmat
hiﬆorii i w znaczeniu politycznym – ﬆwierdził jednoznacznie
w rozmowie z nami poseł Maciej Łopiński.
Oburzeni są też niektórzy
hiﬆorycy.
– Pamiętam z jaką radością i
aplauzem usuwano Lenina i odznakę Sztandaru Pracy z bramy
ﬆoczniowej. Był to wówczas
jeden z niewielu, oprócz demontażu pomników Dzierżyńskiego
w Warszawie i Lenina w Nowej
Hucie, symbolicznych geﬆów zerwania z PRL, jednocześnie początek wolnej Polski – ﬆwierdza
dr Sławomir Cenckiewicz.
Jeśli władzom Gdańska naprawdę zależałoby na hiﬆorycznym wyglądzie tego miejsca, to
nie zniknęłaby ﬆołówka ﬆoczniowa, a ﬆocznia nie zoﬆałaby
zdewaﬆowana. Ocalał tylko Lenin i warsztat elektryka Wałęsy
jako turyﬆyczna atrakcja.
Władz Gdańska nie ﬆać
było np. na godne upamiętnienie Anny Walentynowicz, bez
której ﬆrajk zakończyłby się

16 sierpnia 1980 roku. O tej
niezwykłej, skromnej kobiecie
przypomina jedynie tablica przy
al. Grunwaldzkiej na kamienicy,
w której mieszkała. Nowe pomniki władzy mają zaś służyć
legitymizacji kierunku zmian,
jakie zaszły po 1989 r. Przywracanie imienia Lenina nad bramą ﬆoczni to też trywializacja
zbrodniczego reżimu i oswajanie
z koncepcjami, które przyniosły
dehumanizację i nieszczęście
milionom ludzi.
Gdańszczanie to doskonale
rozumieją. Dlatego też w połowie maja kilku zamaskowanych
mężczyzn obrzuciło jajkami z
czerwoną farbą napis „Stocznia Gdańska im. Lenina”. Po
uhonorowaniu Włodzimierza
Iljicza Uljanowa „Lenina” przez
władze Gdańska blisko dwuﬆu
manifeﬆantów uczeﬆniczyło 17
maja wieczorem w happeningu-proteście. Obok ﬆoczniowej
bramy na ogrodzeniu zoﬆały powieszone „portrety przodowników pracy socjaliﬆycznej”. Pod
wizerunkiem Lenina znalazły
się fotograﬁe premiera Donalda
Tuska, prezydenta Adamowicza, prezydenta Lecha Wałęsy
i posła PO Stefana Niesiołowskiego. Ten oﬆatni miał w PRL
okazję powalczyć z Leninem w
Poroninie, gdy wraz z kolegami
z niepodległościowego „Ruchu”
planował w 1970 roku wysadzenie pomnika wodza rewolucji
październikowej i spalenie jego
muzeum. Dzisiaj ludziom partii
władzy Lenin już nie wadzi, a
poseł Niesiołowski woli walczyć
z niezależnymi dziennikarkami.
Artur S. Górski
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Dobry POCZĄTEK dnia
Zdrowe nawyki żywieniowe mają wpływ na jakość naszego
życia. Zwracając uwagę na to, co jemy i jak jemy, dbamy nie
tylko o swoje zdrowie ﬁzyczne, ale także o dobre samopoczucie. Standardowe trzy posiłki dziennie to zdecydowanie
za mało, a część z nas żyjąc w ciągłym pośpiechu je jeszcze
rzadziej. Najczęściej opuszczamy śniadanie i nadrabiamy
straty jedząc obﬁty obiad lub kolację. Tymczasem to właśnie poranny posiłek jest najważniejszy!

Z

drowe i pożywne śniadanie doﬆarcza energii
wtedy, kiedy najbardziej
jej potrzebujemy. Bez niego
może nam zabraknąć sił do
pracy i nauki. Najczęściej rezygnują z niego osoby, które mają
tendencje do jedzenia późnych,
kalorycznych kolacji. Druga
grupa to ludzie walczący ze
zbędnymi kilogramami, którzy
chcą zrezygnować z porannej
porcji kalorii. Takie poﬆępowanie jednak nie doprowadzi
ich do utraty wagi. Badania

wykazują, że osoby regularnie
jedzące śniadanie mają mniejszy apetyt wieczorem, czyli
wtedy, kiedy nasz metabolizm
się spowalnia. Poranny posiłek
wychodzi im na zdrowie, ponieważ przez cały dzień spożywają
mniej kalorii od tych, którzy z
niego rezygnują. Co więcej,
osoby na diecie, które zawsze
pamiętają o śniadaniu, rzadziej
dotyka tzw. efekt jo-jo.
Nieﬆety, niektórzy zaraz
po przebudzeniu mają ściśnięty żołądek, a każda próba zje-

Jogurtowy start
 małe opakowanie jogurtu naturalnego
 40 g płatków owsianych
 jabłko
 pół łyżeczki miodu
 szczypta cynamonu
Jabłko obieramy i ścieramy je na tarce o
dużych oczkach. Mieszamy je z jogurtem,
płatkami, miodem i cynamonem.

Omlet kakaowo-bananowy
 2 jajka
 2 łyżki mąki
 łyżka kakao
 szczypta soli
 banan
 pół łyżeczki soku z cytryny
Myjemy jajka i oddzielamy białka od żółtek.
Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywną pianę, a żółtka łączymy z mąką i kakao. Obie masy
mieszamy ze sobą. Uzyskane ciasto smażymy
z obu stron na małej ilości masła. Kolejny krok
to zmiksowanie banana z odrobiną soku z cytryny. Lekki mus będzie doskonałym dodatkiem
do omletu.

dzenia nawet czegoś lekkiego
powoduje u nich mdłości. W
takim przypadku warto odczekać jakiś czas, a śniadanie
zabrać ze sobą do pracy lub
szkoły. Najlepiej jednak zjeść
je przed godziną 10.
Pełnowartościowe śniadanie powinno zawierać białko,
warzywa lub owoce, a także
węglowodany z pełnych ziaren. Nawet ci z nas, którzy
dbają o linię, nie powinni ich
eliminować. Rano zdecydowanie najlepiej je spożywać,
ponieważ w ciągu całego dnia
organizm zdąży je spalić. Warto wypracować nawyk jedzenia
śniadania, ponieważ może nam
to zapewnić dobre samopoczucie od samego rana! Oto kilka
naszych propozycji na zdrowy
i pożywny poranny posiłek!
Milena Antoniak

Lekka sałatka z makaronu
ryżowego
 100 g makaronu ryżowego
 kilka plasterków świeżego ogórka
 kilka rzodkiewek
 dwie łyżki kukurydzy konserwowej
 czubata łyżeczka majonezu
 sól, pieprz, posiekana świeża pietruszka
Przygotowujemy makaron według przepisu na
opakowaniu, a następnie kroimy go w mniejsze paski. Rzodkiewkę siekamy na grubsze
kawałki, a ogórka dzielimy na półtalarki. Na
koniec mieszamy ze sobą wszystkie składniki.
Smacznie i zdrowo!

