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Spotkanie z rolniczą 
„Solidarnością”
18 lipca w Warszawie Prezydium Sztabu 
Protestacyjnego spotkało się z NSZZ „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych. Tematem 
spotkania była współpraca przy wrześnio-
wych protestach. – Chcielibyśmy aktywnie 
włączyć się w protest – zadeklarował Jerzy 
Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „So-
lidarność”. – Wielokrotnie podnosiliśmy, że 
związki rolnicze są pomijane przy rozmowach 
w Komisji Trójstronnej oraz w wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego. Mamy też 
swoje postulaty, dotyczące m.in. gospodarstw 
rodzinnych, obrotu ziemią czy systemu ubez-
pieczeń, które chcielibyśmy dołączyć – dodał.

Zamiast polskiego czołgu
Regionalna Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność” zaapelowała 23 lipca do 
premiera Donalda Tuska i szefa Ministerstwa 
Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka 
o rezygnację z planów sprowadzenia do 
Polski starych niemieckich czołgów Leopard. 
Zdaniem związkowców, środki na moder-
nizację wozów, zamiast trafić do polskich 
firm zbrojeniowych, zasilą głównie niemiecki 
przemysł.

Prawie 84 proc. 
bezrobotnych bez zasiłku
Bez prawa do zasiłku jest obecnie 1 769 100 
osób, czyli 83,9 proc. ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych.

Miesiąc Honorowego 
Krwiodawstwa
Sierpień jest miesiącem, który XXII Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
w dowód pamięci i szacunku dla Ojca Świę-
tego Jana Pawła II i Jego nauk ustanowił 
Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ 
„Solidarność”. 
Wypełniając testament błogosławionego Jana 
Pawła II zawarty w słowach: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z innymi”, od 2006 roku 
Związek prowadzi akcję dni honorowego 
krwiodawstwa. – To wspaniały pomnik 
Ojca Świętego i praktyczna realizacja Jego 
nauki – uzasadniali pomysłodawcy swoją 
inicjatywę.

Co tydzień 
w „Codziennej”

2 sierpnia 
ruszyła strona 
„Solidarności” 
w „Gazecie Pol-
skiej Codzien-
nie”. W każdy 
piątek, aż do 
wrześniowych 
protestów 
w Warszawie, 
pojawiają się 

tam informacje o postulatach i działaniach 
Związku, a także reakcje na inspirowane 
przez władzę antyzwiązkowe ataki, których 
w mediach w ostatnim czasie pojawia się 
coraz więcej. Zapraszamy do lektury „Gazety 
Polskiej Codziennie”. W sposób szczególny 
polecamy piątkowe wydania ze stroną pod 
patronatem NSZZ „Solidarność”.

„Solidarność”
w Logo Express
– Powstanie Związku w naszej firmie było 
nieuniknione – tak komentuje Szymon 
Mazurczak utworzenie NSZZ „Solidarność” 
w PF Logo Express sp. z o.o. w Robakowie. 
Organizacja zakładowa została zarejestrowa-
na w Regionie Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność” na początku lipca i rozwija się bardzo 
dynamicznie. Do Związku w ciągu dwóch 
tygodni dołączyła już jedna czwarta załogi. 
Zdecydowana większość to młodzi ludzie, 
którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat.

Śmieciówki 
w ministerstwach
Ministerstwa chętnie zawierają umowy 
cywilnoprawne – wynika z kontroli NIK. 
Zdarzają się również takie, które spełniają 
kryteria tzw. umów śmieciowych – informuje 
„Rzeczpospolita”.
Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała, czy 
zawierane przez urzędy administracji pań-
stwowej umowy cywilnoprawne są zgodne 
z prawem i czy nie zlecano prac, które powin-
ni wykonywać etatowi pracownicy. Okazało 
się, że pojawiały się takie przypadki, m.in. 
w resorcie zdrowia. „Na realizację bieżących 
zadań ministerstwa z ośmioma osobami 
zawarto 61 umów-zleceń o wartości 250,2 
tys. zł, w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami 
kodeksu pracy miały one charakter umów 
o pracę” – napisali kontrolerzy NIK w ra-
porcie. Zastrzeżenia kontrolerzy mieli też do 
umów cywilnoprawnych zawieranych m.in. 
w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika 

Praw Pacjenta, Ministerstwie Kultury oraz 
kancelarii premiera.

Zmarł najstarszy członek 
„Solidarności”
8 sierpnia zmarł w Bielsku-Białej emerytowa-
ny nauczyciel Ignacy Sanak. Był najstarszym 
członkiem NSZZ „Solidarność” w Polsce 
– w lutym br. ukończył 106 lat.

Święto Sali BHP

Referendum, wybory 
w Związku i stocznia 
Lipcowe posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego poświęcone zostało omówieniu 
wyników referendum wewnątrzzwiązkowego 
oraz ustaleniu zasad wyborów delegatów 
i elektorów na WZD Regionu. Przed posie-
dzeniem ZRG ukonstytuowała się Regionalna 
Komisja Wyborcza, na jej przewodniczącego 
wybrano Stefana Gawrońskiego, a na wice-
przewodniczących Zbigniewa Kowalczyka 
i Jerzego Protasewicza, sekretarzem została 
Irena Jenda. Na posiedzeniu 1 lipca człon-
kowie ZRG przyjęli uchwałę dotyczącą zasad 
wyborów delegatów i elektorów na WZD Re-
gionu, która zawiera m.in. określenie klucza 
wyborczego delegatów i elektorów, terminy 
rejestracji protokołów wyborczych i zasady 
tworzenia łączonych okręgów wyborczych. 
Podstawą do zweryfikowania liczby członków 
w danej organizacji związkowej będą ankiety 
informacyjne składane do Zarządu Regionu. 

Sądowy sitcom przeciw 
stoczniowcom będzie trwał
3 lipca w Sądzie Rejonowym Warszawa-
-Śródmieście odbyła się kolejna rozprawa 
w procesie czwórki stoczniowców. Sprawa 
związana jest z zatrzymaniem 17 stocz-
niowców, z których 12 postawiono zarzuty 
z artykułu 223 kodeksu karnego, czyli oskar-
żono o czynną napaść na funkcjonariusza 
publicznego. Do rzekomej napaści miało 
dojść 22 października 2002 roku, kiedy to 
stoczniowcy z Gdyni, Gdańska i Szczecina 
protestowali pod gmachem Urzędu Rady 
Ministrów w obronie polskich stoczni i swoich 
miejsc pracy. Zatrzymani w październiku 2002 
roku sądzeni są już ponad 10 lat i do tej pory 
praktycznie wszyscy zostali uniewinnieni. Ska-
zano jedynie jedną osobę, pomimo faktu, że 
nawet sąd zauważył, iż protokół zatrzymania 
został przez policję prymitywnie sfałszowany.

Elbląg: „Solidarność” 
czekała na Tuska

14 sierpnia minęła 33 rocznica wybuchu 
strajku w Stoczni Gdańskiej – początku polskiej 
drogi do wolności. Organizatorzy święta 
Sali BHP przygotowali liczne atrakcje, które 
skierowane były zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Dzieci miały okazję poznać świat 
gier i zabaw swoich rodziców. Można było po-
grać w gumę, w kapsle, w chłopka czy pobić 
rekord w grze komputerowej PacMan. W Sali 
BHP pojawiły się również elementy wystroju 
oraz menu charakterystyczne dla tego okresu.

Niekorzystne dla 
pracownika zmiany czasu 
pracy

23 sierpnia 
weszły 
w życie nowe 
przepisy 
dotyczące 
elastycznego 
czasu pracy. 
Oznacza 
to dla 
pracowników 
możliwość 
wydłuże-
nia przez 

pracodawcę planowania czasu pracy nawet do 
12 miesięcy. Tym sposobem firmy będą mogły 
wykorzystywać pracowników – np. zmusić ich 
do wyczerpującej pracy choćby przez sześć dni 
w tygodniu czy 13 godzin na dobę, a kiedy 
zimą będą przestoje, oddać pracownikom go-
dziny wolne bez konieczności płacenia za nad-
godziny. Konsekwencje zmniejszenia w wielu 
przypadkach wynagrodzeń pracownikom to 
niejedyny ich problem. Okresowy nadmiar pra-
cy zawodowej trudno będzie pogodzić wielu 
osobom z obowiązkami rodzicielskimi.

Komisja Krajowa 
w Gdańsku 
27 sierpnia w Gdańsku członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” obradowali nad 
szczegółami scenariusza akcji protestacyjnej 
rozpisanej na cztery dni od 11 do 14 września 
w Warszawie. W przerwie obrad Krajówki  
Piotr Duda, lider NSZZ „S” i Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, otworzyli 
wystawę fotograficzną pod wymownym ha-
słem, znanym z lat 80.: Nie ma wolności bez 
Solidarności (Wały Piastowskie 24, I piętro), 
poświęconą strajkom z 1988 roku. Wystawę 
zorganizował gdański Region Związku.

Około 200 związkowców z „Solidarności” 
czekało z „gorącym powitaniem” na Donalda 
Tuska, który przyjechał do Elbląga na począt-
ku lipca, aby na finiszu kampanii wyborczej 
wesprzeć kandydatkę PO na stanowisko pre-
zydenta miasta. Na spotkanie z premierem, 
które odbyło się w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej, przybyło kilkadziesiąt 
osób, na pewno mniej niż protestowało 
na zewnątrz. Związkowcy pikietujący 
przed budynkiem, w którym odbywało się 
spotkanie, protestowali przeciwko polityce 
obecnego rządu, a przede wszystkim przeciwko 
antypracowniczym zmianom w kodeksie pracy 
wprowadzanym przez koalicję PO-PSL. 
Relacja w TV Solidarność Gdańsk.

11 – 14 września 2013 r.

PROTESTUJEMY
W WARSZAWIE
Czytaj więcej na str. 6
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W numerze między innymi:
Rozmowa z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM, 
prezesem Prawa i Sprawiedliwości 

Pakt z „Solidarnością”, str. 7

Odrzucanie obywatelskich inicjatyw, jak referendum w spra-
wie wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia, ustawy 
o utrzymaniu w rękach państwa kontroli nad przedsiębiorstwa-
mi strategicznymi typu Grupa Lotos, ustawy o płacy minimalnej 
czy paktu przeciw bezrobociu stało się dla rządzącej koalicyjnej 
ekipy metodą sprawowania i utrzymania władzy. 

Dialog czy szantaż?, str. 8

Interesy szefów firmy Skanska i pracowników często nie są
tożsame. Bywało, iż zawarcie porozumienia było trudne, ale 
najważniejsze, że dialog między dwoma stronami nigdy nie 
został przerwany.

Po pierwsze bezpieczeństwo, str. 12

Rozmowa z prof. ANDRZEJEM ZYBERTOWICZEM, socjologiem 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Solidarność” jest ważną wyspą polskości, str. 13

Dosyć często bywam na Bliskim Wschodzie, a w czerwcu tego 
roku prawie miesiąc spędziłam w Regionie Kurdystanu wśród 
uchodźców syryjskich. Rozmawiałam nie tylko ze zwykłymi ludź-
mi, ale również z politykami różnych ugrupowań.

Czy można mówić o dialogu  
na Bliskim Wschodzie, str. 20
Jak uśmiercić w białych rękawiczkach firmę, która ma per-
spektywy wyjścia na prostą (a podparte jest to zagranicznymi 
zamówieniami), pokazuje przykład spółki Unimor Radiocom 
z Gdańska.

Jak w białych rękawiczkach uśmiercić firmę, str. 22

Pełna sala na promocji 
książki o Lechu 
Kaczyńskim

tej liberalnej partii sprawuje określoną funkcję 
– tak wywiad marszałka Senatu, który 17 lipca 
ukazał się w „Rzeczpospolitej”, skomentował 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Także szef „Solidarności” w Remontowej Ship-
building Krzysztof Żmuda krytycznie odniósł 
się do wywiadu marszałka Senatu. Żmuda 
podkreślił, że kilka lat temu „S” zbierała 
podpisy poparcia pod niezależną kandydaturą 
Bogdana Borusewicza do Senatu, po czym 
okazało się, że kandyduje on z PO. „Już wów-
czas było jasne, że dla Ciebie nie ma ideałów 
z Sierpnia, a liczy się tylko uzyskanie mandatu 
i władza.” – dodaje Żmuda.
Również „Solidarność” Stoczni Gdańskiej ostro 
krytykuje Borusewicza: „Nie, Panie Marszałku 
Senatu, to nie Solidarność wraz z setkami 
tysięcy członków się zmieniła. To Pan, człowiek 
opływający w luksusy, pełniący najwyższe 
stanowiska państwowe, zmienił o 180 stopni 
swój sposób myślenia i rozumowania”.

Goście z Białorusi: 
„Solidarność” to wzór, do 
którego dążymy

poprawiając rekord maratonu na 2:20.17. 
Kolejne dwa miejsca również należały do 
faworytów biegu, Kenijczyków. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Rumunka Daniela 
Elena Cilrand, zwyciężczyni Maratonu 
Solidarności w latach 2007-2010, z czasem 
2:49.19. Drugie miejsce zajęła Polka Arleta 
Meloch z Grudządza, trzecie zawodniczka 
w Białorusi, zeszłoroczna tryumfatorka.
Czytaj na str. 17, Relacja w TV Solidarność 
Gdańsk.

Pamięci zmarłych 
stoczniowców
Msza św. za duszę śp. Pawła Zinczuka i in-
nych zmarłych stoczniowców oraz w intencji 
ratowania Stoczni Gdańsk została odprawiona 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku 15 sierp-
nia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Zmarły w 2011 r. Paweł 
Zinczuk był pracownikiem gdańskiej stoczni 
od 1967 r. Uczestniczył w strajkach w grudniu 
1970 r., w sierpniu 1980 r. oraz w maju i sierp-
niu 1988 r.  Za działalność związkową w latach 
80. był represjonowany i więziony.

Dość lekceważenia – 
Jedziemy do Warszawy!
19 sierpnia w sali Akwen kilkudziesięciu 
związkowców z Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
przybyło na zebranie przewodniczących związ-
kowych komisji, by omówić szczegóły wrze-
śniowych protestów. „Dość lekceważenia spo-
łeczeństwa” – to przewodnie hasło jesiennych 
protestów NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych i Forum 
Związków Zawodowych. Akcja protestacyjna 
jest rozpisana na cztery dni. Związkowcy będą 
wspierani przez manifestantów z innych organi-
zacji kontestujących poczynania kartelu władzy, 
m.in. przez kluby „Gazety Polskiej”, środowiska 
opozycyjne i stowarzyszenia społeczne, którzy 

podpisują się pod hasłem protestów. (więcej na 
temat protestu czytaj na str.10)

Polsce potrzeba więcej 
solidarności 

5 lipca po brzegi wypełniła się sala Akwen 
w siedzibie „Solidarności”. Około 200 osób 
wzięło udział w spotkaniu promocyjnym długo 
oczekiwanej biografii politycznej śp. Lecha 
Kaczyńskiego, z udziałem autorów: znanego 
historyka dr. hab. Sławomira Cenckiewicza 
oraz Adama Chmieleckiego, politologa i dzien-
nikarza „Magazynu Solidarność”. Specjalnym 
gościem spotkania, które prowadził Michał Kar-
nowski, był współzałożyciel Wolnych Związków 
Zawodowych Krzysztof Wyszkowski.
Relacja w TV Solidarność Gdańsk.

We wspólnym interesie – 
pracodawcy i pracownicy
W ubiegłym roku – pod rządami ustawy o za-
mówieniach publicznych – przeznaczono około 
140 mld złotych na realizację takich zamówień 
w budownictwie. Skutek? 600 upadłych firm
i 160 tysięcy zwolnionych ludzi. Koniecznej 
nowelizacji ustawy o zamówieniach publicz-
nych dotyczyło spotkanie Wojciecha Czajki, 
dyrektora generalnego Hydrobudowy Gdańsk, 
i Kazimierza Laszczaka, przewodniczącego 
zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, 
z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji 
Krajowej, i Krzysztofem Doślą, przewodniczą-
cym ZRG, które odbyło się na początku lipca 
w siedzibie Związku.

Pieśni „S” na festiwalu 
w Czarnogórze
Atrakcją V Międzynarodowego Festiwalu Lite-
rackiego w Czarnogórze były solidarnościowe 
pieśni i opowieści w wykonaniu Zbigniewa 
Stefańskiego z gdańskiej „S”. W czerwcu 
w Czarnogórze spotkało się międzynarodowe 
towarzystwo pisarzy, poetów, dziennikarzy 
i artystów. Impreza tętniła życiem, mimo że 
sezon wakacyjny jeszcze nie ruszył na dobre. 
W ramach festiwalu jedna z jego organizato-
rek, Małgorzata Marchlewska, założycielka 
i właścicielka wydawnictwa „Piękny Świat” 
z Gdyni, przedstawiła barda i poetę z Gdańska.

Msza w rocznicę śmierci 
ks. Jankowskiego
12 lipca w bazylice św. Brygidy w Gdańsku 
odprawiona została uroczysta msza święta 
w trzecią rocznicę śmierci ks. prałata Henryka 
Jankowskiego. Do kościoła, którego budowni-
czym i wieloletnim proboszczem był legendar-
ny kapelan „Solidarności”, przybyło kilkaset 
wiernych, w tym licznie członkowie Związku. 
Obecni byli m.in.: przewodniczący ZRG Krzysz-
tof Dośla, jego zastępca Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Bogdan 
Biś. W uroczystościach uczestniczyli również 
Lech Wałęsa i Tadeusz Fiszbach.

Marszałek po drugiej 
stronie
– Słowa Bogdana Borusewicza, byłego 
lidera naszego Regionu, o „Solidarności” są 
nieprawdziwe i krzywdzące. Jeżeli ktoś jest 
po drugiej stronie, to niewątpliwie dziś jest 
nim marszałek Senatu, który głosuje za anty-
pracowniczymi i liberalnymi ustawami, które 
nie mają nic wspólnego z etosem Sierpnia i 
obroną praw pracowniczych. Dodajmy – gło-
suje przede wszystkim dlatego, że z ramienia 

– Świadomość, że jest taka organizacja jak 
„Solidarność” pomaga nam funkcjonować. 
Bo jeśli wam się udało, to znaczy, że i u nas 
może się udać – mówiła Zinaida Mikhnuk, 
wiceprzewodnicząca Białoruskiego Związku 
Pracowników Przemysłu Radiowo-Elektronicz-
nego (REP), która wraz z Iriną Solodovni-
kową, reprezentantką okręgu Witebsk REP, 
spotkały się z wiceprzewodniczącym gdań-
skiej „Solidarności” Romanem Kuzimskim. 
REP jest jedną z nielicznych niezależnych od 
rządu Łukaszenki organizacji związkowych. Za 
swoją niezależność jego działacze narażeni są 
na liczne szykany ze strony władz. – Choć nie 
jest lekko, nie poddajemy się – mówi Zinaida 
Mikhnuk. – „Solidarność” to wzór, do którego 
dążymy – dodaje Irina Solodovnikowa.