Zielona sałatka
 rukola lub liście świeżego szpinaku
 pół garści suszonych pomidorów
 2 plasterki sera mozzarella
 kilka oliwek
 łyżka oliwy z oliwek
 2 kromki chrupkiego pieczywa
Kroimy pomidory, oliwki, mozzarellę i liście
rukoli lub szpinaku, a następnie mieszamy je ze
sobą. Wszystkie składniki polewamy odrobiną
oliwy z oliwek. Wspaniałym uzupełnieniem
sałatki jest chrupkie pieczywo.

Możemy komponować swoje własne przepisy, łącząc ulubione składniki. Pamiętajmy jednak, żeby
nie przesadzić z ilością tłuszczu i cukru. Na zdrowie!

NA EMERYTÓW
zawsze można liczyć
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ŻYJMY ZDROWO

Walne Zebranie Delegatów prowadził przewodniczący RSEiR
RG NSZZ „S” Jan Klassa.

G

orąco dziękuję za gotowość uczeﬆniczenia we wszelkiego
rodzaju akcjach i uroczyﬆościach organizowanych przez
NSZZ „Solidarność”. (…) Chociaż macie prawo odpocząć
po latach pracy i działalności, jeﬆeście przykładem największego zaangażowania. Niezależnie od miejsca czy pogody – na Was
zawsze można liczyć – takimi słowami dziękował emerytom i
renciﬆom z gdańskiej „Solidarności” przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla – gość
Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów i
Renciﬆów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 25
kwietnia 2012 r. w sali Akwen.
Wśród wielu problemów społecznych dotykających emerytów i
renciﬆów – przewodniczący Dośla i przewodniczący RSEiR NSZZ
„S” Regionu Gdańskiego Jan Klassa – wymieniali między innymi
wysokie ceny leków i trudny do nich doﬆęp oraz „odebranie waloryzacji na rzecz zapomogi socjalnej – w wysokości 57 zł”. Mówiono
także o braku współpracy przedﬆawicieli władz ze związkami zawodowymi, chociaż problemów do rozwiązania jeﬆ wiele i ludzie „Solidarności” są gotowi uczeﬆniczyć w rozmowach na rzecz skutecznych
działań poprawiających sytuację młodych i ﬆarszych Polaków.
Obszerne sprawozdanie z działalności Sekcji Emerytów i
Renciﬆów w latach 2010-2011 przedﬆawił przewodniczący Jan
Klassa, m.in. informując o tym, że sekcja zrzesza 3120 członków
w 20 kołach i 4 komisjach terenowych, oraz podkreślając tragiczną sytuację wielu emerytów i renciﬆów, którzy żyją w nędzy.
Sprawozdanie Klassa zakończył słowami: „Obserwując obecną
sytuację w Polsce tak naszej grupy społecznej, jak i milionów
bezrobotnych i zatrudnionych na umowy śmieciowe, trzeba poﬆawić pytanie, czy to jeﬆ pańﬆwo, o które walczyliśmy w latach
1970-1980; czy to jeﬆ to, czego wtedy pragnęliśmy?”
W drugiej części WZD – w wyniku uzupełniających wyborów
– do Rady Sekcji zoﬆali wybrani: Jerzy Sarach z PKP Cargo w
Gdyni, Elwira Macidłowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Elżbieta Cyfert z Komisji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania w Tczewie oraz Wiesław Malinowski z
PLO w Gdyni, a delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu
zoﬆał Jan Gąska ze Stoczni Gdańskiej.
Barbara Ellwart

W obronie oszukanych
JAN KLASSA, przewodniczący
Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów NSZZ „Solidarność”
Regionu Gdańskiego
– Zasiłek socjalny obowiązujący od 1 marca
2012 r. (rząd nazywa go waloryzacją rent i
emerytur) wywołuje coraz większe niezadowolenie oszukanych emerytów i rencistów. Coraz więcej osób
– zarówno niezrzeszonych, jak i zrzeszonych w organizacjach
nienależących do NSZZ „Solidarność” – zwraca się do sekcji z
żądaniem działań mających na celu obronę interesów naszej
grupy społecznej. Chciałbym poinformować, że prezydent Komorowski, kierując ustawę waloryzacyjną (po jej podpisaniu)
do Trybunału Konstytucyjnego celowo uniemożliwił wykorzystanie przedsięwzięć prawnych w postaci pozwów zbiorowych. Takie pozwy będziemy mogli składać dopiero po ogłoszeniu werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie możemy
jedynie podjąć bardziej radykalne sposoby działania.
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Nierówno potraktowani
Przedwstępna umowa
w ustawie kompensacyjnej
o pracę
Umowa przedwﬆępna o pracę nie zoﬆała unormowana w uﬆawie Kodeks pracy. Brak takiego unormowania nie prowadzi jednak
do wniosku o niedopuszczalności zawarcia takiej umowy.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 300 k.p. w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy, ﬆosuje się odpowiednio do
ﬆosunków pracy przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one
sprzeczne z zasadami prawa pracy.
W sprawie dopuszczalności zawierania umów przedwﬆępnych z
pracodawcą wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca
1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 1972/11, poz. 201) uznając za dopuszczalne zawarcie umowy, przez którą ﬆrony zobowiązują się do
zawarcia umowy o pracę – umowa przedwﬆępna – art. 389 k.c.
Przedwﬆępna umowa powinna określać iﬆotne poﬆanowienia
umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy o pracę iﬆotne poﬆanowienia umowy wskazane są w przepisie art. 29 § 1 k.p. i dotyczą
przede wszyﬆkim rodzaju umowy oraz warunków pracy i płacy.
Umowa przedwﬆępna może być zawarta w dowolnej formie
(uﬆnej lub pisemnej), jednakże tylko w przypadku, gdy umowa
przedwﬆępna była zawarta na piśmie (skutek silniejszy) pracownik może żądać od drugiej ﬆrony zawarcia umowy przyrzeczonej
ewentualnie dochodzić nawiązania ﬆosunku pracy na drodze poﬆępowania sądowego.
Maria Szwajkiewicz

Czas zwolnień w szkołach
Maj jeﬆ już tradycyjnie miesiącem wręczania nauczycielom
wypowiedzeń ﬆosunku pracy. Fakt ten wynika z regulacji przyjętej w Karcie nauczyciela. W myśl przepisów tej uﬆawy, dyrektor szkoły – w przypadku całkowitej albo częściowej likwidacji
szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
– rozwiązuje z nim ﬆosunek pracy z końcem roku szkolnego, po
uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oznacza to konieczność wręczenia wypowiedzenia nauczycielowi do końca maja, tak
aby ﬆosunek pracy uległ rozwiązaniu z końcem roku szkolnego,
czyli 31 sierpnia.
Należy podkreślić, iż Karta nauczyciela gwarantuje nauczycielowi w powyższych okolicznościach prawo złożenia wniosku
o przeniesienie w ﬆan nieczynny. W konsekwencji dyrektor szkoły ma obowiązek przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu ﬆosunku
pracy poinformować zainteresowanego o przysługującym mu prawie (zob. wyrok SN z dnia 5 lipca 2011 r., I PK 28/11). Przyjęte
przez pracodawcę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia
z pracy mogą podlegać ponadto kontroli sądowej.
Tomasz Gryczan
Stan prawny na 7.05.2012 r.