Unimor Radiocom – Jak 
w białych rękawiczkach 
uśmiercić firmę
Jak uśmiercić w białych rękawiczkach firmę,
która ma perspektywy wyjścia na prostą 
(a podparte jest to zagranicznymi zamó-
wieniami), pokazuje przykład spółki Unimor 
Radiocom z Gdańska. Zaraz po podjęciu 
decyzji przez sąd o upadłości likwidacyjnej 
sędzia komisarz i syndyk udali się na urlopy. 
Natomiast dwaj członkowie Rady Nadzorczej, 
reprezentujący w niej Skarb Państwa, złożyli 
rezygnację. Tylko pracownicy nie wiedzą, co 
dalej, jak długo będą przychodzić do pracy. 
Czytaj więcej na str. 22.

Wspomnienie „Anny 
Solidarność”
,,Musimy się na nowo policzyć” – to tytuł filmu
poświęconego pamięci Anny Walentynowicz, 
który został zaprezentowany w sali Akwen 
w siedzibie „Solidarności”. Dokument opowiada 
o spotkaniu w 2008 roku w Koszalinie Anny 
Walentynowicz i Natalii Piekarskiej-Ponety, au-
torki książki,,Siedziałam za Katowice”, działaczki 
podziemia w okresie stalinowskim, pisarki.

Padł rekord
W tegorocznym Maratonie Solidarności 
zwyciężył Kenijczyk, Wycliffe Kipkorir Biwot, 

Czym jest solidarność w realiach współcze-
snych? Skąd się wzięła i jaka jest współczesna 
wymowa tego terminu w realiach XXI wieku? 
Czy rzeczywiście rynek jest racjonalny, a źli 
związkowcy doprowadzają do pauperyzacji 
kapitalistów? Czy praca jest zbyteczna, bo 
to pieniądz pracuje? To pytania, na które 
podczas wykładu 21 sierpnia w gdańskim 
Akwenie starał się odpowiedzieć socjolog 
i filozof społeczny prof. Zdzisław Krasno-
dębski, wykładowca Uniwersytetu w Bremie. 

Bałtycki Tydzień Kampanii 
Komitet Bałtycki Sekcji Transportu Morskiego 
ETF (Europejska Federacja Transportowców) 
postanowił, że od 2 do 6 września 2013 
roku odbędzie się Bałtycki Tydzień Kampanii 
obejmujący państwa i porty Morza Bałtyckie-
go oraz Norwegii. W tygodniu  wezmą udział 
wszystkie afiliowane w ETF i ITF (Międzyna-
rodowa Federacja Transportowców) związki 
zawodowe portowców i marynarzy.
Akcja ma na celu m.in. doprowadzenie do po-
wrotu floty światowej pod bandery narodowe
oraz do objęcia statków FOC akceptowanymi 
układami zbiorowymi. 
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PYTANIE MIESIĄCA

Czy związkowa manifestacja w Warszawie 
doprowadzi do odstąpienia rządu PO-PSL 
od antypracowniczej polityki? 

BOGUMIŁA NIEMCOW, KM 
Pracowników Energa-Operator SA 
Oddział Gdańsk

– Brak dialogu między organizacjami spo-
łecznymi a rządem doprowadził do fatalnej 
sytuacji. Musimy protestować przeciwko 
arogancji władzy, przeciwko podejmowaniu 

decyzji nas dotyczących bez konsultacji, bez zważania na ra-
cje podnoszone przez związkowców. To nie jest tylko sprawa 
związków zawodowych. We Francji wychodzą na ulice milio-
ny. W Bułgarii niezadowoleni z podwyżek, z niskiego standar-
du życia, wyszli na ulice, by zmusić do ustąpienia nieudolny 
rząd. W Polsce, na razie, mimo drastycznych zmian to nie na-
stąpiło.

ALEKSANDER KOZICKI, NSZZ „S” 
ZRG Oddział w Gdyni

– Nie wiem, czy akcja protestacyjna zrobi 
wrażenie na rządzie Donalda Tuska. Ona jest 
przede wszystkim potrzebna nam, społeczeń-
stwu. Nie ma miejsca na bierność, gdy naru-
szane są podstawowe zasady i prawa. Nie 

mam zamiaru na stare lata pluć sobie w brodę, że nie zrobiłem 
czegoś, by zmienić zły bieg spraw. Manipulacje przy kodeksie 
pracy, wydłużenie okresu rozliczeniowego, to przywiązanie pra-
cownika do stanowiska pracy na wzór chłopa pańszczyźniane-
go. Nie jesteśmy niewolnikami XXI wieku.

BENEDYKT KERLIN, KZ NSZZ 
„S” w Fabryce Mebli Okrętowych 
FAMOS sp. z o.o. w Starogardzie Gd.

– Nie wiem, czy manifestacja zmieni styl 
sprawowania władzy i sposób zachowania 
Donalda Tuska. Obecnie sprawujący władzę 
w Polsce to grupa chroniąca własne interesy, 

zbiór ludzi dobrze czujących się na posadach, prowadzących 
działalność szkodliwą dla społeczeństwa. Nie ma najmniejsze-
go powodu, by ten stan rzeczy tolerować. Trzeba pokazać im, 
że jest odpowiedzialność za to, co się robi, nawet na szczytach 
władzy. Nie ma zgody na zubożenie społeczeństwa, umowy 
śmieciowe i pracę do śmierci.

MIECZYSŁAW JABŁONKA, KZ 
NSZZ „S” w PKP – Zakład Linii 
Kolejowych w Gdyni

– Manifestacja, co ważne, jest organizowa-
na przez wszystkie centrale związkowe. Spo-
łeczeństwo dojrzało do protestu. Ludzie mają 
dość tego, co rząd pseudoliberałów z nami 

wyrabia. Chodzi tu głównie o niegodziwy stosunek płacy do 
cen, podwyższony wiek emerytalny bez spojrzenia na trudne 
warunki pracy w Polsce, o obciążenie kredytami, fatalny stan 
służby zdrowia. Mimo zapewnień o stabilności gospodarki, to 
praca, miejsca pracy, nadal są luksusem. Władza jest w rękach 
nieprzygotowanych ludzi, ale za to zadufanych w sobie. Kart-
ka wyborcza, wrzucona raz na cztery lata, tego nie zmieni.

MAREK KLAS, KZ NSZZ „S” w PKP 
– Energetyka

– Protest nie wywoła trzęsienia ziemi 
w rządzie. Ministrowie będą omawiać w swo-
ich gabinetach akcję protestacyjną, a na ze-
wnątrz uruchomią machinę propagandową, 
że protestuje wąska grupa, że nie ma ona 

wpływu na bieg spraw. Będą chcieli rozmyć akcję, pokazać 
mniejszą liczbę uczestników, udowodnić, że społeczeństwo 
nie popiera związkowców. Ta propaganda pójdzie w stronę, 
że oto mały świat pracy podnosi bunt. Jednak propaganda nie 
przysłoni rzeczywistości. Nareszcie wszystkie centrale związ-
kowe mówią razem: dość nieudolności władzy. Pokażemy siłę 
ludzi pracy. Każdy z nas ma znajomych, kogoś z rodziny, kto 
musi szukać pracy za granicą. Ludzie wykształceni tu, w kraju, 
imają się tam różnych zajęć, najczęściej poniżej swoich kwalifi-
kacji. A przecież nie jesteśmy gorsi, umiemy się organizować.

Oprac. Artur S. Górski

Czy kreacjoni-
sta ekonomii 
odejdzie?

wewnątrzpartyjne w PO stały się elementem de-
baty publicznej. Zniknął sielankowy obraz „partii 
miłości”. Prorządowe i antyopozycyjne main-
streamowe media muszą więc relacjonować, 
jak JAROS£AW GOWIN atakuje DONALDA 
TUSKA. Wewnątrzpartyjne emocje są silniejsze 
niż te, gdy z  PO wyrzucano ANDRZEJA OLE-
CHOWSKIEGO, MACIEJA P£A¯YÑSKIE-
GO, ZYTÊ GILOWSK¥, PAW£A PISKOR-
SKIEGO, JANA ROKITÊ. Dintojra w PO 
fascynuje.

Wpisz 
komentarz - na 
zlecenie
Prawnik PIOTR WAGLOWSKI podzielił się na 
swojej stronie internetowej odkryciem doty-
czącym rzekomej debaty o zmianie w systemie 
emerytalnym. Zauważył, że ogłoszona przez rząd 
dyskusja o „reformie” OFE toczy się tylko w in-
ternecie i animowana jest przez te same osoby 
powielające propagandowe wpisy. Zwrócił się 
więc do ministerstw, aby ujawniły treści umów 
na działania PR i prowadzenie promocyjnej lub 
marketingowej działalności internetowej. Kance-
laria premiera przyznała, że zawarła umowę-zle-
cenie dotyczącą „usług strategicznego wsparcia 
komunikacyjnego w zakresie aktywności KPRM 
w mediach społecznościowych”. Umowa prze-
widuje, że za wykonanie umowy będzie spółce 
przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 35 tys. 
zł netto z naszych podatków.

Pisior 
premiera
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Agencja Reutersa podała, że jesienią dojdzie 
do poważnej rekonstrukcji rządu. Odejść mają 
ponoć ekonomista JAN ANTONY VIN-
CENT-ROSTOWSKI, JOANNA MUCHA 
i MARCIN KOROLEC. PO chce w ten sposób 
poprawić swój wizerunek. A co z wyliniałym 
samcem alfa PO? DONALD TUSK jest najsłab-
szym punktem swojej partii. Na jej notowaniach 
odbija się mizerny styl sprawowania urzędu 
przez premiera. Jak to możliwe, by tak bardzo 
Tusk pomylił się w obsadzie jednego z naj-
ważniejszych stanowisk w rządzie? A minister 
Mucha? Dlaczego dopiero teraz...?

Rura do NRD
Grupa Kapitałowa Gdańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, która w większości należy 
do Stadtwerke Leipzig GmbH, firmy komunalnej 
z terenów dawnego NRD, wyrasta na najpo-
ważniejszego gracza na rynku ciepła w woj. 
pomorskim. Zyski rosną, a rentowność kapitału 
jest godna pozazdroszczenia. A wszystko to na 
mieniu komunalnym i podstawowych usługach, 
jak zaopatrzenie w ciepłą wodę i ogrzewanie. 
Niemieccy właściciele, komunalni przedsiębiorcy 
z Lipska, mogą zacierać ręce. Dywidendy dla 
udziałowców GPEC za rok 2012 wyniosły 27,7 
mln zł. Do gdańskiej kasy popłynęło 4,5 mln zł, 
a lipscy włodarze cieszą się kwotą 23,2 mln zł 
(5,5 mln euro). W rękach spółki miejskiej Stad-
twerke Leipzig GmbH jest 83,66 proc. akcji GPEC. 
Odsprzedanie większości miejskich udziałów 
innej komunalnej spółce, tyle że z „enerdowskie-
go” Lipska Stadtwerke Leipzig GmbH w 2004 r., 
nazywano prywatyzacją. Była to „sztandarowa” 
inwestycja w przyszłość gdańszczan.

Fotele w MSZ
Resort spraw zagranicznych wydał 301,5 tys. zł 
na 28 foteli. MSZ kupiło 16 ekskluzywnych fo-
teli, każdy kosztował 13 tys. zł brutto, oraz 10 
foteli obrotowych w cenie 8,5 tys. zł za sztukę. 
Jeden z egzemplarzy ekskluzywnego mebla jest 
elementem stałej ekspozycji Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej na Manhattanie. W gabinetach 
znalazły się też dwa krzesła Think – 5,2 tys. zł 
sztuka. Celem zakupu było „pożądane zacho-
wanie jednolitego wyposażenia wnętrz”. 

Nagraj 
premiera

Odkąd oligarchia wie, że  rządząca partia nie 
jest w  stanie reprezentować jej interesów, walki 

Na partyjnym zapleczu toczą się debaty, że czas 
szybciej wymieniać ludzi „na naszych”. Dzięki 
nagraniu ze słowem o „pisiorach” (TUSK: pisior, 
na mój nos, on nie będzie długo dyrektorem), 
zajrzeliśmy do brzydkiej politycznej kuchni. „Pi-
sior” to gruby epitet, symbol pogardy, poczucia 
społecznej i kulturalnej wyższości Salonu. Pre-
mier, odpowiedzialny za państwo, powinien wa-
żyć słowa. Tymczasem minister spraw wewnętrz-
nych SIENKIEWICZ potępia wicelidera PO 
SCHETYNÊ za domniemane zainspirowanie 

4 Nr 9 wrzesień 2013



SP     JRZENIE

ROZMAITOŚCI

i  œ m I e s Z n o ,  i  s t r A s z n o
kłopotliwego nagrania. W kancelarii premiera 
wiara w to, że wszystko, co złe, jest sprawką 
Schetyny, to coś naturalnego i oczywistego.

Rz¹d ³askawy

Dreamliner 
nielot
Polskie dreamlinery mają pecha. Po raz kolejny 
maszyna nie odleciała, tym razem z Chicago. 
Konieczne było przeprowadzenie dodatko-
wego przeglądu. To kolejny incydent na liście 
kłopotów dreamlinerów. W styczniu br. USA 
wstrzymały eksploatację 50 samolotów B787, 
w tym dwóch należących do LOT-u. Z powodu 
uziemienia B787 LOT musiał wyleasingować do 
obsługi tras transatlantyckich trzy samoloty. 
Czy otrzyma odszkodowanie? – nie wiadomo.

£zy córki
Wicepremier i minister gospodarki JANUSZ 
PIECHOCIÑSKI dba o rodzinę. Jego córka 
ANNA odbyła płatny staż w Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, podległej 
Ministerstwu Gospodarki, kierowanemu przez 
jej ojca, w komórce kontaktów z Chinami. 
– Córka siedzi u mnie i płacze. Kończy pracę  
w tym miesiącu. Za te łzy mojej córki niech 
was. Czy jesteście w stanie spojrzeć w lustro? 
– skrytykował dziennikarzy „SE”, którzy ujawni-
li sprawę, Piechociński.

Rz¹dy starców?
Wg demografa, KRYSTYNY IGLICKIEJ, 
w 2050 roku sklepy sportowe zastąpią sklepy 
z aparatami słuchowymi i sprzętem ortope-
dycznym, szkoły coraz powszechniej będą 
przekształcały się w odpowiedniki dzisiejszych 
uniwersytetów „Trzeciego wieku”, a miejsce 
pediatrów w strukturze zawodów medycznych 
zajmą geriatrzy. Popularnym i poszukiwanym 
zawodem stanie się też opieka nad osobami 
starszymi. Wraz z wyludnieniem Polski jedyną 
szansą, ale i potencjalnym zagrożeniem stanie 
się masowa imigracja. Wszystko to czeka nas, 
jeżeli nie zmieni się polityka państwa wobec 
rodziny i nie wzrośnie tzw. dzietność Polek, 
która dziś wynosi statystycznie 1,3 dziecka, a 
więc nie gwarantuje prostej zastępowalności 
pokoleniowej. (za: „Do Rzeczy” nr 30/2012).

Inicjatywa  
kibiców
Kibice Legii podziękowali w Bukareszcie Rumu-
nom za przyjęcie rządu polskiego w roku 1939 
i poprosili o powtórkę.

Polska wolna 
od korupcji?
Mamy wielkie inwestycje za ogromne pienią-
dze i upadające firmy. Zakup 20 pociągów Pen-
dolino za 2,5 mld zł, prawie 6 mld zł za drugą 
linię metra w Warszawie, sypiący się most 
Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie za 1 
mld zł, Stadion Narodowy za 2 mld zł, 39 mln 
zł za budowę kilometra autostrady. I co? Afer 
korupcyjnych jednak nie wykryto. W rankingu 
Amnesty International dotyczącym korupcji 
za 2012 rok Polska zajęła 41 miejsce na 176 
sklasyfikowanych państw (17 miejsce wśród
krajów członkowskich UE). Czyżby przetargi 
miały tak skuteczną osłonę antykorupcyjną?

Rząd DONALDA TUSKA jakoby chce łaska-
wie, by znieważanie „konstytucyjnych orga-
nów” nie było karane surowiej niż znieważanie 
każdego innego funkcjonariusza. Na razie jest 
decyzja o posłaniu do Sejmu nowelizacji kodeksu 
karnego. A więc za nazwanie premiera „mato-
łem” (popularne swego czasu zawołanie wśród 
„kinoli”) będzie groziło to samo, co za nazwanie 
tak np. zwykłego urzędnika, czyli kara pozbawie-
nia wolności do roku, a nie, jak dziś – do dwóch 
lat. To jeszcze nic. Największe obelgi ciskają sami 
politycy, m.in. STEFAN NIESIO£OWSKI 
czy W£ADYS£AW BARTOSZEWSKI, 
nazywając oponentów motłochem i bydłem. 
ANDRZEJ LEPPER nazwał prezydenta 
KWAŒNIEWSKIEGO – „leniem”, a LECH 
WA£ÊSA powiedział o LECHU KACZYÑ-
SKIM, że jest „durniem”. Potem politycy skarżą 
się, że są wygwizdywani. Ilość zniewag i obelg, 
które przyjął LECH KACZYÑSKI, była tak 
duża, że istniała nawet swoista moda na szydze-
nie z prezydenta. Tymczasem rząd PO-PSL, by 
poprawić notowania, w imię praw obywatelskich 
ogranicza sam swoje przywileje. Co za zmiana 
w podejściu kartelu władzy, który dotychczas 
represjonowała obywateli fotoradarami, pod-
słuchami, zakazem manifestacji. Przypomnijmy, 
że przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów 
DUNJA MIJATOVIÆ skrytykowała skazanie 
w Polsce twórcy strony antykomor.pl na ograni-
czenie wolności za obrazę prezydenta BRONI-
S£AWA KOMOROWSKIEGO i wezwała do 
dekryminalizacji zniesławienia w Polsce. Sankcje 
karne za obrażenie głowy państwa są nie na 
miejscu, zwłaszcza że Europejski Trybunał Praw 
Człowieka od dziesięcioleci uchyla takie wyroki.

Kompromitacja 
prokuratury
Wyrok ws. zabójstwa MARKA PAPA£Y to 
kolejny dowód na słabość państwa i kompromi-
tacja wymiaru sprawiedliwości. „Słowik” wyszedł 
na wolność, a Bogucki wyjdzie – po skończeniu 
odsiadki za zabójstwo „Pershinga”. Czy proku-
ratura zbadała wątek wiodący do służb PRL i III 
RP? Z niecierpliwością na rozstrzygnięcie sprawy 
czeka w USA biznesmen EDWARD MAZUR. 
Ten człowiek był swego czasu bohaterem wielu 
publikacji i przekazów medialnych. Jak wynika 
z doniesień, brał udział m.in. w prywatyzacji pol-
skich firm państwowych oraz w akcji wykupywa-
niu polskich długów. Obecnie zniknął z obszaru 
zainteresowania. Gdy „rósł”, CIA ręka w rękę 
z Mossadem starały się przeciwstawić wpływom 
KGB. Nam jednak prokuratura z Łodzi każe 
wierzyć, że byłego szefa policji zastrzelił złodziej 
próbując ukraść... daewoo komendanta.
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Z nieoficjalnych, ale oficjalnie rozpuszczanych informacji
wiadomo, że grupa parlamentarzystów jedynie słusznej 
siły politycznej konsultuje już z wybranymi organizacjami 

pracodawców projekt ustawy pozbawiającej w praktyce możli-
wość działania związków zawodowych na terenie zakładu pracy. 
W propozycji wykreśla się możliwość oddelegowania do pracy 
związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pozbawia 
pomieszczeń związkowych i cofa obowiązek potrącania składek 
związkowych przez pracodawcę. Niejako przy okazji kolportuje 
się informacje o jakoby wyolbrzymionych i szczególnych przy-
wilejach rodzimych związków na tle zagranicznych. Prawda jest 
jednak zupełnie inna. W każdym kraju państwo w mniejszym lub 
większym zakresie wspiera zarówno organizacje pracodawców, 
jak i związki zawodowe. Siła tych organizacji zapewnia bowiem 
rzeczywisty dialog, a dialog gwarantuje zrównoważony rozwój.

Kiedyś podczas pobytu w USA miałem okazję uczestniczyć 
w rozprawie sądowej, podczas której sąd miał orzec o legalności 
strajku związkowców w dużym zakładzie chemicznym. Praco-
dawca opłacił najlepsze kancelarie prawnicze, które miały wy-
kazać nielegalność strajku. Związkowców na takie wydatki nie 
było stać, ale – by wyrównać szanse – prawników sfinansował
rząd federalny. Dodajmy, że Stany Zjednoczone to nie jest raj dla 
związkowców… Dużo dalej poszły rozwiązania w wielu krajach 
europejskich. W Niemczech nie ma bezpośredniego finansowa-
nia etatów związkowych w zakładzie pracy, bo inaczej niż w Pol-
sce jest zbudowany system. Jednak mimo to w zatrudniającej ok. 
3 tysiące pracowników podberlińskiej fabryce silników mercede-
sa rada pracownicza liczy 17 osób, z tego szesnaście na etatach 
zakładowych finansowanych przez pracodawcę. Wszyscy są dzia-
łaczami związkowymi i to z nimi konsultowane są najważniejsze 
decyzje dotyczące firmy – łącznie z polityką zatrudnienia czy
podziałem potencjalnego zysku. W Norwegii do niedawna z mo-
cy prawa w każdym zatrudniającym ponad 50 osób zakładzie 
związkowiec wyłoniony przez pracowników wchodził w skład 
zarządu firmy (!). Zresztą w całej Skandynawii siłą związków
zawodowych było między innymi zarządzanie systemem wypłat 
zasiłków i ubezpieczeń dla bezrobotnych finansowanym głównie
z budżetu państwa. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim 
dlatego, że spokój społeczny na poziomie przedsiębiorstwa stał 
się istotną wartością rynkową. A spokój społeczny, jako się rze-
kło, wymaga dialogu, dialog zaś musi być prowadzony w sposób 
reprezentatywny.

W Polsce, kraju, który dzięki związkowi zawodowemu, w jaki 
zaangażowały się miliony pracowników, wybił się na niepodle-
głość, odzyskał wolność, dziś stawia się związki na cenzurowa-
nym, tylko dlatego że ośmielają się mieć inne zdanie niż aktualnie 
rządzący. Reakcją na postulaty formułowane przez związki za-
wodowe nie jest propozycja dialogu, tylko swoisty stan wojenny 
– zmierzający do faktycznego pozbawienia możliwości działania 
zakładowych organizacji związkowych. A przecież w Polsce – in-
aczej niż np. w Niemczech – prawo wyraźnie określa, że podsta-
wową związkową komórką jest organizacja na poziomie zakładu 
pracy, ba, to tam zawiera się 99 proc. układów zbiorowych pracy, 
negocjuje regulaminy itp. Dlatego właśnie ustawodawca 20 lat 
temu określił sposoby wsparcia funkcjonowania związków na 
terenie zakładu pracy. Wszystkie struktury ponadzakładowe są 
finansowane ze związkowych składek i funduszy własnych. Poza
kulawą Komisją Trójstronną i wojewódzkimi komisjami dialogu 
społecznego przez 20 lat niewiele w tym zakresie się zmieniło. 
Zamiast wspierać dialog, państwo kładzie łapę na wszystkim, 
czego klasycznym przykładem jest fundusz pracy zbudowany ze 
składek przedsiębiorstw odprowadzanych od każdego pracowni-
ka, a pełniący rolę dodatkowej pozycji budżetowej.

Niemiecki pastor Martin Niemöller napisał: „Kiedy przyszli po 
Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem (…) Kiedy 
przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem prze-
cież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. 
Nikogo już nie było”. Dziś rządzący idą po związkowców, bo ci 
ośmielili się bronić pracowniczych praw. Po kogo pójdą jutro, 
jeżeli na siłę władzy nie odpowiemy siłą naszych argumentów 
i determinacją działań?

Jacek Rybicki

Obława  
na związkowców
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ZWIĄZEK

W sobotę, 14 września 
w Warszawie odbędzie 
się największa od 1989 r. 
manifestacja. Akcja pro-
testacyjna „Solidarności”, 
OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych jest rozpisa-
na na cztery dni. Organi-
zują ją związki zawodowe, 
zjednoczone w proteście 
wobec antypracowniczych 
poczynań rządu PO-PSL. 
Poprzedzą ją planowane 
na trzy dni akcje uliczne, 
pikiety i debaty publiczne.

Solidarność” domaga się 
takich działań rządu, 
których celem będzie 

ochrona miejsc pracy, ograni-
czenie szkodliwej dla państwa 
plagi umów śmieciowych i re-
zygnacja z represyjnego pra-
wa. Związkowcy zaprotestują 
przeciwko uchwalonym przez 
parlament zmianom w kodek-
sie pracy, wydłużającym okres 
rozliczeniowy czasu pracy, 
wysokości płacy minimalnej 
i podwyższeniu wieku eme-
rytalnego, przeciw brakowi 
uczciwego dialogu społecz-
nego. Postulatem będzie też 
zmiana konstytucji w części 
dotyczącej wprowadzenia za-
sady obligatoryjnego referen-
dum krajowego i ustawy o re-
ferendach. Związkowcy chcą 
pokazać obłudę obozu władzy, 
który 33 lata po Porozumie-
niach Sierpniowych torpeduje 
prawo do zgromadzeń.

– Niezależnie od złej woli, 
od prób ograniczenia prawa do 
demonstracji, my i tak demon-
strację w Warszawie zrobimy. 
Niezależnie od konsekwencji. 
Są bowiem sprawy, dla zała-
twienia których warto ponosić 
konsekwencje. Pokażemy ob-
łudę władzy, która mieni się 
demokratyczną, a faktycznie 
uniemożliwia zorganizowanie 
legalnej demonstracji – mówi 
Marek Lewandowski, rzecznik 
prasowy przewodniczącego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. Zdaniem związkowców, 
rząd prowadzi też politykę anty-
związkową, a zmiany w prawie 
pracy uderzają w pracowników, 
nie zwiększając konkurencyjno-
ści polskich firm i nie zmniej-
szając bezrobocia, ale czyniąc 
z zatrudnionych pracowników 
„na rozkaz”.

Czeka nas więc gorący 
wrzesień protestów. „Dość 
lekceważenia społeczeństwa” 
– to przewodnie hasło jesien-
nych protestów NSZZ „So-
lidarność”, Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Za-

wodowych i Forum Związków 
Zawodowych.

Od środy, 11 września do so-
boty, 14 września w Warszawie 
protestować będą niezadowole-
ni z polityki rządu. 14 września, 
w kulminacji protestu, na ulice 
stolicy wyjdzie co najmniej 75 
tysięcy osób. Związkowcy będą 
wspierani przez manifestantów 
z innych organizacji kontestują-
cych poczynania kartelu władzy, 
m.in. przez kluby „Gazety Pol-
skiej”, środowiska opozycyjne 
i stowarzyszenia społeczne, 
które podpisują się pod hasłem 
protestów.

– To manifestacja otwarta. 
Nikomu nie zamykamy drzwi 
do godnego w niej uczestnic-
twa. Spodziewamy się, że bę-
dzie to ogromna manifestacja 
– dodaje Marek Lewandowski.

Poprzedzające manifestację 
pierwsze trzy dni protestu to 
różne akcje i zdarzenia ulicz-
ne, m.in. w okolicach gmachu 
Sejmu. Pierwszego dnia prote-
stu, czyli 11 września, mają się 
odbyć branżowe demonstracje 
przed siedzibami sześciu re-
sortów, m.in. pracy i polityki 

społecznej, zdrowia, Skarbu 
Państwa, gospodarki. Weźmie 
w nich udział po 2-3 tysiące 
manifestantów, czyli w sumie 
około 15 tysięcy związkow-
ców. Wieczorem demonstran-
ci przeniosą się do miasteczka 
protestu przed Sejmem. Po-
zostanie w nim do rana około 
tysiąca związkowców.

W drugim dniu protestu 
w miasteczku przed Sejmem są 
zaplanowane spotkania i deba-
ty na temat postulatów związ-
kowców z udziałem ekspertów 
i środowisk naukowych.

Trzeci dzień akcji ma mieć 
formułę Hyde Parku i debaty, jak 
odzyskać państwo dla obywateli.

– Będziemy też dziękowali 
premierowi Donaldowi Tu-
skowi za liczne dokonania jego 
rządu. Za wzrost bezrobocia, 
za brak polityki gospodarczej, 
za głodową płacę minimalną, 
za wiek emerytalny, za dwa 
miliony podsłuchów. Lista jest 
bardzo długa – mówi Marek 
Lewandowski.

W sobotę przed południem 
ruszy marsz gwiaździsty na 
plac Zamkowy. Manifestanci 
wyruszą przez ulice stolicy na 
rondo de Gaulle’a z trzech kie-
runków. Poszczególne kolumny 
zbiorą się i wyruszą z błoniów 
okalających Stadion Naro-
dowy, z placu Defilad przed 
Pałacem Kultury i Nauki oraz 
sprzed Sejmu. Trzy manifesta-
cje spotkają się na rondzie pod 
palmą i dalej przejdą Nowym 
Światem i Krakowskim Przed-
mieściem na plac Zamkowy. 
Przed Zamkiem Królewskim 
nastąpi finał protestu.

Artur S. Górski

Główne postulaty i zarzuty 
wobec rządu PO-PSL
1. Nie ma zgody na wydłużenie i zrównanie wieku emerytal-

nego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia, w tym na za-
blokowanie przeprowadzenia w tej sprawie referendum, 
pod wnioskiem które podpisało się 2,5 miliona obywateli. 
Mechaniczne podniesienie do 67 roku życia wieku eme-
rytalnego kobiet i mężczyzn powoduje rezygnację z re-
zultatów bardziej skutecznego bodźca zachęcającego do 
wydłużania okresu aktywności zawodowej, jakim jest for-
muła zdefiniowanej składki i przyznania ubezpieczonemu 
prawa do samodzielnego podjęcia decyzji o zaprzestaniu 
pracy lub pracy do 67 roku życia.

2. Nie ma zgody na zablokowanie prac nad obywatelską 
ustawą o płacy minimalnej, która zmierza do ustalenia 
płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wyna-
grodzenia. Osoba pracująca nie może przymierać głodem. 
50 proc. średniej płacy powinno wynosić minimalne wy-
nagrodzenie za pracę, wprowadzając zależność między 
wysokością minimalnego wynagrodzenia a wzrostem Pro-
duktu Krajowego Brutto (PKB).

3. Nie ma zgody na znowelizowanie ustawy o zgromadze-
niach, ograniczające podstawowe prawa obywatelskie, 
jakim jest prawo do publicznego manifestowania przeko-
nań i protestu przeciwko polityce rządzących.

4. Nie ma zgody na dopuszczenie do rozprzestrzenienia sto-
sowania umów śmieciowych i elastycznych form zatrud-
nienia na niespotykaną w Europie skalę. Praca daje pewne 
poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Najcenniejszym 
kapitałem polskiej gospodarki są pracownicy. Stałe za-
trudnienie staje się w Polsce dobrem niemal luksusowym. 
Tysiące 30-latków nie mają przepracowanego nawet mie-
siąca na umowie o pracę, zatem i stażu pracy, a umowy 
cywilnoprawne o dzieło nie wiążą się z płaceniem przez 
pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Nie ma zgody na znowelizowanie kodeksu pracy, wpro-
wadzające 12-miesięczny okres rozliczeniowy i elastyczne 
formy czasu pracy. Zgodnie z założeniami nowelizacji ko-
deksu pracy, pracodawca będzie mógł zmusić pracownika 
do pracy przez 12 godzin dziennie od poniedziałku do so-
boty w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym bądź tylko 
na część dniówki, nawet przez pół roku.

6. Domagamy się zmian w prawie o referendach obywatel-
skich, tak aby skutecznie złożony wniosek o referendum 
nie mógł być przez polityków odrzucony.

Wrzesień 2013: Brak dialogu – 
WYCHODZIMY NA ULICE!

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

Przygotowania do 
akcji koordynują 
ROMAN KUZIMSKI, 
zastępca 
przewodniczącego 
ZRG, tel. 515 240 491 
i JAN SZEWCZYK, 
tel. 603 934 165



7Nr 9 wrzesień 2013

PAKT z „Solidarnością”
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 – Notowania sympatii wy-
borczych wskazują przewagę 
PiS nad PO. Prawo i Spra-
wiedliwość utrwala sondażo-
wą przewagę. Premier Tusk 
miał wyruszyć w Polskę, by 
pytać obywateli o plany in-
westycyjne, jednak to Pan 
odbywa więcej spotkań… 
Politycy PiS popadają w sa-
mozadowolenie?

– Jeżdżę po Polsce, spoty-
kam się z mieszkańcami róż-
nych regionów, więc wiem, 
jakie są nastroje. Donalda 
Tuska na trasie nie spotkałem 
(śmiech) Z całą pewnością nie 
ulegniemy samozadowoleniu. 
Mówienie o samozadowoleniu 
w PiS to publicystyka, stoso-
wana też przez ludzi z prawej 
strony, których nasz sukces sta-
wia w nie najlepszej sytuacji. 
Platforma Obywatelska swój 
czas kończy…

– Kartel władzy upadnie 
po dwóch kadencjach?

– Przed wyborami nie 
można tego w 100 procentach 
rozstrzygnąć, ale są zjawiska  
zmęczenia władzą jednej par-
tii, bo Polacy nie są do tego po 
1989 roku przyzwyczajeni.

– Może PO straci władzę, 
ale czy opozycja jest gotowa 
na jej przejęcie?

– Obecnie sytuacja jest 
rzeczywiście niezwykle trud-
na. Mamy naprawdę poważne 
problemy…

– Czyli zapaść demogra-
ficzną, kryzys systemu ubez-
pieczeń, trudny do oszacowa-
nia dług zagraniczny i dług 
publiczny. Będziecie umieli 
ogarnąć i sprzątnąć ten cha-
os? Bomba tyka...

– Jest coś takiego jak obo-
wiązek. Nie będziemy mieli 
sytuacji wygodnej, ale skrajnie 
niekomfortową. Czas zmienić 
tę władzę, która system post-
kolonialny doprowadziła do 
skrajności. To trzeba po prostu 
zmienić. Nie z takich sytuacji 
społeczeństwa wychodziły. 
Najtrudniej wyjść z sytuacji 
demograficznej. Obok przy-
czyn ekonomicznych, socjal-
nych są poważne przyczyny 
kulturowe. Okazuje się, że 
mieszkanki Warszawy rodzą 
statystycznie najmniej dzieci, 
a przecież dochód na głowę 
mieszkańca stolicy jest daleko 
wyższy niż ten osiągany na 
polskiej wsi, ba, dalece prze-
wyższa średni dochód w Unii 
Europejskiej. To kwestia nisz-
czenia tradycyjnej kultury.

– Czy Donald Tusk jest 
w stanie nie płynąć w głów-
nym nurcie?

– Uważam go za polity-
ka przeszłości. Czy Tusk jest 
w stanie realnie stwierdzić, że 
w Polsce trzeba opodatkować 
banki, że trzeba podtrzymywać 
patriotyzm i tradycyjne warto-
ści, że nie ma żadnej potrzeby, 
by w polskim parlamencie 
uprawiać dziwaczne szopki, 
a rewolucja obyczajowa to 
ostatnia rzecz, która Polsce jest 
potrzebna?

– Na razie wszystkie ini-
cjatywy społeczne lądują 
w koszu. Co zatem w sytu-
acji, gdy dialog społeczny nie 
istnieje?

 – Obecna władza realizuje 
system interesów, a jednocze-
śnie dba o własne interesy. 
Ten rząd liczy się z silnymi 
lobby, z bankami, z dużym 
kapitałem. Zatem nie nakła-
da się podatków na banki, na 
wielkie sieci handlowe, tylko 
łupi społeczeństwo. Oni doszli 
do władzy pod hasłem, że nie 
korupcja jest przestępstwem, 
ale walka z korupcją. Poszedł 
sygnał, że teraz znów można. 
Ten świat żyjący z korupcji 
rzucił się tam, gdzie są naj-
większe pieniądze – na środki 
europejskie. Stąd ta niebywała 
nieefektywność w ich wyko-
rzystaniu, choćby widoczna 
w koszcie kilometra autostrady, 
jakby prowadziła przez Alpy. 
Taka polityka stoi na wątłych 
nogach. W końcu przyszła ko-
menda – „sprawdzam!”