Urlop ojcowski
Obowiązujące od 1 ﬆycznia 2010 r. uprawnienie do urlopu
ojcowskiego osiągnęło w tym roku oﬆatecznie planowany wymiar 14 dni kalendarzowych. Przypomnieć należy, iż urlop ten
przysługuje ojcu do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia i jeﬆ niezależny od prawa do części urlopu macierzyńskiego. Skorzyﬆanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika ojca wychowującego dziecko jeﬆ fakultatywne. W celu
realizacji tego prawa należy na 7 dni przed jego zaplanowanym
rozpoczęciem złożyć u pracodawcy ﬆosowny, pisemny wniosek. Pracodawca ma obowiązek go zaakceptować. Wskazane
powyżej warunki są jedyne, które muszą zoﬆać spełnione, aby
skorzyﬆać z tego rodzaju dodatkowej formy wolnego. Urlop
ojcowski jeﬆ urlopem dodatkowym w ﬆosunku do urlopu
wypoczynkowego. Należy również zauważyć, iż urlop ten nie
podlega dzieleniu na części, zaś liczba przysługujących dni jeﬆ
niezmienna, bez względu na liczbę urodzeń w trakcie jednego
porodu. W sposobie ochrony pracownika jeﬆ on zbieżny z urlopem macierzyńskim.
Łukasz Sulej
Stan prawny na 2 maja 2012 r.
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Pracownicy Stoczni Gdynia i
Stoczni Szczecińskiej Nowej
zostali nierówno potraktowani w ustawie kompensacyjnej. Tak uznał Trybunał
Konstytucyjny.

C

hodzi o osoby, które były
w wieku uprawniającym do emerytury, tj. o
mężczyzn po 65 oraz kobiet po
60 roku życia, zatrudnionych
w ﬆoczni nie później niż do 31
października 2008 r. na podﬆawie umowy o pracę. Trybunał
Konﬆytucyjny (TK) w wyroku
z dnia 5 lipca 2011 r. uznał, że
wyłączenie tych pracowników
z uﬆawy kompensacyjnej, a w
związku z tym niewypłacenie im
odszkodowań w ramach dobrowolnych odejść, jeﬆ niezgodne
z prawem. Sąd ﬆwierdził, że jeﬆ
to dyskryminacja ze względu na
wiek.
Uﬆawa kompensacyjna z
grudnia 2008 r. miała ochronić
prawa pracowników likwidowanych zakładów. W zamian
za dobrowolne odejście z pracy
ﬆoczniowcy mieli otrzymać

jednorazowe odszkodowanie.
Trybunał Konﬆytucyjny zaﬆanawiał się, czy wyłączenie z tego
przywileju grupy ﬆoczniowców,
którzy nabyli uprawnienia emerytalne, a więc mężczyzn, którzy
skończyli 65 lat i kobiet – 60 lat,
jeﬆ zgodne z Konﬆytucją RP.
Z uﬆawy kompensacyjnej
skorzyﬆali bowiem pracownicy,
którzy nabyli tzw. wcześniejszą
emeryturę, przysługującą po
spełnieniu uﬆawowych wymogów. Zdaniem TK, doszło do
zróżnicowania sytuacji prawnej
podmiotów podobnych ze względu na wiek pracownika. Według
sądu przyznanie odszkodowania
pełniło dwojaką rolę. Z jednej
ﬆrony zapewniało pracownikom
środki utrzymania, z drugiej – ﬆanowiło gratyﬁkację za czas przepracowany w ﬆoczni. Dlatego w
ocenie TK pozbawienie tej premii
ﬆarszych pracowników, którzy
niejednokrotnie byli związani z
ﬁrmą przez wiele lat, było nieuzasadnione. Oszczędności budżetowe nie powinny być również
brane pod uwagę, ponieważ odszkodowania dla ﬆoczniowców,

którzy nabyli prawa emerytalne,
dotyczyły niewielkiej grupy osób.
Zdaniem TK, „nie iﬆnieją żadne
inne względy konﬆytucyjne, które mogłyby takie zróżnicowanie
przekonująco uzasadniać” – to
fragment liﬆu przesłanego przez
Komisję Uﬆawodawczą Senatu
RP do „Solidarności”.
Wyrok TK umożliwia byłym
pracownikom ﬆoczni, którzy
nabyli uprawnienia emerytalne, wyﬆąpienie o należne im
odszkodowanie. „W ﬆosunku
do tych, którym nie wypłacono
odszkodowania, a w świetle wyroku Trybunału Konﬆytucyjnego powinno im być wypłacone,
zarządca kompensacji, a więc
organ adminiﬆracji dysponujący
Funduszem Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych albo
sąd, powinny zadecydować – jeśli pracownik wniósł po wyroku
Trybunału Konﬆytucyjnego o
wypłatę odszkodowania lub o
wznowienie poﬆępowania – o
wypłacie należnego odszkodowania” – czytamy w piśmie Komisji
Uﬆawodawczej Senatu RP.
(zola)

Staż pracy jako bezpieczne kryterium
różnicowania wynagrodzenia
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownicy
mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę
o jednakowej wartości.

W

ynagrodzenie, o którym mowa wyżej,
obejmuje jego wszyﬆkie składniki, bez względu na ich
nazwę i charakter, a także inne
świadczenia związane z pracą. Z
drugiej ﬆrony nie naruszają zasady równego traktowania działania, proporcjonalne do osiągnięcia
zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika.
Wśród nich wymienia się ﬆosowanie kryterium ﬆażu pracy przy
uﬆalaniu zasad wynagrodzenia.
Czy zatem w razie zróżnicowania wynagrodzenia pracowników
wykonujących porównywalną
pracę pracodawca może powoływać się na ﬆaż pracy jako
obiektywne kryterium takiego
działania?
Co do zasady takie poﬆępowanie należy uznać za bezpieczne kryterium różnicowania pracowników. Nie zawsze
jednak będzie mogło ono być
uznane za usprawiedliwione
i niełamiące zasady równego
traktowania pracowników.