– Rząd znalazł się pod 
ścianą, a minister finansów 
chciał nas chronić…

– Tłumaczenia wicepremiera 
Rostowskiego, że podawał błęd-
ne dane ze względu na spekulan-
tów jest bzdurne, bo oni i tak do-
skonale wiedzą, co się dzieje.

– Czyżbyśmy mieli obok 
kryzys przywództwa?

– Władzę sprawuje grupa, 
która ze względów choćby 
kulturowych nie nadaje się 
do rządzenia nawet gminą… 
Grupa dojrzałych ludzi u wła-
dzy posługuje się sposobem 
mówienia, porozumiewania 
się, stylem zabawy charak-
terystycznym dla chłopców. 
Doprowadzają np. przez obraź-
liwy język do degradacji poli-
tyki. Mają powód, by obawiać 
się rozliczenia. Stara metoda 
prowokacji, spotu, zastrasza-
nia PiS-em nie działa. Oni 
będą jednak próbowali bronić 

swej władzy za wszelką cenę. 
Buduje się w świadomości 
przesłanki, że trzeba brać „za 
pysk”. Są sygnały zaostrzenia 
kursu, choćby pod pretekstem 
rozprawy z kibicami.

– Czy jest więc możliwe 
stworzenie szerokiego po-
rozumienia, by powtórzyć 
sukces Viktora Orbana oraz 
Fideszu na Węgrzech?

– Nie na zasadzie brania 
ludzi, którzy, gdy przyjdzie do 
konkretnych zmian, będą kon-
tra, tych, którzy uciekli już raz 
z ostrzeliwanego okrętu. Zapra-
szanie ich na pokład to błąd, nic 
dobrego z tego nie będzie.

– Zaproponuje Pan umowę 
społeczną w miejsce dyktatu 
oligarchii i pseudoliberali-
zmu, na wzór tej w Irlandii, 
gdy w 1987 roku partnerzy 
społeczni i rząd przystąpili 
tam do negocjacji, by za-
wrzeć pakt społeczny?

– Pakt społeczny tak, bo to 
nasz pomysł jeszcze z 2005 
roku, ale najpierw trzeba wy-
grać wybory. To PiS jest dużą 
partią prawicową i należy to 
przyjąć do wiadomości, a nie 
rozbijać jedność, odbierać głosy 
i mandaty, jak stało się to w wy-
borach w Elblągu. Tu nie cho-
dzi o jakąś partię, jak Solidarna 
Polska, ale o realne podmioty 
społeczne, jakim jest NSZZ 
„Solidarność”. Potrzebna jest 
realna jedność, a nie zagarnia-
nie okruszków. Przede wszyst-
kim chodzi więc o związki za-
wodowe i tych, którzy chcą, by 
Polska się zmieniła.

– Zatem jednak pakt?
– Kiedy mój śp. brat Lech 

Kaczyński zabiegał o pakt spo-
łeczny, „Solidarność”, która 
przecież była z nim osobiście 
w nader dobrych stosunkach, 
mimo wszystko była zaanga-
żowana w Komisję Trójstron-
ną i wierzyła w tę formułę 
rozwiązywania problemów. 
Byłem sceptyczny, bo różnice 
interesów są zbyt duże.

– Bez dialogu nie jest moż-
liwa nowoczesna gospodarka, 
choćby morska. Sytuacja 
polskich stoczni, np. Stoczni 
Gdańsk, jest dramatyczna…

– Gospodarkę morską uwa-
żamy za jedną z dźwigni go-
spodarki kraju. Przywrócimy 
Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej oraz Ministerstwo Bu-
downictwa. Ono jest potrzebne 
w przeciwieństwie do Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji. 
Niemcy swoje stocznie nadbał-
tyckie finansują z państwowej
kasy setkami milionów euro 
i przetrwały kosztem polskich 
stoczni. Tereny byłej NRD są 
enklawą, gdzie można udzielić 
pomocy publicznej, a my takiej 
możliwości nie mamy. Reguły 
unijne zostały złamane przez 
gigantyczną pomoc bankom 
w miliardach euro, we wspiera-
nie rodzimego przemysłu, i my 
możemy powiedzieć, że chcemy 
pewnej pomocy np. dla Stoczni 
Szczecińskiej i Gdańskiej.

– Nastąpiły niekorzyst-
ne zmiany dla tych, którzy 
kończą zawodową karierę 
przez podwyższenie wieku 

emerytalnego. Czy zmienicie 
ustawę emerytalną po ewen-
tualnej wygranej?

– Jedną z pierwszych na-
szych decyzji będzie powrót do 
starego rozwiązania, z korektą, 
że jeśli ktoś chce pracować 
dłużej, to może, na zasadzie 
dobrowolności, zyskując peł-
ne prawa emerytalne w wieku 
60 i 65 lat. Mamy plan wytłu-
maczenia, czym jest OFE i da-
nia wyboru, że: wiem, jak jest 
i czym jest OFE, ale deklaru-
ję, że chcę zaryzykować. Musi 
być jasna sytuacja. Trzeba 
będzie też przeprowadzić refe-
rendum nad zasadą solidarno-
ści społecznej w ubezpiecze-
niach. Każdy jakieś minimum 
musi dostać, bo inaczej ludzie 
z głodu umrą. Przy obecnym 
systemie i tak budżet będzie 
musiał dopłacić, by uchronić 
część emerytów przed śmier-
cią głodową.

– Czy Polska jest krajem 
biednych pracujących? 

– Nie da się dalej rozwijać 
Polski w oparciu o niską pła-
cę.  Przedsiębiorcy nie mogą 
bez refleksji eksploatować pra-
cownika, niczego nie unowo-
cześniając. Długofalowo nie 
przyniesie to zysku. Ta forma 
kapitalizmu jest wygodna dla 
mniejszości, ale fatalna dla całej 
reszty. Rolą związków zawodo-
wych jest to mówić i walczyć z 
niskimi płacami. Niska płaca to 
czynnik antyrozwojowy. Polska 
w stosunku do PKB na głowę 
obywatela ma zaniżone płace. 
Nie tylko tę minimalną. To za-
trzymuje postęp.  

– Czy grozi nam spa-
dek do europejskiej III ligi,  
w której Warszawa będzie 
miastem przydworcowym na 
linii Berlin – Moskwa?

– Jeśli się nie wymusi inno-
wacyjności, będziemy skazani 
na trzeciorzędność, na mier-
notę, na bycie dostarczycielem 
taniej siły roboczej dla krajów 
rozwiniętych. Jest nam potrzeb-
ny społeczny i polityczny pakt. 
Tego paktu nie można zawrzeć 
z partiami postkolonializmu, bo 
one chcą utrzymać stan obecny, 
w którym będziemy sferą upad-
ku, emigracji, podrzędnej pro-
dukcji i taniej propagandy. Nie 
powtarzajmy błędów z XVIII 
wieku. Polska już raz nie wy-
korzystała szansy na jesieni 
1989 r., bo znaczna część elit 
opozycji z czasów PRL-u była 
uzależniona od drugiej strony 
i dbała tylko o interesy swoich 
środowisk, a końcówki syste-
mu łączności były w ambasa-
dzie radzieckiej. 

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Rozmowa  
z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM, 
prezesem Prawa i Sprawiedliwości 

Jest nam potrzebny 
społeczny i polityczny 
pakt. Tego paktu 
nie można 
zawrzeć z partiami 
postkolonializmu, bo 
one chcą utrzymać 
stan obecny, w którym 
będziemy sferą upadku, 
emigracji, podrzędnej 
produkcji i taniej 
propagandy. Nie 
powtarzajmy błędów 
z XVIII wieku. Polska już 
raz nie wykorzystała 
szansy na jesieni 1989 r. 
bo znaczna część elit 
opozycji z czasów PRL-u 
była uzależniona od 
drugiej strony. 

ROZMOWA „MAGAZYNU”
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Odrzucanie obywatelskich inicjatyw, jak referendum w sprawie wydłużenia wieku emery-
talnego do 67 roku życia, ustawy o utrzymaniu w rękach państwa kontroli nad przedsię-
biorstwami strategicznymi typu Grupa Lotos, ustawy o płacy minimalnej czy paktu prze-
ciw bezrobociu stało się dla rządzącej koalicyjnej ekipy metodą sprawowania i utrzymania 
władzy. Rządzący kartel zbudował systemowy mur lekceważenia obywateli i nepotyzmu, 
manipulując przy kodeksie pracy i traktując pracowników jak niewolników XXI wieku. Brak 
dialogu na poziomie rząd – związki zawodowe przekłada się na niższe jego poziomy. W Pol-
sce pracodawcy, mając słabą reprezentację, chowają się za plecami rządu. Pracodawcy coraz 
częściej rozwiązują porozumienia z pracownikami, bo nie są im potrzebne.

Dialog, jako formuła roz-
wiązywania sporów w spra-
wach pracowniczych, wrócił 
po przemianach ustrojowych. 
Geneza Komisji Trójstronnej 
sięga Paktu o przedsiębior-
stwie, przykładu rozwiązy-
wania problemów w trójkącie 
pracodawca-pracownicy-pań-
stwo. 22 lutego 1993 roku 
związki zawodowe i przedsta-
wiciele pracodawców podpi-
sali Pakt o przedsiębiorstwie, 
który zabezpieczał podsta-
wowe interesy pracowników 
w okresie przekształceń ich 
przedsiębiorstw, były to m.in. 
możliwość podjęcia przez pra-
cowników decyzji o wyborze 
przekształceń własnościowych 
i zagwarantowanie ich udziału 
w zarządzaniu spółkami Skar-
bu Państwa. W 1994 r. zaczęła 
działać Komisja Trójstronna.

W 2001 roku dialog został 
ustawowo zinstytucjonalizowa-
ny w ramach Komisji Trójstron-
nej. Główne utrudnienie w pracy 
Komisji Trójstronnej to nielicze-
nie się rządu z jej ustaleniami. 
Zaawansowane prace podjęte 
w latach 2006-2007 przez rząd 

PiS, Samoobrony i LPR nad 
Umową Społeczną „Gospodar-
ka – Praca – Rodzina – Dialog” 
po zmianie władzy nie były kon-
tynuowane. Ale i wówczas, aby 
podnieść na drodze porozumie-
nia, a nie w trybie wymuszonym 
ustawą płacę minimalną trzeba 
było dwustronnego porozumie-
nia NSZZ „S” z rządem Jarosła-
wa Kaczyńskiego, bo w komisji 
blokowali to rozwiązanie praco-
dawcy. Kiedy wreszcie w 2009 
r. udało się uzgodnić ustawę an-
tykryzysową, w Sejmie najważ-
niejsze zapisy zostały zmienione 
– wbrew obietnicom ówczesne-
go wicepremiera i szefa komisji 
Waldemara Pawlaka, a główna 
obietnica złożona przez premiera 
Tuska o stopniowym podnosze-
niu płacy minimalnej do pozio-
mu 50 proc. średniego wynagro-
dzenia – natychmiast złamana.

Na pracę komisji miała też 
wpływ słabość reprezentacji 
pracodawców prywatnych, 
gdyż wchodzące w jej skład 
organizacje pracodawców nie 
reprezentują całego spektrum 
interesu pracobiorców i przed-
siębiorców. Ustawa o komisji 

Dialog społeczny jest formą debaty o interesach społecznych. 
Uczestniczą w nim, czy raczej uczestniczyć powinni, równi part-
nerzy, a żadna strona nie dominuje. Od 1997 r. dialog społeczny 
jest − podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej − zasa-
dą ustrojową, zapisaną w Konstytucji RP. Partnerami dialogu spo-
łecznego są organy samorządu terytorialnego, organy samorzą-
du zawodowego, związki zawodowe, organizacje pracodawców 
przedstawicielstwa środowisk zawodowych i twórczych.

Podstawą organizacyjną dialogu społecznego jest od 1994 r. 
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, której praca-
mi kieruje minister pracy i polityki społecznej, nazywana skrótowo 
Komisją Trójstronną. W jej pracach uczestniczą przedstawiciele 
rządu, wskazani przez premiera, przedstawiciele reprezentatyw-
nych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezenta-
tywnych organizacji pracodawców. Ze strony związkowej człon-
kami komisji są: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych, a ze strony pracodawców: Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, 
Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

Komisja Trójstronna ma kompetencje w ustalaniu wskaź-
ników wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i w sfe-
rze budżetowej, a także w pracach wstępnych nad budżetem 
państwa. Komisja ma prawo zabierać głos w każdej sprawie 
o znaczeniu gospodarczym i społecznym.

Oprócz Komisji Trójstronnej, działa 12 trójstronnych zespo-
łów branżowych. W ramach Komisji Trójstronnej działa też 9 
zespołów problemowych: zespół problemowy ds. polityki go-
spodarczej kraju i rynku pracy, zespół problemowy ds. prawa 
pracy i układów zbiorowych, zespół problemowy ds. rozwo-
ju dialogu społecznego, zespół problemowy ds. ubezpieczeń 
społecznych, zespół problemowy ds. usług publicznych, zespół 
problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjal-
nych, zespół problemowy ds. współpracy z Międzynarodową 
Organizacją Pracy, zespół problemowy ds. funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej, zespół problemowy ds. zrewidowanej 
Europejskiej Karty Społecznej, zespół konsultacyjny.

Są też powołane instytucje dialogu na szczeblu województw, 
czyli wojewódzkie komisje dialogu społecznego (WKDS).

Wojewódzka komisja dialogu społecznego jest regional-
nym narzędziem prowadzenia dialogu społecznego. Bazując 
na rozwiązaniach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Go-
spodarczych, WKDS odpowiada za godzenie interesów pra-
cobiorców, pracodawców i dobra publicznego. Zajmuje się 
także rozpoznawaniem i rozwiązywaniem konfliktów i pro-
blemów społecznych w województwie.

W skład wojewódzkiej komisji dialogu społecznego wcho-
dzą: przedstawiciele wojewody – jako strona rządowa, re-
prezentatywnych organizacji pracodawców (Business Centre 
Club – Związku Pracodawców, Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych, Związku Rzemiosła Polskiego), reprezentatyw-
nych organizacji związkowych (Forum Związków Zawodo-
wych, NSZZ,,Solidarność’’, Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych) i marszałka województwa – jako 
strona samorządowa.

DIALOG – ZASADA USTROJOWA WRZUCONA DO KOSZA

DIALOG 
czy szantaż?

1 maja 1886 r. zastrajko-
wali robotnicy w Chica-
go, żądając 8-godzinnego 

dnia pracy. 127 lat po tych wy-
darzeniach związki zawodowe 
muszą upominać się o to, by 
pracownik nie był zmuszany do 
pracy przez kilkanaście godzin 
dziennie. Gdy wzrasta społeczne 
niezadowolenie wobec antyspo-
łecznej polityki rządu Donalda 
Tuska, gdy zmusza się ludzi do 
pracy na niegodnych warunkach, 
warto wrócić do pamiętnej listy 
21 postulatów Sierpnia ’80.

Jak Polak z Polakiem?

– Rozmawialiśmy tak, jak 
Polacy ze sobą powinni roz-
mawiać. Jak rozmawia Polak 
z Polakiem – mówił reprezen-
tant władz komunistycznych 
Mieczysław Jagielski  31 
sierpnia 1980 roku przy podpi-
sywaniu Porozumień Sierpnio-
wych. Lech Wałęsa, szef MKS 
w Stoczni Gdańskiej, też nie 
miał wątpliwości: – Rzeczy-
wiście, dogadaliśmy się jak 
Polak z Polakiem – stwierdził 
późniejszy prezydent RP.

DIALOG SPOŁECZNY – 
instrumenty i cele

Dane Okręgowej Inspekcji Pracy, dotyczące zakładowych 
układów zbiorowych pracy rejestrowanych w woj. pomor-
skim wskazują, iż zawieszenia układów w zdecydowanej 
większości są zawieszeniami częściowymi. Zawieszania do-
tyczyły przede wszystkim funduszu świadczeń socjalnych, 
nagród jubileuszowych, dodatkowe świadczenia np. za pra-
cę na II zmianie, wyższe dodatki za nadgodziny itp.. Często 
pojawiają się zapisy w porozumieniach, że po okresie zawie-
szenia świadczenia zostaną wypłacone. Od kilku lat, w prze-
ciwieństwie do zapaści, jaką w układach obserwujemy np. 
w zachodniopomorskiem, na Pomorzu jest constans.

W woj. pomorskim działa obecnie ok. 26,1 tys. przedsię-
biorstw i spółek prawa handlowego (oprócz jedno i dwuoso-
bowych działalności gospodarczych).

W 2011 obowiązujących i stosowanych zakładowych 
zbiorowych układów pracy na Pomorzu było 441. W 2012 r. 
w woj. pomorskim obowiązywało 440 ZUZP. Z kolei na dzień 
31.07.2013 obowiązywało 443 ZUZP.

W 2011 r. wypowiedzeń i rozwiązań ZUZP zarejestrowa-
no 11, a zawieszeń – 12. W 2012 było to odpowiednio – 11 
wypowiedzianych i 5 zawieszonych ZUZP, zaś w tym roku, do 
końca lipca – odnotowano na Pomorzu trzy wypowiedzenia 
ZUZP i 5 zawieszeń. 

ZAKŁADOWE układy
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Art. 20 Konstytucji RP stanowi, że społeczna gospodar-
ka rynkowa oparta na wolności działalności gospodar-
czej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych stanowi podsta-
wę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dialog społeczny nie jest uprawnieniem władzy publicz-
nej, lecz jej obowiązkiem.

W preambule do konstytucji czytamy: (...) Ustanawiamy 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podsta-
wowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności 
i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecz-
nym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej upraw-
nienia obywateli i ich wspólnot.

Swobodę tworzenia i działania związków zawodowych, 
organizacji społeczno-zawodowych oraz organizacji praco-
dawców, gwarantuje art. 12 konstytucji.

Art. 12 – Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
tworzenia i działania związków zawodowych, organi-
zacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń 
oraz fundacji.

Zakres wolności zrzeszania się określa art. 59 Konstytucji 
RP, który przyznaje związkom zawodowym i organizacjom 
pracodawców prawo do rokowań (również w celu rozwią-
zania sporów zbiorowych) oraz do zawierania układów zbio-
rowych pracy i innych porozumień. Przyznaje również związ-
kom zawodowym prawo do strajków i innych protestów.

Natomiast Akt Europejski z 1986 roku (nowelizacja klu-
czowego dla UE traktatu rzymskiego) określa dialog spo-
łeczny jako pojęcie prawne w prawie europejskim. W arty-
kule 118b czytamy: Komisja podejmuje starania mające 
na celu rozwój dialogu między partnerami społecznymi 
na poziomie europejskim, co mogłoby, jeśli takie byłoby 
pragnienie obu stron, prowadzić do nawiązania stosun-
ków umownych. 

W 1980 roku Polacy wsłuchiwali się w dialog strajkujących 
robotników z władzą.

Raport opracował Artur S. Górski

RZĄD WBREW 
Konstytucji RP i UE
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Kraje, w których struktury związkowe są wspierane, dialog 
społeczny funkcjonuje, a prawa pracowników do konsultacji 
i współdecydowania są przestrzegane, mają niższe bezro-
bocie, wyższy wzrost gospodarczy. Dialog społeczny w kra-
jach „starej Unii” to głównie zawieranie branżowych ukła-
dów zbiorowych na poziomie krajowym. Toczy się między 
przedstawicielami pracowników (związkami) a pracodawca-
mi. Rząd się nie wtrąca, chyba że przymuszony dyrektywa-
mi europejskimi i zaleceniami Komisji Europejskiej na czas 
kryzysu. W ten sposób negocjacje stają się źródłem prawa 
i obowiązujących zasad regulujących stosunki pracy. Dialog 
i negocjacje zapewniają spokój na rynku pracy. Pracodawcy 
mają bowiem przed sobą reprezentację, z którą negocjują 
układy zbiorowe, co daje gwarancję stabilizacji. Mimo ero-
zji gospodarki i układów zbiorowych na poziomie krajowym 
najważniejszymi filarami europejskiego modelu społecznego 
w dziedzinie stosunków przemysłowych (industrial relations) 
są tradycyjnie zakład – wraz z przedstawicielstwem intere-
sów pracowniczych posiadającym zagwarantowane prawa, 
branża – wraz z regulacjami dot. płac minimalnych i warun-
ków pracy i kraj – wraz z prawem do współdecydowania przy 
decyzjach dot. prawa pracy, polityki rynku pracy. Interwencja 
ze strony państwa następuje w celu zapewnienia równego 
traktowania poprzez uznanie postanowienia za ogólnie obo-
wiązujące.

W Szwecji, Finlandii i w Danii to związki administrują fun-
duszami dla bezrobotnych i wypłacają zasiłki, a całość opera-
cji jest finansowana przez państwo. W RFN oraz w Skandyna-
wii w niektórych branżach pracownicy delegują do zarządów 
firm dyrektorów ds. pracowniczych.

NOWOCZESNA gospodarka dialogu

z góry nadaje reprezentatyw-
ność Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich (grupującej też 
dyrektorów przedsiębiorstw 
państwowych), Polskiej Konfe-
deracji Pracodawców Prywat-
nych i Związkowi Rzemiosła 
Polskiego oraz lobbistycznemu 
Business Center Clubowi.

Ze strony związków zawodo-
wych zasadniczym problemem 
były różnice zdań między „So-
lidarnością” a OPZZ, zależne od 
politycznej koniunktury. W końcu 
związki mówią jednym głosem. 
Doprowadziła do tego sojuszu… 
polityka rządu Tuska i jego mani-
pulacje przy kodeksie pracy.

Zamach na czas pracy

Sejm, głosami koalicji PO-
-PSL, uchwalił nowelizację 
kodeksu pracy, wraz z popraw-
kami Senatu, dając możliwość 
wydłużenia przez pracodawcę 
rozliczania czasu pracy nawet 
do 12 miesięcy. Głos przed-
stawicieli społecznych nie 
był brany pod uwagę. Zmiany 
uderzają w pracowników, nie 
zwiększając konkurencyjności 
polskich firm i nie zmniejsza-
jąc bezrobocia, ale czyniąc 
z zatrudnionych pracowników 
„na rozkaz”. Rządowy pro-
jekt przeszedł jak burza przez 
parlament i już z początkiem 
sierpnia doczekał się podpisu 
prezydenta Komorowskiego. 
Opinie partnerów społecznych 
dla władzy nie były istotne.

Koniec dialogu

Czy politykom koalicji PO-
-PSL zależało na dialogu? Nim 
związkowcy wyszli z Komisji 
Trójstronnej, jej prace były za-
wieszane na kilka miesięcy, bo 
rząd nie wyznaczył przewodni-
czącego, w którego kompetencji 
leży zwoływanie jej posiedzeń.

Gdy premier Tusk przybył 
wreszcie na Komisję Trój-
stronną, związkowcy nalega-
li, by ustawy o elastycznym 
czasie pracy nie przekazywać 
Sejmowi, by procedura została 
wydłużona, bo projekt nie był 
procedowany w komisji.

– Ustawa przeszła w Sejmie 
i dopiero wtedy pan premier 
przyjechał na Komisję Trój-
stronną. Po co? Poinformo-
wać nas o tym? Puścili ją do 
Sejmu bokiem, poza Komisją 
Trójstronną. To przelało czarę 
goryczy. Nie warto uwiarygod-
niać tego pseudodialogu – mówi 
Piotr Duda. Związkowców zbul-
wersowała też postawa ministra 
pracy i polityki społecznej.

„Odkąd Władysław Kosi-
niak-Kamysz został miano-
wany przewodniczącym Trój-
stronnej Komisji, instytucja ta 
stała się fasadowa, a głos stro-
ny związkowej jest w niej cał-
kowicie lekceważony. Dialog 

społeczny, który jest wpisany 
w polską konstytucję, nie ist-
nieje, a rząd wdraża kluczowe 
rozwiązania dotyczące rynku 
pracy i polityki społecznej bez 
jakichkolwiek uzgodnień. Pre-
mier Donald Tusk zrejterował 
przed dyskusją, mimo oso-
bistego zobowiązania się, że 
będą kontynuowane rozmowy 
między innymi nad tym pro-
jektem jeszcze w maju, przed 
ostatecznymi pracami w Sej-
mie” – napisali w oświadczeniu 
Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”, Jan Guz, 
przewodniczący OPZZ oraz Ta-
deusz Chwałka, przewodniczą-
cy FZZ.

Niedługo po tym, jak nie-
skonsultowany projekt nowe-
lizacji kodeksu pracy został 
uchwalony przez Sejm, trzy 
największe centrale związkowe 
– NSZZ „Solidarność”, OPZZ, 
Forum ZZ – po raz pierwszy 
razem, 26 czerwca br. zawie-

siły swój udział w pracach 
Trójstronnej Komisji ds. Spo-
łeczno-Gospodarczych, w wo-
jewódzkich komisjach dialogu 
społecznego oraz trójstronnych 
zespołach branżowych, doma-
gając się dymisji ministra Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza. 
Dialog zamarł.

Związkowcy nie  mają 
zamiaru wspierać „dialogu 
dwustronnego pracodawców 
i rządu”.

– 26 czerwca skończył się 
w Polsce pozorowany dia-
log społeczny – powiedział 
Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ ‚Solidarność”, wręcza-
jąc premierowi oświadczenie 

podpisane przez szefów repre-
zentatywnych central związ-
kowych: NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ i FZZ. Następnie liderzy 
związkowych central, na znak 
protestu, opuścili salę. Donald 
Tusk z kamienną twarzą ob-
serwował, jak wychodzą oni 
z sali w Centrum Dialogu.
Zdaniem związkowców, komi-
sja jest listkiem figowym zasła-
niającym dyktat rządu i służy 
jako pas transmisyjny od rzą-
dzących do rządzonych.

– Działanie Związku jest re-
akcją na arogancję rządu i brak 
woli porozumienia. W Polsce 
dialog społeczny nie istnieje. 
Nie możemy się zgodzić, by 
w sytuacji, w której znajdują 
się polskie rodziny, pogarszać 
jeszcze warunki zatrudnienia 
w sposób, który ciężar kryzy-
su gospodarczego przenosi na 
barki pracowników – powie-
dział Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący gdańskiej „Soli-
darności”.

Umowa społeczna 
zerwana

Udział rządów krajów starej 
UE w dialogu społecznym jest 
minimalny. Tam strony dialogu 
to pracodawcy i przedstawi-
ciele pracowników. W Polsce 
to rząd staje się „hegemonem” 
dialogu. Nawet wątłe próby 
zmiany status quo, jak Umo-
wa Społeczna „Gospodarka 

– Praca – Rodzina – Dialog” 
się nie utrzymują. Od dyskusji 
o emeryturach pomostowych, 
poprzez wiek emerytalny czy 
zmiany w kodeksie pracy 
– w żadnej z tych spraw głos 
partnerów społecznych nie 
został uwzględniony. NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ i FZZ 
uznały więc, że współpraca 
z ministrem w ramach Komisji 
Trójstronnej jest niemożliwa.

Regres układów

Układ zbiorowy pracy jest 
porozumieniem zawieranym 
pomiędzy pracodawcami lub 
organizacjami pracodawców 
a związkiem lub związkami za-
wodowymi, czyli innymi słowy 
dwustronną umową, zawieraną 

przez partnerów społecznych. 
Układy mogą określać szerzej 
i korzystniej uprawnienia pra-
cownicze. Nie mogą natomiast 
zawierać przepisów mniej ko-
rzystnych dla pracownika niż 
przepisy prawa pracy. Zawar-
cie układu zbiorowego pracy 

następuje w drodze rokowań. 
Jeśli pozycja związków za-
wodowych, poprzez propo-
nowane przez grupę posłów 
PO zmiany w ustawie, mia-
łaby być ograniczona – to kto 
z kim miałby układy zbiorowe 
zawierać? 

Nie możemy się 
zgodzić, by w sytuacji, 
w której znajdują 
się polskie rodziny, 
pogarszać jeszcze 
warunki zatrudnienia 
w sposób, który ciężar 
kryzysu gospodarczego 
przenosi na barki 
pracowników. 
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ZWIĄZEK

– Jeśli scenariusz dla Stoczni Gdańsk nie będzie pozytyw-
ny, nie będziemy umierać po cichu. Sytuacja jest napięta, 
ludzie są rozgoryczeni, znowu czekamy na wypłaty i nie 
wiemy, jakie decyzje co do dalszych losów zakładu podej-
mą jej właściciele – mówi Karol Guzikiewicz, wiceszef „So-
lidarności” w Stoczni Gdańsk.

nie Akcjonariuszy, które mia-
ło miejsce 8 sierpnia, wydało 
jedynie komunikat, w którym 
czytamy:

„Gdańsk Shipyard Group 
i Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. prowadzą rozmowy nad 
rozwiązaniem aktualnych pro-
blemów finansowych Stoczni
Gdańsk S.A. Do czasu wypra-
cowania i uzgodnienia stano-
wiska Akcjonariusze nie będą 
podejmować kluczowych dla 
spółki decyzji, dlatego postano-
wili zamknąć obecne WZW”.

Nieoficjalnie wiadomo, że
przedmiotem rozmowy były 
przyszłe operacje finansowe,

na śmieciowe. Nie ma więc po-
wodów do niepokoju, a wręcz 
przeciwnie – mówił Roman 
Gałęzewski, przewodniczący 
„S” Stoczni Gdańskiej.

Dziś stoczniowcy nie są już 
tak spokojni. Na razie czekają na 
zaległe wynagrodzenia i od tego 
uzależniają przyszłe działania. 
Zapowiadają także liczny udział 
we wrześniowym proteście „So-
lidarności” w Warszawie.

Rozmowy ostatniej 
szansy

Wiele sobie obiecywa-
no po „spotkaniu ostatniej 
szansy” właścicieli Stoczni 
Gdańsk z przedstawicielami 
Ministerstwa Skarbu Państwa, 
które miało miejsce 30 lipca 
w Warszawie. To wtedy jego 
uczestnicy zdecydowali o nie-
informowaniu mediów o sytu-

– W żaden sposób po-
siedzenie Komisji Skarbu 
Państwa nie rozstrzygnęło 
o przyszłości Stoczni Gdańsk. 
Przedstawiciele ARP unikali 
odpowiedzi na niewygodne 
dla nich pytania. Nie dowie-
dzieliśmy się, jakie są plany 
ARP wobec stoczni i dlaczego 
rządowa agencja wspomaga fi-
nansowo działania prywatnego 
inwestora, stoczni Crist, a nie 
chce udzielić pomocy Stoczni 
Gdańsk – mówił Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Oburzony działaniami ARP 
i ministra skarbu był również 
Janusz Śniadek, poseł PiS. 
– Okazuje się, że ogromne środ-
ki publiczne na kwotę 200 mln 
zł, a może już więcej, zostały za-
angażowane w prywatne przed-
sięwzięcie, w stocznię Crist, 

STOCZNIA GDAŃSK

Nie będziemy umierać PO CICHU

Sytuacja niepewności co 
do dalszych losów Stocz-
ni Gdańsk wpływa nega-

tywnie na nastroje pracowni-
ków. Pogarsza to dodatkowo 
fakt, że od kilku miesięcy 
otrzymują pensje w ratach.

– Dotychczas tylko jedna 
trzecia pracowników otrzyma-
ła wynagrodzenia – wyjaśnia 
Guzikiewicz. – Pracodawca 
nie odprowadza pieniędzy na 
związki zawodowe, do kasy 
pożyczkowej, składek ZUS. 
Bywa, że ludzie mają kłopoty 
z leczeniem. PZU z powodu nie-
płacenia składek zapowiedział 
niedawno, że wypowie umowę 
ubezpieczeń grupowych. Nie-
bawem rok szkolny i następny 
wydatek rzędu 500-600 zł na 

Ludzie mówią o strajku, 
chcą wiedzieć,  
co będzie dalej.  
Ale nie otrzymujemy 
żadnych informacji ze 
strony zarządu stoczni.

które zamierza podjąć ukraiń-
ski właściciel. Taruta zamierza 
zaangażować w zakład ok. 180 
mln zł. Pieniądze te miałyby 
pomóc stoczni wyjść na prostą. 
Ale ukraiński właściciel ocze-
kuje także wsparcia pozafinan-
sowego ze strony państwa, by 
w razie niesprzyjającego scena-
riusza nie stracić zainwestowa-
nych kolejnych pieniędzy.

Pierwsze reakcje stocznio-
wej „Solidarności” po spotkaniu 
właścicieli były pozytywne.

– Właściciel stoczni mocno 
angażuje się w działania ma-
jące pozwolić wyjść stoczni 
z kłopotów. To pozytywny 
sygnał. Nie mamy niepokoją-
cych informacji, że właściciel 
chciałby zwalniać pracowni-
ków czy zmieniać im umowy 

acji zakładu, a także przebiegu 
prowadzonych rozmów.

Nastroje wśród stoczniow-
ców były wtedy niepokoją-
ce, grożono nawet strajkiem. 
I choć niewiele wiadomo na 
temat przebiegu samego spo-
tkania, nie zapadły wówczas 
istotne dla stoczni decyzje. 
Udało się jednak uspokoić 
związkowców i pracowników, 
którzy zdecydowali, że strajku  
nie będzie.

Tydzień wcześniej (24 lip-
ca) miało miejsce posiedzenie 
sejmowej Komisji Skarbu, 
które poświęcone było sytuacji 
w przemyśle okrętowym. Oka-
zało się ono fiaskiem. Zarów-
no związkowcy, jak i posłowie 
PiS nie kryli rozczarowania 
i oburzenia.

gdzie jako zasadę stosuje się za-
trudnienie pozakodeksowe, nie 
przestrzegając żadnych standar-
dów pracy, nie płacąc składek na 
ZUS i innych zobowiązań. Nie 
ma jednak woli pomocy Stoczni 
Gdańsk – tłumaczył Śniadek.

Niezadowolenia nie krył 
także Andrzej Stokłosa, pre-
zes Stoczni Gdańsk. Jeszcze 
do niedawna liczył, że pomysł  
umożliwienia sprzedaży hali 
produkcyjnej K1 prywatnemu 
inwestorowi poprzez zamianę 
zabezpieczeń hipotecznych 
zostanie zaakceptowany przez 
ARP. Ta jednak twierdziła, 
że jest to nieopłacalne, gdyż 
wartość hali produkcyjnej jest 
wyższa niż gruntów, na które 
miałoby zostać przeniesione 
zabezpieczenie hipoteczne.

– Stocznia potrzebuje obec-
nie zastrzyku gotówki w wy-
sokości 180 mln zł: 80 mln zł 
miałoby pochodzić z podwyż-
szenia kapitału, 100 mln zł ze 
sprzedaży majątku – tłumaczył 
Andrzej Stokłosa.

ARP nie zaakceptowała jed-
nak i tego wariantu ratowania 
Stoczni Gdańsk. Wprawdzie 
Izabella Dubielczyk, główny 
specjalista Departamentu Mar-
ketingu i Komunikacji, poin-
formowała nas, że „Agencja, 
jako akcjonariusz i wierzyciel, 
jest zainteresowana wyprowa-
dzeniem Spółki na prostą”, ale 
nie podała, w jaki sposób mia-
łoby to zostać przeprowadzone. 
Wiceminister skarbu Rafał Ba-
niak stwierdził jednak podczas 
posiedzenia sejmowej Komisji 
Skarbu, że „polski rząd przewi-
duje scenariusz upadłości stocz-
ni, widząc, co się dzieje”.

podręczniki szkolne. A ludzie 
nie wiedzą, skąd wziąć pie-
niądze. W tej sytuacji boją się 
nawet pożyczać od znajomych 
czy rodziny. Bo może nie będą 
mieli jak oddać.

Rozgoryczenie pracowni-
ków budzi dodatkowo fakt, że 
wynagrodzenia otrzymali jedy-
nie stoczniowcy pracujący przy 
budowie wież wiertniczych. Oni 
także otrzymują odzież roboczą, 
dla pozostałych jej nie ma.

Cisza przed burzą?

– W tej chwili wydaje się, że 
iskra może spowodować pożar 
– ocenia Guzikiewicz. – Ludzie 
mówią o strajku, chcą wiedzieć, 
co będzie dalej. Ale nie otrzy-
mujemy żadnych informacji ze 
strony zarządu stoczni.

Większościowym udziałow-
cem Stoczni Gdańsk (75 proc.) 
jest kontrolowana przez ukraiń-
skiego inwestora Sergieja Taru-
ta spółka Gdańsk Shipyard Gro-
up, pozostałe akcje są w rękach 
państwowej Agencji Rozwoju 
Przemysłu.