Przywołane przepisy kodeksu
pracy należy interpretować zgodnie z prawem europejskim. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w wyroku z dnia 3 października
2006 r. w sprawie B.F. Cadman
przeciwko Health&Safe Executive przyjął, że pracodawca nie
musi specjalnie udowadniać, iż
odwołanie się do kryterium ﬆażu pracy jeﬆ odpowiednie dla
zróżnicowania wynagrodzeń,
gdyż chodzi o wynagrodzenie
zdobytego doświadczenia, które
pozwala pracownikowi lepiej
wywiązywać się ze swoich obowiązków, chyba że pracownik
przedﬆawi okoliczności mogące
wzbudzić poważne wątpliwości
pod tym względem.
W uzasadnieniu tego wyroku ETS wywiódł, że pracodawca
może wynagradzać ﬆaż pracy,
nie będąc zobowiązany do wy-

kazania znaczenia tego ﬆażu dla
wykonywania poszczególnych
zadań powierzonych pracownikowi. Nie jeﬆ jednak wykluczone, że mogą iﬆnieć sytuacje, w
których odwołanie się do kryterium ﬆażu pracy powinno być
uzasadnione przez pracodawcę
w sposób szczegółowy. Tak jeﬆ
w przypadku, gdy pracownik
przedﬆawia informacje mogące
rodzić poważne wątpliwości co
do możliwości osiągnięcia wspomnianego celu poprzez odwołanie się do kryterium ﬆażu pracy.
Wówczas na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania,
że zakładowy ﬆaż pracy idzie w
parze z doświadczeniem, które
umożliwia pracownikowi lepsze
wykonywanie powierzonych mu
obowiązków.
Łukasz Sulej
Stan prawny na 15 maja 2012 r.

Sprostowanie
W sprawozdaniu z pracy ZRG NSZZ „Solidarność” w okresie czerwiec 2010
– kwiecień 2012, przedstawionym w czasie WZD w Starogardzie Gd., w
informacji o działaniach w Oddziale Starogard Gdański, pominięta została
informacja o wkładzie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Starkom sp. z o.o. Członkowie Związku wraz
z przewodniczącym Ryszardem Lisem aktywnie uczestniczyli w manifestacjach i pikietach organizowanych przez NSZZ „Solidarność”. Ponadto kolega
Ryszard Lis od kilku lat organizuje górskie wycieczki dla związkowców. Za
zaistniałą sytuację serdecznie przepraszam.
Zdzisław Czapski,
kierownik Oddziału w Starogardzie Gdańskim

PRAWO

ŚWIADCZENIE URLOPOWE w 2012 roku
W ﬁrmach, które nie są
obowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
(zatrudniających mniej niż
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty),
wypłaca się świadczenia
urlopowe, jeśli pracodawca z nich nie zrezygnował.

I. Świadczenie urlopowe
Świadczenie urlopowe
wypłacane jeﬆ każdemu pracownikowi raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem korzyﬆania przez niego z urlopu
wypoczynkowego w wymiarze
co najmniej 14 kolejnych dni.
W myśl przepisów art. 162
kodeksu pracy na wniosek
pracownika urlop może być
podzielony na części, z tym że
co najmniej jedna jego część
powinna obejmować nie mniej
niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Przykład:

Pracownik złożył wniosek
urlopowy na okres od 30
kwietnia do 13 maja 2012
r. – 8 dni roboczych. W
związku z tym pracownik był
na urlopie przez uﬆawowe
14 dni. W takim wypadku
pracodawca zobowiązany
jeﬆ wypłacić świadczenie
urlopowe, gdyż urlop pracownika spełnia uﬆawowe wymagania do wypłaty
świadczenia urlopowego.
Świadczenie urlopowe wypłacane jeﬆ nie później niż w
oﬆatnim dniu poprzedzającym
rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe nie jeﬆ objęte składką na
ubezpieczenie społeczne, nie
będzie więc wliczone do podﬆawy wymiaru emerytury lub
renty.
Omawiane świadczenie
przysługuje tylko pracownikom
zatrudnionym na podﬆawie
umowy o pracę, mianowania,
powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie
ma możliwości wypłaty tego
świadczenia osobom świadczącym pracę na podﬆawie umów
cywilnoprawnych, np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło.
Świadczenie urlopowe
przysługuje pracownikowi proporcjonalnie do wymiaru jego
czasu pracy. I tak, świadczenie
urlopowe w 2012 r. uﬆalone w
wysokości odpisu podﬆawowego na ZFŚS należy wypłacić
w naﬆępującej wysokości:
1. pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy

 na pełen etat – 1093,93 zł
 na pół etatu – 546,97 zł
2. pracownikowi wykonującemu pracę w szczególnych
warunkach lub o szczególnym
charakterze w rozumieniu
uﬆawy o emeryturach pomoﬆowych:
 na pełen etat – 1458,57 zł
 na pół etatu – 729,29 zł
3. Pracownikowi młodocianemu:
 w pierwszym roku nauki
– 145,86 zł
 w drugim roku nauki –
175,03 zł
 w trzecim roku nauki
– 204,20 zł
Świadczenie urlopowe
przysługuje pracownikowi raz
w roku kalendarzowym, u tego
samego pracodawcy.
Iﬆnieje możliwość otrzymania przez pracow nika
świadczenia urlopowego dwukrotnie w tym samym roku
kalendarzowym. Sytuacja
taka zaiﬆnieje, gdy pracownik rozwiąże ﬆosunek pracy,
wykorzyﬆując wcześniej 14
kolejnych dni urlopu i otrzymując świadczenie urlopowe,
a naﬆępnie w tym samym
roku nawiąże ﬆosunek pracy z kolejnym pracodawcą, u
którego również przewidziane jeﬆ wypłacanie świadczenia urlopowego. Oczywiście
w tym drugim przypadku
warunkiem koniecznym do
otrzymania świadczenia urlopowego będzie wykorzyﬆanie
14 kolejnych dni urlopu. Także w sytuacji, gdy pracownik
jeﬆ równolegle zatrudniony u
dwóch lub więcej pracodawców, u których przewidziana jeﬆ wypłata świadczenia
urlopowego, u każdego z nich
oddzielnie przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru
czasu pracy.
W art. 4 uﬆ. 2 i 3 uﬆawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych uﬆawodawca
zezwolił, aby kweﬆie wysokości odpisów na fundusz,
nietworzenia funduszu lub
niewypłacania pracownikom
świadczenia urlopowego zoﬆały uregulowane w regulaminie wynagradzania, jeżeli
pracodawca nie jeﬆ związany
układem zbiorowym pracy.
Jeżeli pracodawca jeﬆ objęty
układem zbiorowym pracy, nie
może zrezygnować z tworzenia
funduszu w regulaminie wynagradzania.
Świadczenie urlopowe ﬆanowi przychód ze ﬆosunku
pracy i niezależnie od tego, w
jakiej wysokości będzie wypłacone, podlega opodatkowaniu
(art. 12 uﬆ. 1 uﬆawy o podatku

dochodowym od osób ﬁzycznych).