Właściciele Stoczni Gdańsk 
nabrali wody w usta, nie infor-
mują o sytuacji zakładu ani 
o planach. Walne Zgromadze-

Na nasze pytanie skierowa-
ne do ARP o przyszłość stoczni 
w razie upadłości i plan  zago-
spodarowania pracowników 
zakładu, jeśli dojdzie do reali-
zacji najgorszego możliwego 
scenariusza, nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi.

– My chcemy już tylko 
świętego spokoju. Nie chcemy 
być stale oszukiwani. Według 
nas prezes ARP prowadzi po-
litykę, grając na likwidację 
stoczni. Ale my po cichu umie-
rać nie będziemy – zapowiada 
Karol Guzikiewicz, wiceszef 
stoczniowej „Solidarności”.

Do kolejnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Stoczni Gdańsk dojdzie praw-
dopodobnie we wrześniu.

Olga Zielińska

Na razie stoczniowcy czekają na zaległe wynagrodzenia i od tego uzależniają przyszłe działania.
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– Wrześniowy protest staje 
się walką nie tylko o prawa 
pracownicze, ale o prawo 
do legalnej działalności 
związków zawodowych 
w Polsce – zwraca uwagę 
Piotr Duda po zapoznaniu 
się z projektem ustawy au-
torstwa posła Jarosa.

Poseł Michał Jaros (PO) jest 
przewodniczącym Zespołu 
Parlamentarnego ds. Wol-

nego Rynku, który  konsultuje za 
pośrednictwem organizacji Praco-
dawcy RP projekt  ustawy o zmia-
nie ustawy o związkach zawodo-
wych oraz ustawy Kodeks pracy. 

„Proponowana ustawa  ma 
na celu  likwidację struktur 
związkowych w  zakładach 
poprzez: 
 pozbawienie działaczy 

związkowych prawa do 
płatnego zwolnienia z obo-
wiązku świadczenia pracy 
na czas pełnienia funkcji 
związkowych  

 pozbawienie organizacji 
związkowych, działających 
na terenie zakładu pracy, 
prawa do korzystania z po-
mieszczeń i urządzeń tech-
nicznych 

 zwolnienie pracodawców  
z obowiązku przekazywa-
nia składek związkowych 
na konta organizacji zakła-
dowych. 

Skutkiem wprowadzenia po-
wyższych zmian będzie gwał-
towne zahamowanie rozwoju 
ruchu związkowego w Polsce, 
a de facto jego likwidacja.  
A przecież  w zakresie  zbio-
rowych praw pracowniczych 
związki zawodowe reprezen-
tują interesy nie tylko swoich 
członków” – pisze przewodni-
czący KK Piotr Duda w liście 
do przewodniczących zarzą-
dów regionów i sekretariatów 
branżowych. 

Proponowany przez posła 
Jarosa projekt jest sprzeczny ze 
standardami  MOP, do których 

PO chce likwidować związki. 
Jest projekt ustawy 

należy ułatwianie działalności 
związkowej. – Paradoksem jest, 
że taki projekt pojawia się w cza-
sie, gdy trwają obchody rocznicy 
Sierpnia – komentuje Duda. 

Podkreśla też, że w tej sytu-
acji wrześniowe protesty staną 
się również protestami w spra-
wie legalnej działalności związ-
ków w naszym kraju. – Musi-
my wykazać pełną mobilizację  
i wszyscy podjąć działania  
w ich obronie. Nie wyobrażam 
sobie, żeby 14 września zabra-
kło w Warszawie kogokolwiek 
z nas – apeluje Duda.

Projekt został przesłany 
do konsultacji za pośrednic-
twem organizacji Pracodawcy 
RP. – To potwierdzenie faktu,  
o którym już mówiliśmy – 
przypomina przewodniczący 
KK. – Dialog w Polsce funk-
cjonuje, ale jest to, niestety, 
dialog dwustronny między 
rządzącymi a pracodawcami 
– wyjaśnia.

www.solidarnosc.org.pl

– Wstępne porozumienie o rozliczeniu funduszu płac podpi-
sały związki zawodowe, m.in.  NSZZ „Solidarność”, z dyrekcją 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku 
– poinformował nas Jan Poźniak, przewodniczący MK NSZZ 
„S” w WSSE w Gdańsku. 

Porozumienie zakłada podwyżkę wynikających z regulaminu 
pracy premii oraz przesunięcie części środków finansowych na
stacje powiatowe sanepidu.  Związkowcy czekają na nową siatkę 
płac. „S” nie wyraziła zgody na przeniesienie środków finanso-
wych z wydatków płacowych na wydatki rzeczowe, z uwagi na 
brak waloryzacji środków przeznaczonych na wynagrodzenia. 

W lipcu Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG „S”, i Jan 
Poźniak spotkali się  z wojewodą pomorskim Ryszardem Sta-
churskim i rozmawiali o rozdysponowaniu budżetu stacji sani-
tarno-epidemiologicznych. Spotkanie skłoniło dyrekcję WSSE do 
podjęcia dialogu z pracownikami. 

(asg)

W Malborku, 26 sierpnia o godz. 11 na ulice wyszli cu-
krownicy i plantatorzy buraka cukrowego. Przez dwie go-
dziny blokowali rondo Rodła na trasie do Iławy i Elbląga. 
To sprzeciw wobec opieszałości rządu przy prywatyzacji 
Krajowej Spółki Cukrowej SA Polski Cukier, którą chcą objąć 
pracownicy i plantatorzy.  

Protest współorganizował NSZZ „S” wraz ze związkami plan-
tatorów. Związkowcy i rolnicy chcą wymusić – po dwóch 
latach rządowej gry na zwłokę – na ministrze Skarbu Pań-

stwa decyzje prywatyzacyjne. Na razie jednak zysk cukrowni trafia
do budżetu państwa, a nie na rozwój firmy.

Związkowcy już dwukrotnie uczestniczyli w ogólnopolskich 
manifestacjach w Warszawie. Tym razem protest rozpoczął się pod 
bramą główną zakładu w Malborku.

Polska była niegdyś potentatem w produkcji cukru. Po tzw. 
transformacji cukrownia w Malborku jest jedyną ocalałą, pracu-
jącą cukrownią na Pomorzu. DO KSC SA należy w kraju siedem 
cukrowni z 26 wcześniej działających.

– Nasz przemarsz odbył się spokojnie. Plantatorzy poprosili 
nas o pomoc i wsparcie, więc związkowcy z „S” byli widoczni. 
Czarę goryczy przechyliło wypłacenie zaliczkowo dywidendy do 
Skarbu Państwa. Jeśli zabiera się zysk, to nie ma przyszłości, bo 
skąd brać pieniądze na rozwój, skoro musimy zaciągnąć kredyt 
na zakup surowca. Albo rozwija się rodzimy koncern rolno-spo-
żywczy, albo się cukrownie drenuje z pieniędzy. Rząd ma myśleć 
o kilka lat do przodu.  W 2017 r. zostanie uwolniony rynek cukru. 
Jedyny taki podmiot spożywczy w polskich rękach powinien być 
na to przygotowany. Tymczasem dziurę budżetową zasypuje się 
cukrem – mówi Zbigniew Jezierski, przewodniczący zakładowej 
„S” w Cukrowni Malbork i członek Rady Nadzorczej KSC Polski 
Cukier.

W proteście wziął udział m.in. Gabriel Janowski, były poseł, 
walczący o polski cukier.

W akcji uczestniczyło blisko trzysta osób. Malborska cukrow-
nia skupuje buraki od 855 plantatorów. Spośród 172 stałych pra-
cowników zakładu 120 należy do „Solidarności”.

W Polsce oprócz Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier, 
która skupia 40 proc. produkcji cukru, działają jeszcze trzy znaj-
dujące się w rękach niemieckich. KSC od wielu lat przynosi zyski 
zasilające budżet państwa, w którego gestii znajduje się 79 proc. 
udziałów. Pozostałymi udziałowcami są plantatorzy buraka cu-
krowego i pracownicy siedmiu cukrowni wchodzących w skład 
KSC. Wystąpili oni z inicjatywą prywatyzacji spółki, zgodnie z 
zapisami ustawy z 2002 r., gwarantującej, że firma może zostać
przekształcona w spółkę plantatorsko-pracowniczą. Przeszkodą 
jest brak decyzji ministra Skarbu Państwa.

(asg)

Nie zasypywać 
dziury budżetowej 
cukrem

PROTEST W MALBORKU

Porozumienie  
w sanepidzie

„Wyborcza” prostuje
Od pewnego czasu w me-

diach tzw. głównego nurtu nasila 
się kampania przeciwko związ-
kom zawodowym, a szczególnie 
przeciwko „Solidarności”.

W tej negatywnej kampanii 
przoduje „Gazeta Wyborcza”. 
W sierpniu ukazały się artyku-
ły dotyczące działalności „Soli-
darności” w Stoczni Gdańskiej. 

Po zapowiedzi przez stocznio-
wych związkowców skierowa-
niuy sprawy do sądu „Gazeta” 
opublikowała sprostowanie.

Skan poniżej.

8 lipca w DCT Gdańsk, 
najnowocześniejszym pol-
skim terminalu kontenero-
wym, zostało podpisane 
porozumienie o zasadach 
współpracy między nowo 
powołaną Komisją Zakła-
dową NSZZ „Solidarność” 
a dyrekcją DCT.

Organizacja NSZZ „S” 
w DCT liczy ponad 
stu członków. Lide-

rem Związku w tej firmie jest
operator suwnicy Łukasz 
Kozłowski. Jego zastępcy to 
operatorzy suwnic placowych 
i wózków do transportu kon-
tenerów Maciej Konopka 

i Michał Pijanowski. Młodzi 
ludzie, przed trzydziestką.

– Pracownicy DCT Gdańsk 
SA wykonują pracę, z efek-
tów której korzystają miliony 
klientów w Europie i na świe-
cie. Bezpieczne warunki pracy, 
bezpieczeństwo i stabilizacja 
zatrudnienia oraz czytelne, 
sprawiedliwe kryteria doty-
czące premiowania, awan-
sowania oraz system nagród 
i kar wszystkich zatrudnio-
nych pozwolą na godne życie 
pracowników, którzy z powa-
gą traktują swój zawód, mają 
istotny wkład w rozwój DCT 
Gdańsk – argumentują powoła-
nie Związku jego członkowie.

Związkowcy z „S” w poro-
zumieniu z szefostwem termi-
nalu podkreślają konieczność 
uszanowania prawa pracowni-
ków do zrzeszania się w zwią-
zek zawodowy. To wstęp do 
współpracy opartej o zasady 
dialogu społecznego. „S” ostat-
nio zainicjowała akcję pomocy 
dla kolegi poszkodowanego 
w wypadku przy pracy, dekla-
rując przekazanie części premii 
na jego rzecz. Dyrekcja DCT 
w ślad za tym posunięciem 
zadeklarowała też dodatko-
wą pomoc poszkodowanemu 
w kwocie równej tej zebranej 
przez związkowców.

(asg)

Dla dobra pracowników i firmy

ZWIĄZEK
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Interesy szefów firmy Skanska i pracowników często nie są
tożsame. Bywało, iż zawarcie porozumienia było trudne, 
ale najważniejsze, że dialog między dwoma stronami nigdy 
nie został przerwany. A w takiej atmosferze możliwe jest 
jednoczenie sił we wspólnej sprawie.

Zbigniew Kowalczyk, przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Skanska SA, 
jednocześnie członek Prezydium Zarządu Regionuu 
Gdańskiego „S”.

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W SKANSKA SA

Po pierwsze BEZPIECZEŃSTWO

duże dysproporcje – wyjaśnia 
przewodniczący.

Stawki dla pracowników 
w jednym zawodzie w zależ-
ności od województwa różniły 
się kilku, a nawet kilkunastoma 
złotymi. Dysproporcje i różne 
traktowanie pracowników mia-
ło miejsce także w przypadku 
rozliczania delegacji, zakwa-
terowania czy też dowozu na 
budowy.

W tej chwili w Skanska 
obowiązuje czytelny system 
wynagradzania pracowników. 
W ZUZP zdefiniowano miejsce
pracy jako miejscowość będącą 
siedzibą stałego oddziału bądź 
jego filii. Ustalone zostały też 
zasady delegowania i rozli-
czania dojazdów na budowy. 
Kiedy dojazd z miejsca za-
trudnienia na budowę przekra-
cza 30 km, firma zobowiązana
jest zorganizować transport lub 
zapewnić bezpłatne zakwatero-
wanie pracownikom. Pracują-
cym w odległości powyżej 30 
km od miejsca zatrudnienia 
przysługuje dieta delegacyjna.

Dialog bywa trudny nie 
tylko na linii związek – pra-
codawca. W Skanska są trzy 
związki zawodowe. Zdarza się, 
że dwa należące do OPZZ: ZZ 
„Budowlani” oraz ZZ Pracow-
ników Skanska są odmiennego 
zdania niż „Solidarność”.

– Nawet jeśli występują 
między nami różnice, umiemy 
znaleźć drogę porozumienia, 
choć nie jest to zadanie łatwe. 
Szanujemy się nawzajem i po 
prostu rozmawiamy – mówi 
Zbigniew Kowalczyk.

Polityka 
podwyższonych 
standardów

W 2010 r. największe spółki 
budowlane: Warbud, Bilfinger
Infrastructure, Hochtief, Polimex 
Mostostal, Skanska i Budimex 
zawarły porozumienie w spra-
wie bezpieczeństwa pracy. Poro-
zumienie to zawarto przy udziale 
związków zawodowych.

– To bardzo ważny doku-
ment. Skanska prowadzi po-
litykę stosowania wysokich 
standardów w tej kwestii. Stara 
się, aby także podwykonawcy 
i dostawcy stosowali podwyż-
szone standardy BHP – wyja-
śnia Kowalczyk. – W ramach 
tej polityki przyjęto strategię 
pięciu zer, czyli: zero wypad-
ków, zero stratnych projektów, 

zero naruszeń środowisko-
wych, zero naruszeń etyki, zero 
usterek. Strategia bezpieczeń-
stwa obowiązuje w całej firmie
Skanska na całym świecie.

To dowód na to, że zarówno 
związki zawodowe, jak i zarząd 
firmy ogromną wagę przywią-
zują do bezpieczeństwa pracy.

– Firma stosuje podwyż-
szone standardy pracy na wy-
sokościach i „w pracach pod 
ruchem”. To przynosi efekty. 
Stosowane są np. siatki pod-
czas prac na wysokościach, 
zawsze tam, gdzie jest to tech-
nicznie możliwe. Zmniejsza to 
znacznie ryzyko wypadków 
ciężkich i śmiertelnych. Rów-
nież na drogach udaje się zmi-
nimalizować zagrożenie – wy-
jaśnia Kowalczyk. – Według 
Stuarta Grahama, jednego 
z byłych szefów Skanska, nie 
wolno myśleć w taki sposób, 
że w jakiś zawód czy branżę 
są wpisane wypadki. Zawsze 
można ich uniknąć. To zależy 
tylko od nas. Trzeba w tym kie-
runku zmienić myślenie. Jeśli 
człowiek wychodzi do pracy, 
on i jego rodzina mają prawo 
oczekiwać, że z niej wróci. 

Kowalczyk zaznacza, że 
cały czas trzeba działać na 
świadomość pracowników. 
W ich interesie jest niezataja-
nie jakichkolwiek, nawet bła-
hych wypadków. Bo jeszcze 
kilka lat temu była tendencja 
ich niezgłaszania. Tak jest do 
dziś w wielu firmach budowla-
nych i nie tylko w nich.

– Staramy się, aby wszyst-
kie wypadki były ujawniane. 
Każdy najmniejszy wypadek 
czy też zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe, które zostają za-
rejestrowane, to z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa pracy 
ważna informacja. Ich analiza 
i przeciwdziałanie może wyeli-
minować poważniejsze wypad-
ki – wyjaśnia Kowalczyk.

Dla szefa „Solidarności” 
w Skanska ważne jest nie tyl-
ko bezpieczeństwo warunków 
pracy, ale też i zatrudnienia. 
Większość pracowników firmy,
ponad 90 procent, ma umowy 
na czas nieokreślony, to jest w 
branży budowlanej wyjątkiem.

Etyka w biznesie

Polityka podwyższonych 
standardów nie dotyczy wy-
łącznie kwestii warunków pracy 
i zatrudnienia. To także uczci-
wość i przejrzystość w prowa-
dzeniu biznesu. „Solidarność” 
od lat stawia dwa postulaty.

– Chcemy, aby w przetar-
gach publicznych mogły brać 
udział jedynie firmy, które są

w stanie wykonać zadanie 
przynajmniej w 60 proc. si-
łami własnymi, tj. wykorzy-
stując swoich pracowników 
i sprzęt. Domagamy się, aby 
w kryteriach przetargu były 
także zapisy o przestrzeganiu 
prawa pracy, o stosowaniu 
podwyższonych standardów 
bezpieczeństwa – tłumaczy 
Kowalczyk. – W kwestii prze-
strzegania standardów BHP 
współdziałamy z zarządem 
firmy i sygnatariuszami poro-
zumienia dla bezpieczeństwa.

Szef „S” dodaje, że obecna 
polityka państwa prowadzi do 
eliminowania z rynku etycznych 
firm, zatrudniających ludzi na
uczciwych warunkach pracy.

– Komu ma służyć przy-
jęty przez Sejm równoważny 
czas pracy z 12-miesięcznym 
okresem rozliczeniowym, 
tzw. elastyczny czas pracy, 
samozatrudnienie? Takie roz-
wiązania spowodują spadek 
wynagrodzeń oraz znacznie 
obniżą bezpieczeństwo pracy 
– uważa Kowalczyk. – W prze-
targach powinno się uwzględ-

niać zdolność firmy do wyko-
nania zadania przy wysokim 
standardzie jakości. Często 
jednak wygrywają firmy, któ-
re nie mają doświadczenia 
w pracach określonego typu. 
Powszechnie wiadomo, że 
przetargi wygrywają niejedno-
krotnie firmy, które w zamyśle
nie chcą dokończyć zadania. 
Ich przyszły zysk opiera się na 
kosztorysach, w których naj-
drożej wyceniane są pierwsze 
etapy prac. I tylko te zamierza-
ją wykonać. Potem firma plaj-
tuje i rozpoczyna działalność 
w innym regionie Polski.

– Polityka państwa powinna 
zmierzać w kierunku eliminacji 
nieuczciwych firm, a tym samym
zabezpieczania interesów podat-
ników. Powinny być wspierane 
firmy rzetelne, przestrzegają-
ce prawa, w tym prawa pracy. 
Gwarantujące bezpieczeństwo 
pracy. Niestety, obecna polityka 
państwa prowadzi do eliminacji 
uczciwych firm, pozostawiając
na rynku kombinatorów pozba-
wionych jakichkolwiek zasad 
etycznych – ocenia Kowalczyk.

Polityka szkoleń 

– Zależy nam na bezpieczeń-
stwie zatrudnienia naszych pra-
cowników – mówi Kowalczyk. 
– Wiele osób, aby utrzymać 
swoje miejsca pracy, musiało 
się przekwalifikować. Znacznie
zmniejszono zaplecze warszta-
towe, a dawniej pracowało tam 
dużo osób. Szef „S” dodaje, 
że również w tej kwestii uda-
je się dogadać z pracodawcą. 
Dwa lata temu zorganizowano 
wspólnymi siłami szkolenia na 
operatorów sprzętu. Skorzystało 
z nich ponad 100 osób.

Olga Zielińska

Skanska zatrudnia na świe-
cie 57 tysięcy, a w Polsce 
7,4 tysiąca pracowników. 

To lider branży budowlanej 
w naszym kraju. W rodzimej 
spółce działają trzy związki za-
wodowe. Dwa z nich są repre-
zentatywne. Do największego 
– „Solidarności” – należy ok. 
700 pracowników. Związki mają 
swoich przedstawicieli w Euro-
pejskiej Radzie Zakładowej 
– trzech z nich należy do „So-
lidarności”, dwóch do Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

Działalność związku zawo-
dowego w spółce branży bu-
dowlanej nie jest łatwa. Kontakt 
z członkami jest utrudniony, 
pracują przecież w różnych 
specjalnościach na budowach 
rozrzuconych po całym kraju, 
najczęściej nie dojeżdżając na-
wet do siedziby firmy.

– Nie mają dostępu do In-
ternetu, a informowanie ich 
poprzez kierownictwa budów 
też najczęściej ze zrozumia-
łych względów jest niemożliwe 
– mówi Zbigniew Kowalczyk, 
przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „S” 
w Skanska SA. – Nie ma też 
możliwości, jak to się dzieje 
w większości zakładów, spotka-
nia się podczas przerwy śniada-
niowej. Dlatego praca działaczy 
związkowych w takiej firmie
jest specyficzna i wymaga du-
żego zaangażowania.

Do NSZZ „Solidarność” 
w Skanska należy dziewięć or-
ganizacji oddziałowych, które 
zarejestrowane są w różnych 
regionach. W skład Organiza-
cji Międzyzakładowej wchodzi 
30 członków, ale wiele decyzji 
podejmowanych jest przez pre-
zydium liczące 10 osób.

Kultura dialogu

Do głównych sukcesów 
związkowych Zbigniew Ko-
walczyk zalicza wynegocjowa-
nie z pracodawcą zakładowego 
układu zbiorowego. Dokument 
ten, do którego wprowadzane 
są w miarę pojawiania się pro-
blemów nowe zapisy, rozwią-
zał wiele spraw. Wynikających 
choćby z tego, że Skanska 
w Polsce powstała na bazie 
kilkudziesięciu spółek, które 
prowadziły różną politykę za-
trudnienia i wynagradzania. 

– Zależało nam na ujedno-
liceniu stawek wynagrodzenia, 
ale nie tylko tej kwestii. Były 

Nie wolno myśleć 
w taki sposób, że 
w jakiś zawód czy 
branżę są wpisane 
wypadki. Zawsze 
można ich uniknąć.  
To zależy tylko od nas. 
Trzeba w tym kierunku 
zmienić myślenie. Jeśli 
człowiek wychodzi do 
pracy, on i jego rodzina 
mają prawo oczekiwać, 
że z niej wróci.
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Dodatek specjalny 

Mój synku, zanim uśniesz,
prosimy Boga pięknie,
by stary, dobry kuśnierz,
uszył nam nowy sierpień.

Nowy sierpień – jak ten z anonimowego wiersza z lat 80. – przyszedł w 1988 
roku, 8 lat po Wielkim Strajku w Stoczni Gdańskiej. Przyniósł wolność, ale pozo-
staje w cieniu dwóch wielkich wydarzeń: Sierpnia ’80, który był jednoznacznym 

zwycięstwem, i porozumienia Okrągłego Stołu, które do dziś wzbudza kontrowersje. 
Jest jak „Solidarność”, która zrobiła swoje i – jak chcą niektórzy – powinna odejść…
Strajki letnie w 1988 r. wyróżniają się z całej serii tragicznych, ale i chwaleb-
nych „polskich miesięcy”. Większość z nich, mimo że bez wątpienia były wiel-
kimi apelami o wolność i niepodległość Polski, u swych źródeł miała postulaty 

ekonomiczne i socjalne. Tym razem było inaczej. Strajkujący w 1988 roku nie 
walczyli o „socjalizm z ludzką twarzą”. W to nikt już nie wierzył. Protestujący 
robotnicy chcieli wolnej Polski, a ta miała się zacząć wraz z przywróceniem 
legalnej „Solidarności”. W myśl najważniejszego hasła sierpniowych protestów 
– „Nie ma wolności bez Solidarności!”.
W maju 1988 r. kończący strajk marsz ze Stoczni Gdańskiej do kościoła św. 
Brygidy przeszedł w milczeniu. Podobny przemarsz kilka miesięcy później był 
już radosnym pochodem. Chociaż na legalizację Związku przyszło jeszcze 
trochę poczekać, w sierpniu 1988 r. „Solidarność” zakończyła to, co rozpoczęła 
w sierpniu 1980 r. Nie wolno o tym zapomnieć.

Adam Chmielecki

TEN DRUGI SIERPIEŃ
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Sierpieñ 1988

KWIECIEŃ
25 kwietnia – strajk komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. 
Strajkujący ogłaszają 10 postulatów. Strajk kończy się po 12 
godzinach. Podobne strajki wybuchają tego dnia w Inowro-
cławiu i Chojnicach.
26 kwietnia – strajk w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie.
29 kwietnia – W Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego Huty 
im. Lenina w Bochni podjęta próba strajku. Zakłady Budowla-
ne w Skawinie podejmują strajk.
29-30 kwietnia – strajk w Hucie w Stalowej Woli. 
30 kwietnia – strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunika-
cyjnym w Krakowie.

MAJ
2 maja – wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej, którego naj-
ważniejszym postulatem jest legalizacja „Solidarności”. Straj-
kuje przedsiębiorstwo DOLMEL we Wrocławiu.
3 maja – strajkują pracownicy Stoczni Północnej oraz Morskie-
go Portu Handlowego w Gdańsku. Na Uniwersytecie Gdańskim 
rozpoczyna się strajk okupacyjny. Na Uniwersytecie Jagielloń-
skim trwa studencki strajk absencyjny. Jednodniowe strajki soli-
darnościowe komunikacji miejskiej w Łodzi, w PAFAWAG-u we 
Wrocławiu i w Kombinacie Budowy Domów w Szczecinie.
4 maja – strajk na Politechnice Gdańskiej.
5 maja – pacyfikacja strajku w Nowej Hucie przez ZOMO. Na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i Poli-
technice Krakowskiej rozpoczyna się studencki strajk absencyjny. 
Czterogodzinny strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Strajk na Uniwersytecie Warszawskim. Ponowne ogłoszenie straj-
ku w kopalni miedzi w Lubinie. Jednodniowy strajk Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.
6 maja – strajk absencyjny w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. 
Na Uniwersytecie Wrocławskim wiec przekształca się w strajk 
solidarnościowy. Strajk w Zakładach im. Harnama w Łodzi.
9 maja – w Zakładach Mechanicznych Ursus zostaje sformowa-
ny nowy komitet strajkowy i rozpoczyna się strajk, który po kilku 
godzinach zostaje zawieszony do 12 maja. KKW NSZZ „Solidar-
ność” zarządza gotowość strajkową we wszystkich regionach.
10 maja – zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej.

LIPIEC
13 lipca – Stalowa Wola. Strajk załogi Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportu oraz modelar-
ni, narzędziowni, nowej kuźni. Strajk kończy się po przywró-
ceniu do pracy siedmiu zwolnionych pracowników.

SIERPIEŃ
15 sierpnia – strajk ok. 5 tysięcy górników w KWK „Manifest 
Lipcowy” domagających się m.in. przywrócenia legalnej dzia-
łalności NSZZ „Solidarność”. Formuje się Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, do którego dołączają kopalnie i zakłady 
w Żorach, Pawłowicach, Wodzisławiu Śląskim, Mysłowicach.
17 sierpnia – do strajków dołączają kopalnie w Mysłowicach i Ka-
czycach. Rozpoczyna się strajk w KWK „Andaluzja” w Piekarach 
Śląskich. Rozpoczyna się strajk w porcie w Szczecinie.
18 sierpnia – w strajkującym porcie szczecińskim i Woje-
wódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej powstaje 
MKS, do którego dołączają inne zakłady pracy. Strajkuje PKS 
oraz przedsiębiorstwo TRANSBUD w Biłgoraju.
19 sierpnia – do strajku przystępują kopalnie „1 Maja”, „Niw-
ka-Modrzejów”, „Borynia”. Krajowa Komisja Wykonawcza 
NSZZ „Solidarność” wydaje oświadczenie popierające strajki.
20 sierpnia – do strajków dołączają kopalnie w Suszcu, 
Jastrzębiu-Zdroju i Żorach. Ogłoszone zostaje pogotowie 
strajkowe w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Komitet Obro-
ny Kraju podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do 
wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie całego kraju.
22 sierpnia – rozpoczyna się strajk w Stoczni Gdańskiej, 
Stoczni Północnej, Morskim Porcie Handlowym Gdańsk. 
Wybucha solidarnościowy strajk w Hucie Stalowa Wola. 
Strajkujące wydziały w Zakładach im. Cegielskiego w Po-
znaniu zostają spacyfikowane przez ZOMO. Strajkują dwa 
wydziały w Hucie Warszawa. Strajk w ZM w Ursusie nie 
udaje się. Rozpoczyna się strajk w Kopalni Węgla Brunatnego 
w Bełchatowie. Rozpoczynają strajk kopalnie w Wałbrzychu 
i Kuźnicy Świdnickiej. Strajkują m.in. zakłady w Stalowej 
Woli, Warszawie, Poznaniu, Piasecznie. Rozpoczyna się 
jednodniowy strajk w KWK „Silesia” w Czechowicach-Dzie-

Kalendarium

Podejmowałem i podej-
muję temat strajków w 1988 
roku w poczuciu, że były one 
niezwykle ważne w drodze do 
wolnej Polski, natomiast odby-
wały się w dużo większej ciszy 
niż strajk w roku 1980.

W maju i w sierpniu 1988 
r. przyjeżdżałem do Trójmia-
sta z Pucka, gdzie byłem na-
uczycielem. W kolejce cisza, 
jakiś lęk, ale chyba i poczucie 
wstydu, że nie jesteśmy z ni-
mi. A tam mury otoczone woj-
skiem, transporterami opan-
cerzonymi. Jak mówił jeden 
z liderów strajków, on posiwiał 
przez jedną noc, kiedy kilka 
razy wydawało się, że milicja 
i wojsko przełamią bramy.

Ta samotność strajkujących 
była dojmująca. Ten dług mo-
ralny trzeba spłacić pamięcią. 
Stąd w 2008 r. zainicjowałem 
przygotowanie listy wszyst-
kich uczestników strajków 
w maju i sierpniu 1988 r. Uda-
ło się również wydać książkę 
– zbiór 28 wywiadów z uczest-
nikami tamtych strajków, któ-
re przeprowadzili uczniowie 
(„W przededniu wolnej Polski. 
Młodzież pyta o strajki 1988 
roku”).

Ta lista, która jest stale do-
stępna na stronie interneto-
wej Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” (www.solidar-

nosc.gda.pl) wciąż żyje. Dzięki 
naszej akcji związki z „Soli-
darnością” odnowiły osoby 
mieszkające dziś w Niemczech, 
Stanach Zjednoczonych, a na-
wet w Gruzji. Zarząd Regionu 
Gdańskiego planuje kolejną 
publikację dotyczącą strajków 
w 1988 r.

Oczywiście nasze inicjaty-
wy nie zastąpią innych, podej-
mowanych np. przez Europej-
skie Centrum Solidarności lub 
Instytut Pamięci Narodowej, 
ale chcemy pokazać, że ludzie 
„Solidarności” nie stracili tak 
ważnej pamięci, że zgodnie 
z naszym etosem staramy się 
pamiętać także o bezimien-
nych bohaterach. A, co trzeba 
dodać, było ich wielu.

Strajki w 1988 roku były 
działaniem w dużej mierze 
przedstawicieli młodych po-
koleń, uczniów, studentów, 
młodych stoczniowców i por-
towców. To chociażby kurie-
rzy, harcerze, którzy dostar-
czali żywność do strajkujących 
zakładów, przemykali między 
kordonami ZOMO lub sobie 
tylko znanymi przejściami. To 
sytuacje przypominające nie-
malże inny sierpniowy zryw, 
Powstanie Warszawskie. To 
oddolna więź robotników, 
studentów, uczniów, ale też 
rolników i rzemieślników, któ-

rzy dostarczali swoje produkty 
strajkującym poprzez pleba-
nię parafii św. Brygidy, która 
w tych dniach, wraz z ks. pra-
łatem Henrykiem Jankowskim 
i panią Janiną Wehrstein, była 
swoistą redutą wolności.

Dlatego tak ważne jest 
oddanie należnego szacun-
ku protestującym w 1988 
roku, pokazanie ich sylwe-
tek młodzieży. Oni żyją, są 
wśród nas. Mogą być zapra-
szani do szkół, na spotkania. 
Mogą dać świadectwo. Tylko 
nam – rodzicom, szkołom, 
każdemu z nas – musi się
„chcieć chcieć”.

Wojciech Książek
przewodniczący Sekcji 
Pracowników Oświaty 

i Wychowania
NSZZ „Solidarność” 

Regionu Gdańskiego

Samotne zwycięstwo, 
wspólna pamięć 

1988 rok całkiem niesłusz-
nie do tej pory był trochę mar-
ginalizowany, a pewnie to te 
strajki rozpoczęte w końców-
ce kwietnia, kontynuowane 
w maju, a później w sierpniu, 
zmusiły totalitarną peerelow-
ską władzę do rozmów. To 
te protesty spowodowały, że 
rządzący wówczas uznali, że 
trzeba usiąść z przedstawi-
cielami protestujących i roz-
mawiać o najistotniejszych 
dla społeczeństwa polskiego 
sprawach. Bez tych strajków 
nie byłoby częściowo wolnych 
wyborów w 1989 r., a ruchy 
wolnościowe w innych pań-
stwach obozu postsowieckie-
go nastąpiłyby o wiele póź-
niej albo też wcale ich by nie 
było.

Warto przypomnieć at-
mosferę tamtych czasów. 

Determinacja i odwaga
Wszystkim nam się wyda-
wało, że już nic więcej nie 
można zdziałać, że lata sta-
nu wojennego i masowe re-
presje złamały polskie spo-
łeczeństwo. Panował trochę 
taki nastrój beznadziei, jakby 
pogodzenia się z sytuacją. 
I wówczas, tak jak i dzisiaj, 
część społeczeństwa uzyska-
ła poziom małej stabilizacji, 
część uznała, że nie warto 
protestować, a część uwierzy-
ła, że każda władza chce dla 
swojego społeczeństwa jak 
najlepiej. Przypomnieć można 
chociażby przeprowadzone 
w 1987 r. referendum, w któ-
rym społeczeństwo mogło się 
wypowiedzieć co do sytuacji 
gospodarczej i reform poli-
tycznych w Polsce, a którego 
wyniki nie zostały o dziwo 
w PRL-u sfałszowane. Więk-
szość uznała, że nic nie da się 
zmienić, nic nie da się zrobić. 
Raptem znalazła się w skali 
całego społeczeństwa garstka 
tych, którzy nie chcieli zaak-
ceptować tego stanu rzeczy 
i postanowili podnieść głowy 
po raz kolejny. I zastrajkowa-
li: i robotnicy, i studenci. Dzi-
siaj może ktoś powiedzieć, że 
było ich mało, że protest trwał 
krótko, ale to ich determina-
cja i odwaga uruchomiły tę 

lawinę, która zmiotła system 
totalitarny w naszej części Eu-
ropy. A postulaty były proste: 
i w maju, i w sierpniu 1988 r. 
– przywrócenie działalności 
NSZZ „Solidarność”, podwyż-
ka zarobków, przywrócenie 
pluralizmu stowarzyszeń 
i legalizacja NZS, poprawa 
warunków życia studen-
tów i pracowników nauko-
wych, przywrócenie do pracy 
zwolnionych za działalność 
związkową i wreszcie niere-
presjonowanie strajkujących 
i wspomagających strajk.

To właśnie najważniejsze 
dla nas przesłanie – że zde-
terminowane działanie nawet 
małej grupy ludzi potrafi od-
mienić rzeczywistość, pozwa-
la wierzyć, iż wbrew pozorom 
rzeczy niewykonalne można 
zrealizować. Wbrew odczuciu 
wielu, że tamte strajki – i te 
z maja, i te z sierpnia – nic 
nie przyniosły, okazały się 
zwycięstwem. Winni jesteśmy 
wszystkim ich uczestnikom 
podziękowanie i pamięć.