II. Świadczenie
urlopowe dla
nauczycieli
Przepisy uﬆawy Karta nauczyciela regulują w sposób
kompleksowy zasady wypłaty i wysokość świadczenia
urlopowego, zobowiązując
pracodawców do obligatoryjnego wypłacania nauczycielom świadczenia urlopowego.
Świadczenie to przysługuje
niezależnie od sytuacji materialnej, osobiﬆej i życiowej
nauczyciela.
Zgodnie z art. 53 Karty nauczyciela dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości uﬆalanej jako iloczyn planowanej,
przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i
niepełnym wymiarze zajęć (po
przeliczeniu na pełny wymiar
zajęć) skorygowanej w końcu
roku do faktycznej przeciętnej
liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) i 110% kwoty
bazowej, obowiązującej w dniu
1 ﬆycznia danego roku (uﬆalanej dla nauczycieli corocznie w
uﬆawie budżetowej).
Z odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, uﬆalonego zgodnie ze
wskazanymi wyżej zasadami,
wypłacane jeﬆ nauczycielowi do końca sierpnia każdego
roku świadczenie urlopowe w
wysokości odpisu podﬆawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (czyli
37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w
drugim półroczu tego okresu,
jeżeli przeciętne wynagrodzenie tego okresu ﬆanowiło
kwotę wyższą), uﬆalonego
proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym
roku szkolnym.
W przypadku nauczycieli
okres zatrudnienia liczony jeﬆ
od 1 września poprzedniego
roku kalendarzowego do 31
sierpnia roku bieżącego.
Ponieważ w 2012 r. przez
przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce na-

Biuro
Pracy

rodowej, o którym mowa w
art. 5 uﬆ. 2 uﬆawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, należy rozumieć
przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu
2010 r. ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statyﬆycznego, wysokość odpisu
podﬆawowego na jednego zatrudnionego wynosi tyle samo
co w 2011r., czyli 1093,93 zł
(2917,14 zł x 37,50%). Tyle też
wynosi świadczenie urlopowe
dla nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu
pracy.
Jeżeli nauczyciel jeﬆ zatrudniony jednocześnie w
dwóch albo więcej szkołach
lub placówkach otrzymuje
świadczenie urlopowe od każdego z nich, odpowiednio do
wymiaru i okresu zatrudnienia
w danej szkole lub placówce.
Przykład:
Nauczyciel był zatrudniony na
okres od 1 ﬆycznia 2012 r. do
31 maja 2012 r. na zaﬆępﬆwo
w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć
proporcjonalnie do okresu jego
zatrudnienia w szkole, czyli do
5 miesięcy.

1093,93/12 miesięcy = 91,16 zł
x 5 miesięcy =455,80 zł.
Świadczenie urlopowe przysługuje wszyﬆkim nauczycielom, którzy pozoﬆają w danym
roku szkolnym w ﬆosunku pracy. Prawo do tego świadczenia mają zarówno nauczyciele
czynni zawodowo (pracujący),
jak i przebywający na urlopach
macierzyńskich i wychowawczych oraz na urlopach dla
poratowania zdrowia. Wypłaca
się je do końca sierpnia danego
roku kalendarzowego.
Świadczenie urlopowe ma
charakter roszczeniowy, co
oznacza, że jego niewypłacenie może skutkować złożeniem
przez pracownika pozwu o zapłatę do sądu pracy.
Maria Szwajkiewicz
Podﬆawa prawna:
1. Uﬆawa z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz.
335 z późn. zm.).
2. Uﬆawa z dnia 26 ﬆycznia
1982 r. Karta nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz.
674 ze zm.)
Stan prawny na dzień
15.05.2012 r.

Biuro Prawne

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

wt.

śr.

czw.

pt.

Porady dla komisji zakładowych
koordynator działu
dr Waldemar Uziak

12-16

–

8-16

11-16

–

radca prawny
Iwona Jarosz-Lipkowska

8-10

8-16

–

9-16

–

9.30-15

–

9.30-15

–

9.30-15

radca prawny
Tomasz Wiecki

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”
radca prawny
Joanna Kobus-Michalewska
doradca prawny
Maria Szwajkiewicz

–

8.30-11

O. Gdynia
8.30-16
11-17

8.30-15.30 8.30-15.30 8.30-15.30

–

O. Gdynia
8.30-15.30
9-15

doradca prawny
Łukasz Sulej

9-16

9-16

9-16

9-16

–

doradca prawny
Tomasz Gryczan

9-13.30

O.
Gdynia
9-15

–

–

9-16

Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” to placówka otwarta, każdy może skorzystać z jego usług. Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9 do 15. Konsultacje z doradcą zawodowym są
dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
Budynek „Solidarności”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 9,
tel. 58 301 34 67, 58 308 43 47 biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Marsz w obronie
Telewizji Trwam
i wolnych mediów

K

rajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała Fundacji
Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam – koncesji na nadawanie
na pierwszym multipleksie cyfrowym. KRRiT tłumaczyła
to niepewną sytuacją ﬁnansową fundacji. Lux Veritatis odwołała
się od tej decyzji, jej odwołanie rada odrzuciła w ﬆyczniu. Fundacja złożyła zatem skargę do sądu adminiﬆracyjnego.
Odmowna decyzja rady wywołała liczne proteﬆy. W wielu
miaﬆach odbyły się marsze, których uczeﬆnicy sprzeciwiali się
tej dyskryminującej decyzji.
W Słupsku taki marsz odbył się 20 maja br. Manifeﬆacja
rozpoczęła się mszą św. w kościele Mariackim, odprawioną w
intencji wolnych mediów. Po uroczyﬆym nabożeńﬆwie uczeﬆnicy sformowali pochód proteﬆacyjny przy pomniku Polskiego
Pańﬆwa Podziemnego. Kilkutysięczny tłum przeszedł ulicami
Nowobramską, Sienkiewicza i Łajming na plac Zwycięﬆwa w
centrum Słupska. Manifeﬆanci wyrażali swoje poglądy poprzez
hasła: „Nie oddamy wam Telewizji Trwam” czy „Wolne media
– wolność słowa”. Wielu uczeﬆników marszu niosło sztandary
„Solidarności” i ﬂagi narodowe, z głośników płynęły patriotyczne
pieśni Jana Pietrzaka.
– Nie zgadzamy się na takie traktowanie przez KRRiT, na kneblowanie uﬆ katolikom w Polsce, gdzie pluralizm w mediach jeﬆ
gwarantowany i zapisany w naszej konﬆytucji – mówił w swoim
wyﬆąpieniu po marszu prof. Stanisław Łach. Słychać było okrzyki: „Wolność słowa dla katolików!”, „Rząd kłamie!”. Na koniec
manifeﬆacji odśpiewano hymn narodowy i ułożono symboliczny
krzyż ze zniczy w hołdzie Janowi Pawłowi II w 92 rocznicę urodzin przypadającą 18 maja i w pierwszą rocznicę beatyﬁkacji.
Organizatorami marszu były: Rodzina Radia Maryja, NSZZ
„Solidarność”, Słupski Klub Gazety Polskiej, Powiernictwo Polskie, Akcja Katolicka, słupski oddział ﬆowarzyszenia Civitas
Chriﬆiana i Klub Pamięci Narodu Polskiego.

Zapraszamy
na festiwal brydżowy

Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XXII Festiwalu Brydża Sportowego pod patronatem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w dniach 10-19 sierpnia 2012 r.
Miejsce rozgrywek: Hala Sportowo-Widowiskowa „Gryﬁa” w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99.
Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach: Piast ul. Jedności Narodowej 5, Staromiejski ul. Jedności Narodowej
4, Zamkowy ul. Dominikańska 9, Słupsk ul. Poznańska 11,
a także w Domu Studenta przy ul. Arciszewskiego 22a.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.bridgefestival.hg.pl

Z głębokim żalem pożegnaliśmy
naszego Kolegę i Przyjaciela

p.

ś.

JANUSZA GRUSZKĘ
założyciela i pierwszego przewodniczącego Organizacji
NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Warcino,
zaangażowanego w działania Związku, osobę bardzo
skromną i życzliwą.
Wyrazy głębokiego współczucia małżonce Elżbiecie
oraz Rodzinie składa
Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl
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Protest w oświacie
J

ak nas poinformowała
D o ro t a B o j a ro w s k a -Bublej, przewodnicząca
Międzyzakładowej Komisji
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku, w Regionie
Gdańskim powﬆała Koalicja
na rzecz Polskiej Szkoły. W
jej skład weszło 14 organizacji, łączy je sprzeciw wobec
zmian, jakie proponuje się w
szkołach. Konkretnie chodzi o
rozporządzenie MEN na temat
nowej podﬆawy programowej
oraz związane z tym rozporządzenie dotyczące ramowych
planów nauczania. – Będziemy proteﬆować przeciw temu
rozporządzeniu poprzez pikietę
przed Urzędem Wojewódzkim
w Gdańsku – mówi szefowa
słupskiej solidarnościowej
oświaty. – Pikietę organizują
koledzy i koleżanki z Gdańska,
my dołączymy do nich.

– Dla ludzi „Solidarności”
zawsze ważne było rzetelne
nauczanie hiﬆorii, szczególnie
tej najnowszej, dlatego w pełni
popieramy proteﬆ związkowej
oświaty – powiedział w imieniu Zarządu Regionu Stanisław Szukała.
Sytuacja oświaty na Pomorzu jeﬆ zła, likwiduje się
szkoły, zwalnia nauczycieli i
pracowników oświaty, obniża
etaty nauczycielom, natomiaﬆ
zwiększa się liczbę dzieci w
klasach. Wszyﬆko to sprawia,
że środowisko związane z
oświatą ﬆaje się coraz bardziej
zaniepokojone. Poziom nauczania w szkołach, gdzie klasy liczyć będą po 30 i więcej dzieci,
na pewno się obniży. Pisaliśmy
niedawno o likwidacji słupskiej
„siódemki” i Gimnazjum nr 1,
słyszy się o dalszych planowanych zamknięciach szkół na
terenie powiatu – to wszyﬆko

niepokoi. Dlatego trzeba być
wdzięcznym ludziom dobrej
woli, którzy zaangażowali się
w ratowanie słupskiego szkolnictwa. Na przykładzie działań
w Słupsku i powiecie słupskim
widać, jak władze samorządowe próbują rozwiązywać problemy oświatowe, ich metoda
jeﬆ proﬆa: likwidować, co się
da i pozbywać się wykwaliﬁkowanej kadry nauczycielskiej.
Samorząd, nie mając pomysłu
na szkolnictwo i zasłaniając
się mizerią budżetową, idzie
po najmniejszej linii oporu.
Gdzie podziały się inicjatywy,
kreatywne myślenie, o którym
się słyszy w wyﬆąpieniach
samorządowców? Przyszłe
pokolenia Polaków widać nie
interesują wybrańców narodu i skazywane są – poprzez
nieodpowiedzialne decyzje
– na marną i wątpliwą jakość
nauczania.

Akcja plakatowa Związku
na ulicach Słupska

C

zy im jeszcze wierzysz?
– takie pytanie pojawiło
się na plakatach obok
zdjęć posłów PO, którzy głosowali przeciw ogłoszeniu
referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego, za
czym opowiadała się „Solidarność”.
Jak nas informuje Stanisław Szukała, przewodniczący
słupskiej „Solidarności”, akcja

plakatowa ma charakter ogólnopolski, w naszym Regionie
ma uświadomić społeczeńﬆwu,
kto jak głosował w okręgu
gdyńsko-słupskim. Dodatkowo taka informacja pojawi się
na naszej ﬆronie internetowej
– ze zdjęciami i nazwiskami
posłów. Plakaty i ulotki będą
przesłane do wszyﬆkich komisji zakładowych.

Plakaty „Solidarności”
na ulicach Słupska.

Krzyż Wolności dla przewodniczącego
słupskiej „Solidarności”

N

a wniosek Inﬆytutu
Pamięci Narodowej
przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ
„Solidarność” Stanisław Szukała zoﬆał odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidarności. Uroczyﬆość jego wręczenia odbyła się
w Gdańsku pod pomnikiem króla
Jana III Sobieskiego podczas 3-majowych obchodów. W imieniu prezydenta RP odznaczenie
wręczył wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Sam odznaczony po skończonych uroczyﬆościach nie krył wzruszenia.
– Hiﬆoria zatoczyła szerokie koło; trzydzieści lat temu
w tym samym miejscu wraz z
mieszkańcami Gdańska byliśmy
rozpędzani przez ZOMO, byłem
wówczas wśród demonﬆrujących i widziałem na własne
oczy, jak komuniﬆyczny reżim
tłumił opór społeczeńﬆwa. Po
latach mam zatem tę satysfak-

Stanisław Szukała udekorowany został Krzyżem Wolności
i Solidarności.

cję, że jednak opłacił się wysiłek
narodu i chociaż w taki sposób
jak dzisiejsze odznaczenie ludzie „Solidarności” są docenieni przez ojczyznę – powiedział
Stanisław Szukała.

Członkowie Zarządu Regionu słupskiej „Solidarności”
serdecznie gratulują przewodniczącemu wyróżnienia nadanego przez prezydenta RP.

CZYTELNICY I MY

Wesprzyj fundację
Wszystkim osobom wspierającym Pomorską Fundację
Edukacji i Pracy oraz Fundusz
Stypendialny im. NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękujemy za podejmowane wysiłki
oraz darowizny ﬁnansowe
przekazywane na jej konto.
Jednocześnie
chcielibyśmy Państwa poinformować,
że kwoty wpłacane w 2012
r. na konto PFEiP mogą być
odliczane od dochodu w rozliczeniu podatkowym za rok
2012. Zachęcamy darczyńców
do skorzystania z tej ulgi oraz
przypominamy wszystkim, którzy chcą nas wspierać, o takiej
możliwości. Darowizn pieniężnych na rzecz Funduszu Sty-

pendialnego można dokonać
wyłącznie wpłacając pieniądze
przelewem lub przekazem
pocztowym na konto fundacji
z dopiskiem: „Darowizna na
Fundusz Stypendialny”. Należy
posiadać dowód wpłaty.
Pomorska Fundacja Edukacji
i Pracy
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
nr konta: 71 1500 1025 1210
2010 1804 0000

Na końcu

WAŻNE – odliczeniu podlegają tylko darowizny
przekazane na rachunek
bankowy.
Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych:
art. 26 ust. 1 pkt 9, pkt 6b art.
26 ust. 5 art. 26 ust. 7 pkt 2
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: art. 3 ust 2 i 3, art. 4

Apel ws. Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do struktur NSZZ „Solidarność”
w Regionie Gdańskim o włączenie się w:
 Zbieranie środków ﬁnansowych na Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” i przekazywanie ich na konto wskazane w „Regulaminie” – najlepiej przed 31 lipca br.
 Wskazywanie ich i pomoc młodym ludziom, którzy – z uwagi na uzdolnienia, a zarazem
trudną sytuację materialną – mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium.
Wręczenie stypendiów ma być ważnym fragmentem obchodów 32 rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność”.

Krzyżówka z pomocnikiem proboszcza
POZIOMO
3) ordynansowy oﬁcer, 9)
prowizoryczny budynek, 10)
konkrety, 11) rejterada, dezercja, 12) krakowski odpust na
Salwatorze, 13) świętuje 15
czerwca, 14) szpiedzy, agenci,
16) wrażliwy, troskliwy, 17) kamienia łupanego, 20) puszysty
ogon, 21) nieprzepisowe zagranie, 22) dziewczyna z cennym kamieniem w imieniu, 26)
afrykański wirus, 27) pieniądz
judaszowy, 28) przepracował
wymaganą liczbę lat, 29) japoński, dwustronny bęben,
30) chłodnica samochodowa,
31) pomocnik proboszcza, 32)
1

2

promowe miasto w Szwecji,
33) pot. o tanim winie owocowym
PIONOWO
1) nieobecność w pracy, 2) łazienkowy osprzęt, 3) ważna w
sali koncertowej, 4) pomysłodawca, 5) papierowe talerzyki,
6) rosną na łąkach, 7) komputer do teczki, 8) birkut, 15) …
grubodzioby, afrykański ptak,
krewny szpaka, 17) profesja z
prądem, 18) indywidualny, niepubliczny, 19) amerykański dusiciel, 23) manewr szachowy,
24) zakład drzewny, 25) ocieknąć, ścieknąć, 27) brat ojca

3

4

5

9

10

14

22

14

13

6

23
16

15

16

17

15

22

8

11
18

2

7

10

12

12

Rozlosowaliśmy nagrodę
za rozwiązanie „Wielkanocnej krzyżówki z pisanką
i kraszanką” z nr. 4/2012.
Otrzymuje ją pan Ryszard
Piotrowski z Gdańska. Nagrodę wyślemy pocztą.
Gratulujemy.
Hasło brzmiało: „Wesołego
Alleluja”.

6

8

11

Litery z kratek oznaczonych
u dołu numerami od 1 do 23
utworzą rozwiązanie – myśl
Antoniego Regulskiego.
(kas)
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18

30
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Etykieta w sieci komputerowej
Kreatywność językowa nie zna granic. Nowe wyrazy
powstają cały czas. Wiele z nich związanych jest z komunikacją elektroniczną.

P

owﬆało także słowo oznaczające zbiór zasad kulturalnego zachowania się w sieci komputerowej, będące internetową wersją savoir-vivre’u. To słowo to: netykieta
– termin który ﬆanowi kontaminację* – ang.: net – „sieć”
i etykieta (z fr.: étiquette – „forma zachowania się”**).
Netykieta ma usprawnić wymianę i korzyﬆanie z informacji w Internecie. Zasady netykiety wynikają z ogólnych zasad przyzwoitego zachowywania się, np. nie należy używać
wulgaryzmów, obrażać adresatów/rozmówców, nagabywać
osoby, które sobie tego nie życzą. Zakazuje się także ﬆałego
używania wielkich liter oraz wysyłania e-maili do wielu osób
na raz – z jawnymi adresami poczty elektronicznej, a zaleca
się ﬆosowanie kopii ukrytej.
Wśród zasad jeﬆ wiele zakazów i nakazów dotyczących
poprawności językowej, np. internautom posługującym się
językiem polskim zaleca się ﬆosowanie znaków diakrytycznych (kropka, przecinek, ogonek), czyli znaków graﬁcznych
dodawanych do liter, np.: ą, ó, ń, ć, ż.
Na temat pisowni w sieci coraz częściej wypowiadają się
językoznawcy. Profesor Jerzy Bralczyk uważa, że szacunek
wobec odbiorcy internetowego wymaga ﬆosowania znaków
polskich i dbałości o poprawność ortograﬁczną; nie zgadza
się z pisownią błędną, nawet jeśli pełni funkcję ironicznej
prowokacji. Profesor Bralczyk nie ma nic przeciwko ﬆosowaniu emotikonów, zwłaszcza gdy są to – jak mówi – „buzie
uśmiechnięte”.
Przypominam, że emotikony to znaki graﬁczne wyrażające
emocje, zbudowane:
 ze znaków interpunkcyjnych, np. :-) „uśmiech” lub :-(
„smutek” – częﬆo zamieniające się automatycznie w „buźki” typu:   lub
 ze znaków interpunkcyjnych i liter, choćby z dwukropka
i litery „D” – :D „szeroki uśmiech”.
Poprawność ﬆosowania emotikonów w tekﬆach budzi
duże zainteresowanie, zwłaszcza że słowniki na ten temat
jeszcze milczą.
Na przykład internauci pytają, czy między słowem a emotikonem trzeba ﬆosować odﬆęp lub czy po emotikonie, jeśli
jeﬆ na końcu zdania, należy poﬆawić kropkę.
Profesor Mirosław Bańko pisze, że „tradycyjnej interpunkcji nie należy mieszać z emotikonami” i w związku z tym po
emotikonach nie ﬆawiałby już ani kropki, ani pytajnika.
Natomiaﬆ, co do tego, czy emotikony lepiej oddzielać od
tekﬆu spacją, czy nie, są różne zdania.
Moim zdaniem, emotikony, chociaż są zbudowane ze znaków interpunkcyjnych, to jednak pełnią inną funkcję niż te
znaki i dlatego należy je oddzielać spacją, np.:
– Zaﬆanawiam się, czy tęsknisz za mną. ;-)
– Oczywiście! :D
Wątpliwości dotyczą również tego, czy w liczbie pojedynczej piszemy emotikona (rodzaj żeński), czy emotikon
(r. męski), ale tę kweﬆię rozﬆrzygają już słowniki PWN, które
podają tylko męski rzeczownik emotikon.
I jeszcze jedno – zgodnie z netykietą – zaleca się, by emotikony ﬆosować tylko w prywatnej korespondencji i ich nie
nadużywać.
Na zakończenie Szanownym Czytelnikom życzę, by w sieci napotykali tylko kulturalnych internautów – niezależnie od
tego, czy znają oni termin netykieta, czy go nie znają.

29

Barbara Ellwart
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9

31

19

JĘZYKA

32

21
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*W językoznawﬆwie kontaminacja to: „skrzyżowanie wyrazów, forma
wyrazowa powﬆała z połączenia ze sobą elementów różnych wyrazów”; np. ze skrzyżowania słów: chudy i cherlawy powﬆała kontaminacja chuderlawy.
** Por.: etyka z gr. ēthikós – „zwyczajowy”, od gr. ēthos – „obyczaj”.
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Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl
Uwaga! przed każdym
nr. telefonu dodajemy 58
Przewodniczący i sekretariat
pok. 107, 308-43-52, 308-44-41
301-88-54 fax: 308-44-18
prezydium@solidarnosc.gda.pl
Wiceprzewodniczący, pok. 111
308-43-05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl
Skarbnik pok. 118, 308-43-39
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl
Członkowie prezydium, pok. 107, 110
308-43-69, 308-42-60
Dział Organizowania i Rozwoju,
pok. 112, 105, 308-43-01,
0/603-934-165 301-04-44, 308-44-54
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Zdarza się, że odkrywamy niezwykle interesujące miejsce głównie tam, gdzie się tego nie
spodziewamy. Czasem przejeżdżamy obok i to po kilka razy, po czym dziwimy się, że nie
zwróciliśmy na nie uwagi. Do takich właśnie miejsc należy niewielka miejscowość o nazwie
Białogarda (223 mieszkańców), usytuowana przy trasie wiodącej z Lęborka do Łeby, kilka kilometrów przed Wickiem. Przypadkowi turyści nie zatrzymują się tam, chociaż wieś leży przy
głównej szosie i znajduje się w niej największe na Pomorzu średniowieczne grodzisko.

BIAŁOGARDZKA kasztelania

Białogarda. Młyńskie
rękawy do sypania mąki.

Kadry, pok. 127, 308-42-97
Księgowość i kasa, pok. 120, 122
308-43-34, 308-43-35, 346-21-74
Administracja budynku i rezerwacja 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

Białogarda, neogotycki kościół.

W

ieś schowana jeﬆ
za drzewami. Nic
dziwnego, że trudno
zauważyć ukrytą w zieleni gruntową drogę, odchodzącą od głównej szosy i to na zakręcie. Zaraz
po przekroczeniu ściany drzew
wyłania się ogromny, jednohektarowy plac z ceglanym XIX-wiecznym kościołem. Gdyby
nie tablica informująca, że właśnie znajduję się na Grodzisku
Białogarda, nie wpadłabym na
ten pomysł, bowiem majdan jeﬆ
tak duży, że od tej ﬆrony prawie
nieczytelny. Sopocki gród, a nawet gdański, wznoszący się nad
dworcem PKS, nikną w porównaniu z białogardzkim.
Z boku placu, na którym z
jednej ﬆrony tarasowo umieszczono wiejski cmentarz, znajdują
się schody wiodące w dół, jakby
REKLAMA

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

tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

Biuro Terenowe w Lęborku
ul. Bolesława Krzywoustego 1,
663 775 705, 59 862-16-69
Malbork, plac Słowiański 4

tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl
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prowadziły do tajemniczego wąwozu obrośniętego gęﬆą roślinnością. Jeﬆ to zejście do głębokiej fosy, dzisiaj suchej. Kilkaset
lat wcześniej fosę wypełniała
woda z płynącej nieopodal Białogardzkiej Strugi. Notabene
właśnie na tej ﬆrudze w 1296 r.
uﬆawiono młyn, który co prawda
w zmienionej formie, ale dzięki
Stanisławowi Tutkowskiemu,
miłośnikowi ﬆaroci, funkcjonuje do dzisiaj.
Wiele ﬆuleci temu Białogardę zaliczano do ważnych
ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturowych.
Funkcjonowała w niej kasztelania, czyli ośrodek władzy w
podziale terytorialnym odpowiadający dzisiejszemu powiatowi. Zamieszkiwali ją pomorscy Słowianie.

Początki białogardzkiego grodu sięgają VIII w., jednak większość naukowców optuje za wiekiem dziesiątym. Sporną kweﬆią
są również poﬆacie zasiadające
na urzędzie kasztelana. Mówi
się o prawdopodobnych rządach
Racibora II, (lata 1212-1272 ?),
najmłodszego syna Świętopełka,
księcia pomorskiego, a także innego księcia pomorskiego, Meﬆwina I, przypuszczalnie żyjącego na przełomie XII i XIII w.
Dokumenty wspominają, że
w Białogardzie paraﬁę pw. Matki Boskiej Gromnicznej założono
w latach 996-1025. Podają też, że
obok wielokrotnie przebudowywanego kościoła iﬆniała zamkowa kaplica pw. św. Michała. W
połowie XVI w. kościół przejęli
augsburscy ewangelicy, by po
ﬆu latach oddać go katolikom…

i znów odebrać. Obecny, wzniesiony w 1890 r., jeﬆ pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Lata świetności Białogardy
nie trwały długo, bowiem około połowy XIV w. gród przeﬆał
pełnić rolę ważnego ośrodka
władzy, do czego przyczynili
się Krzyżacy, zakładając w
1341 r. miaﬆo Lębork.
Wędrując dnem fosy wokół
grodziska dochodzi się do ﬆarego, zniszczonego dworku rodziny Święców, uznawanych za
zdrajców, gdyż przed wiekami
przekazali Pomorze Brandenburczykom. Dalej, za dworem, nad
wodą ﬆoi młyn, zaadaptowany na
małą elektrownię wodną. W 1915
r. zniszczony 700-letni drewniany
młyn na kamiennej podmurówce
przerobiono na murowany, wyposażając w nowoczesne urządzenia sprowadzone z Niemiec.
Młyn funkcjonował do lat 80.
XX w. Miano go rozebrać, ale
miejscowy Kaszuba, wspomniany Stanisław Tutkowski, poﬆanowił młyn kupić i wyremontować.
Starą turbinę Francisa, która napędzała kamienie młyńskie, wykorzyﬆał do wytwarzania prądu.
Pan Stanisław wnętrze owej
budowli zaadaptował na potrzeby mieszkalne, nie uszkadzając żadnych urządzeń. Tak
więc obok skomplikowanych
młyńskich maszyn ﬆoi pralka
czy kuchenka, fotel i ﬆolik… Z
boku wiszą rękawy do przesiewania mąki, a na rozdzielniku
do worków ﬆoją kwiatki.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