Krzysztof Dośla
przewodniczący

Zarządu Regionu 
Gdańskiego

NSZZ „Solidarność”
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dzicach i strajk w KWK „Lenin” w Mysłowicach. Wieczorem 
ZOMO rozbija strajk w WPKM w Szczecinie. Rozpoczyna się 
strajk w ZNTK Wrocław.
23 sierpnia – rozpoczyna się strajk w Gdańskiej Stoczni Re-
montowej. KWK „Chrobry” przystępuje do strajku, który po 
kilku godzinach zostaje rozbity przez ZOMO. Kończy strajk 
KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Do strajku przystę-
pują stocznie „Radunia” w Gdańsku i „Wisła” w Tczewie. 
W kopalni miedzi „Rudna” w Polkowicach wybucha strajk. 
Kilkugodzinny strajk w jednym z wydziałów Huty im. Lenina.
24 sierpnia – Sobęcin, Mysłowice, Piekary Śląskie, Jastrzębie 
Zdrój, Kaczyce, Nowa Huta, Piaseczno – w KWK „Victoria” 
w Sobęcinie strajk zostaje spacyfikowany przez ZOMO. 
Podobne pacyfikacje miały miejsce w kopalniach: „Lenin” 
w Mysłowicach, „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju, „Morcinek” 
w Kaczycach. KWK „Moszczenica” decyduje się na przerwa-
nie strajku. W KWK „Andaluzja” strajk załamuje się. Podej-
mują strajk dwa wydziały Huty im. Lenina w Nowej Hucie. 
Kończy się strajk komunikacji miejskiej w Piasecznie.
25 sierpnia – kończą się strajki w kopalniach „Krupiński”, 
„ZMP” i „1 Maja”. W Krakowie zostaje zorganizowana przez 
Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” 
i Ruch Wolność i Pokój Międzynarodowa Konferencja Praw 
Człowieka. Bierze w niej udział ok. tysiąca osób. Strajki 
i wiece w wydziałach Huty im. Lenina.
26 sierpnia – międzyzakładowe komitety strajkowe 
w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju oraz Komitet 
Strajkowy w Stalowej Woli upoważniają Lecha Wałęsę do 
negocjowania w ich imieniu postulatu legalizacji NSZZ 
„Solidarność”. Wiec na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
na którym podjęta zostaje rezolucja o reaktywowaniu NSZZ 
„Solidarność” i NZS. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowe-
go i Stocznia Rzeczna we Wrocławiu rozpoczynają strajk 
włoski.
27 sierpnia – zakończenie strajku w KWK „Moszczenica”. 
Strajk w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. 
Wezwanie gen. Czesława Kiszczaka do podjęcia z opozycją 
rozmów przy okrągłym stole.
28 sierpnia – strajk solidarnościowy w zakładach AGROMET. 
Manifestacja uliczna we Wrocławiu. Zakończenie strajku 
w KWK im. XXX-lecia PRL w Pniówku (koło Jastrzębia-Zdro-
ju). Zakończenie strajku w kopalni „Jastrzębie”. Demonstra-
cja zorganizowana przez Ruch Wolność i Pokój ze Stalowej 
Woli zostaje brutalnie rozbita przez ZOMO.
29 sierpnia – zakończenie strajku solidarnościowego w Hu-
cie im. Lenina.
31 sierpnia – spotkanie Lecha Wałęsy z gen. Czesławem 
Kiszczakiem. Władze PRL uzależniają rozmowy o okrą-
głym stole od wygaszenia fali strajków. Apel Lecha Wałęsy 
o zaprzestanie działań strajkowych. Strajk solidarnościowy 
w Zakładach Mechanicznych w Ursusie. Wiec w Zakładach 
Metalowych „Łucznik” w Radomiu.

WRZESIEŃ
1 września – zakończenie strajku przez Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy w Gdańsku. Uczestnicy protestów przechodzą 
wraz z ks. Henrykiem Jankowskim do kościoła św. Brygidy. 
Koniec strajku w Hucie Stalowa Wola.
2 września – zakończenie strajków w Szczecinie. Lech 
Wałęsa przybywa do KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-
-Zdroju na rozmowy ze strajkującymi. Zakończenie strajku 
w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku.
3 września – decyzja MKS w Szczecinie o zakończeniu straj-
ków. Nad ranem zakończenie strajku w Kopalni „Manifest 
Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.
5 września – strajk kierowców autobusowych w Zduńskiej 
Woli.
10 września – w Gdańsku odbywa się spotkanie członków 
KKW NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami komitetów 
strajkowych z innych części Polski (Szczecina, Jastrzębia-
-Zdroju, Gdańska, Stalowej Woli, Zagłębia Miedziowego 
oraz Białegostoku).
do 20 września – zwolnienia z pracy w Stoczni Północnej, 
represje w innych zakładach.

LISTOPAD
8 listopada – strajk w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Oprac. Stanisław Flis, Adam Chmielecki, 
Małgorzata Kuźma

Gdańsk nie był ani pierwszy, ani największy. Kilkanaście 
kopalni na Śląsku strajkowało już od 15 sierpnia 1988 r. 
Kilka dni później dołączyły do nich stocznia i komunika-
cja miejska w Szczecinie. Wkrótce protestowało ponad 30 
zakładów z siedmiu województw. W ostatniej dekadzie 
sierpnia dołączyły do nich gdańskie stocznie i port i to 
tam zaczęło bić serce ogólnopolskiego wołania o wolność 
i „Solidarność”.

Nie ma wolności 
BEZ „SOLIDARNOŚCI”! 

Strajki, których celem było 
przywrócenie legalnego 
działania NSZZ „Solidar-

ność”, nie miałyby racji bez 
udziału stoczni, w której 8 lat 
wcześniej wszystko się zaczę-
ło… Tym razem, inaczej niż 
w maju, akcja strajkowa nie 
miała charakteru spontanicz-
nego, była zorganizowana. 
„Wiele się zmieniło od maja. 
Właściwie tylko styropian jest 
identyczny” – pisała strajko-

wa „Rozwaga i Solidarność” 
w numerze z 26 sierpnia.

Już 19 sierpnia na wiecu na 
wydziale K1 Stoczni Gdańskiej 
przywódcy „S” ogłosili, że jeśli 
władze nie spełnią postulatów 
strajkujących robotników w in-
nych częściach kraju, dołączą 
do protestu w poniedziałek 
22 sierpnia. I rzeczywiście 
tego dnia większość stocz-
niowców przerwała pracę, 
a w stoczni zawiązały się dwa 

komitety strajkowe – Stoczni 
Gdańskiej i Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, do którego 
w następnych dniach dołączy-
li przedstawiciele kolejnych 
gdańskich przedsiębiorstw, 
które przerwały pracę. Na 
czele KS Stoczni Gdańskiej, 
podobnie jak w maju, stanął 
Alojzy Szablewski. W składzie 
MKS symboliczna była obec-
ność Jerzego Kmiecika ze 
Stoczni Północnej im. Bohate-
rów Westerplatte, sygnatariu-
sza Porozumień Sierpniowych 
z 1980 r. Z kolei w składzie 
Komitetu Strajkowego Stoczni 
Gdańskiej znaleźli się młodzi, 
20- i 30-letni stoczniowcy, jak 
Karol Guzikiewicz.

Również 22 sierpnia roz-
począł się strajk w Stoczni 
Północnej, która podlegała 
wówczas Ministerstwu Obro-
ny Narodowej. Podjęcie pro-
testu w zmilitaryzowanym za-
kładzie wymagało szczególnej 
odwagi. Zdecydowało się na 
to blisko 100 stoczniowców, 
którzy okupowali stoczniowe 
bramy.

W poniedziałek nie uda-
ło się wywołać strajku w in-
nej dużej stoczni, Gdańskiej 
Stoczni Remontowej. Jednak 
już następnego dnia kilka 
tysięcy stoczniowców z Re-
montówki przerwało pracę. 
Było to ważne, bo ta stocz-
nia nie protestowała w maju. 
W sierpniu, dzięki sąsiedztwu 
i łączącym je mostom, trzy 
gdańskie stocznie stanowiły 
centrum protestu, wspiera-
jąc się i komunikując między 
sobą. Przybierało to różne 
formy – od tych lżejszych, jak 
„defilady” wózków akumula-
torowych, przez poważniej-
sze, jak wspieranie mniej licz-
nych strajkujących w Stoczni 
Północnej w czasie potencjal-
nych szturmów ZOMO, po co-
dzienne użyteczne działania, 
jak dystrybucja strajkowych 
materiałów. W Stoczni Północ-
nej znajdowała się też czynna 
linia telefoniczna stoczniowej 
straży pożarnej, z której ko-
rzystali doradzający strajkują-
cym w Stoczni Gdańskiej i GSR 
Lech i Jarosław Kaczyńscy.

Siła „Solidarności”
Zaledwie kilka tygodni 

przed wybuchem strajków let-
nich w 1988 r. rzecznik rządu 
PRL Jerzy Urban powiedział, 
że „ruch »Solidarność« trwale 
należy do przeszłości”. Gdy 
protesty już wybuchły, doda-
wał, że „nie można zbudować 
przyszłości odwołując się do 
przeszłości”. Było to jednak 
tylko zaklinanie rzeczywisto-
ści i życzeniowa propaganda, 

Komitety strajkowe 
w sierpniu 1988 r. 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
Bogusław Gołąb (Stocznia Północna), Antoni Grabarczyk 
(Morski Port Handlowy), Jerzy Kmiecik (Stocznia Północna), 
Jacek Merkel (przewodniczący), Lech Małodziński (Morski 
Port Handlowy), Mieczysław Olender (Stocznia Remontowa 
„Radunia”), Bogdan Olszewski (Akademicki Komitet Strajko-
wy), Edward Pawlak (Gdańska Stocznia Remontowa), Jerzy 
Pększ (Gdańska Stocznia Remontowa), Alina Pienkowska 
(służba zdrowia), Jan Stanecki (Stocznia „Wisła”), Alojzy Sza-
blewski (Stocznia Gdańska), Edward Szwajkiewicz (Stocznia 
Gdańska), Grzegorz Szweda (Morski Port Handlowy)

Stocznia Gdańska
Sławomir Adamski, Wojciech Bojanowski, Mieczysław Cheł-
miniak, Franciszek Dobrzycki, Edwin Dobrzyński, Andrzej Du-
rzyński, Roman Gałęzewski, Karol Guzikiewicz, Jan Jabłoński, 
Paweł Maciejewski, Marian Moćko, Jan Przytuła, Wacław 
Stankiewicz, Zbigniew Stefański, Alojzy Szablewski (przewod-
niczący), Grzegorz Szrajder, Edward Szwajkiewicz (wiceprze-
wodniczący), Paweł Świerczyński, Roman Taran-Zygmański 
(rzecznik prasowy), Czesław Trzeciak, Jan Wójcik

Gdańska Stoczna Remontowa
Jerzy Bengsz, Wojciech Buczyński, Zbigniew Bułaj, Walde-
mar Głąb (przewodniczący), Piotr Gnoyke, Ryszard Kornela, 
Janusz Stępień (wiceprzewodniczący), Dariusz Sternik, Stani-
sław Wójcik, Mirosław Żak

Stocznia Północna
Bogusław Gołąb, Stanisław Hałuszczak, Henryk Kalinowski, 
Jerzy Kmiecik, Bolesław Konopka, Waldemar Rosa, Wawrzy-
niec Rozenberg, Edward Ściubidło

Stocznia Remontowa „Radunia”
Arkadiusz Grebczak, Mirosław Lubiński, Mieczysław Olender, 
Arkadiusz Skawski, Henryk Tederko (przewodniczący), Lech 
Winnicki

Stocznia „Wisła” 
Tadeusz Breft, Bogusław Karski, Piotr Samborski, Jan Stanecki 
(przewodniczący), Zbigniew Walukiewicz

Morski Port Handlowy w Gdańsku 
Jan Hałas, Wiesław Laskowski, Ireneusz Leszka, Lech Mało-
dziński, Władysław Ornowski, Stanisław Osipowicz, Kazimierz 
Płocharczyk, Andrzej Sulanowski, Bogdan Taraszkiewicz

Ciąg dalszy na str. IV
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Opatrzność dała mi możliwość obserwowania i „dotykania” 
części najnowszej historii Polski. Jako ministrant w kościele 
św. Brygidy od 1974 r. byłem milczącym, ale nie biernym 
świadkiem wielu bardzo istotnych wydarzeń: od Sierpnia 
‘80, przez mroczny stan wojenny, po „Polską Wiosnę” roku 
1988, wybory czerwcowe i pierwsze lata młodej demokra-
cji. Kolejna okrągła rocznica strajków w 1988 r. skłania do 
wspomnień z tego czasu.

zał się nieformalny komitet 
pomocy strajkującym. Nieoce-
niony ks. Jankowski rzucił się 
w wir organizacji „zaplecza”: 
gromadzono zapasy żywno-
ści, lekarstw, odzieży, mate-
riałów drukarskich, maszyn, 
środków łączności – regularna 
logistyka wojskowa. Niejeden 
generał mógłby uczyć się tam 
sprawności działania i zwykłe-
go sprytu. Pojawiali się „lide-
rzy i przywódcy z patentem na 
wszystko”, „doradcy z Warsza-
wy”, działacze podziemia, ar-
tyści i zwykli ludzie, chcący in-
telektualnie, materialnie bądź 
finansowo wspomóc prote-
stujących. Ksiądz Jankowski na 
równi dbał o „sztab dla gene-
rałów” (noclegi, aprowizacja, 
transport) i otoczonych przez 
ZOMO strajkujących.

Ku pokrzepieniu ducha do 
Gdańska zjechał także Piotr 
Szczepanik, „oferując” śpiew, 
muzykę i patriotyczne uniesie-
nia. Znając doskonale topo-

grafię tej części miasta, która 
przylegała do terenów stocz-
niowych, pomogłem panu Pio-
trowi przerzucić sprzęt nagła-
śniający. Na krótko poczułem 
się młodym przyjacielem pana 
Piotra, później zostałem wiel-
bicielem jego twórczości. Ten 
sam kanał służył nam później 
do zaopatrywania stoczniow-
ców w żywność i inne dobra. 
Mercedesem „beczką” pana 
Piotra odbyłem kilka kursów 
pomiędzy plebanią a ul. Lisia 
Grobla. Pilnujących wjazdu 
ZOMO-wców przekonywałem, 
że wiozę pomoc charytatyw-

ną dla potrzebujących rodzin 
z naszej parafii. Po przekrocze-
niu kordonu, zatrzymywałem 
się przed kamienicą, wnosiłem 
kartony z pomocą i przez klat-
kę schodową przechodziłem 
na wewnętrzne podwórko 
graniczące z murem stocznio-
wym. Tam czekali na mnie ura-
dowani strajkujący. Następo-
wał przerzut. Zapewne była to 
kropla w morzu potrzeb, jed-
nak czułem się współuczestni-
kiem ważnej sprawy.

To dzięki tym doświad-
czeniom poznałem wkrótce 
śp. Macieja Płażyńskiego, 

„BECZKĄ” do stoczniowców 

Sierpniowy strajk był kon-
tynuacją majowego, któ-
ry skończył się smutnym 

przemarszem wycieńczonych 
robotników ze stoczni do ko-
ścioła św. Brygidy. Czekaliśmy 
na nich w otwartych drzwiach 
kościoła z ks. prałatem Hen-
rykiem Jankowskim. Gdańsz-
czanie pozdrawiali, pocieszali 
i płakali. Biły dzwony. W ko-
ściele pomodliliśmy się, od-
śpiewaliśmy „Boże coś Polskę” 
i, podtrzymani na duchu przez 
ks. prałata, rozeszliśmy się do 
domów.

Informacja o rozpoczęciu 
strajków w sierpniu wywołała 
moje zdziwienie – że „znowu”, 
że „tak szybko” – i przywołała 
wspomnienie smutnych dni 
majowych. Jednak wkrótce 
okazało się, że przygotowa-
nie, atmosfera, organizacja 
i determinacja tym razem były 
na znacznie wyższym pozio-
mie. Przy plebanii parafii św. 
Brygidy błyskawicznie zawią-

w 1988 r. prezesa Spółdziel-
ni Usług Wysokościowych 
„Gdańsk”, której pracownicy 
też pomagali strajkującym. 
Zarówno ks. prałat Henryk 
Jankowski, jak i Maciej Płażyń-
ski, m.in. wojewoda gdański 
i marszałek Sejmu, do końca 
życia pozostali wierni stocz-
niowcom i ideałom Sierpnia. 
To były postaci, które mnie 
ukształtowały. Wierzę, że teraz 
wspólnie „patrzą na nas z gó-
ry” i wciąż mają ufność, że do-
chowamy tak ważnych dla nich 
wartości. Być może ubolewają, 
jak wiele rzeczy zapomniano, 
jak wiele zaprzepaszczono, jak 
bardzo umniejszono tę najcen-
niejszą stronę ludzkiej solidar-
ności. O ile pełniejsza byłaby 
debata i życie publiczne, gdyby 
obecne było dzisiaj to, co było 
natchnieniem protestujących 
stoczniowców.

Wydarzenia z sierpnia 
1988 r. wywarły silny wpływ 
na moje dalsze życie, eduka-
cję, pracę, poglądy i wybory 
życiowe. Jestem wdzięczny 
Opatrzności, że dane mi było 
doświadczyć takiej formacji 
życiowej.

Maciej Kazienko
W l. 1993-2010 najbliższy 

współpracownik 
śp. Macieja Płażyńskiego

o czym najlepiej dowiodły 
strajki w Gdańsku. Znamien-
ne, że najintensywniejszy 
przebieg miały one w tych 
przedsiębiorstwach, w których 
wcześniej działały najprężniej-
sze podziemne struktury „Soli-
darności”. Ich liderzy, od sta-
nu wojennego zajmujący się 
drukiem i kolportażem gazet 
drugiego obiegu oraz pomocą 
dla represjonowanych i ich ro-
dzin, teraz wykazali się umie-
jętnościami organizacyjnymi 
i mobilizacyjnymi.

Tak było chociażby w Mor-
skim Porcie Handlowym, gdzie 
liderami strajku (od 22 sierpnia) 
zostali Czesław Nowak (mimo 
że od kilku lat nie pracował 
w porcie, działał w portowej 
Tajnej Komisji Zakładowej „S”), 
Ireneusz Leszka (Rejon I) i Jan 
Hałas (Rejon IV – Port Północ-
ny). Strajkował również Rejon 
II (do 26 sierpnia, później część 
pracowników wróciła do pra-
cy, a część dołączyła do straj-
kujących w innych rejonach). 
W porcie protest miał szczegól-
nie burzliwy przebieg. Podczas 
gdy w innych zakładach zdarza-
ło się, że dyrekcja zezwalała na 
dostarczenie strajkującym żyw-
ności, władze portu rozwiązały 
strajkujące rejony. Mimo to na 
terenie Wolnego Obszaru Cel-

nego i Portu Północnego prote-
stu nie przerwano.

Tymczasem strajk się rozsze-
rzał. 24 sierpnia do MKS przy-
stąpiła Stocznia „Wisła”, gdzie 
na czele strajku stanął Jan Sta-
necki, 30-letni „zawodowy 
rewolucjonista” (ale w słusz-
nej sprawie), bo kilka miesięcy 
wcześniej był inicjatorem prote-
stu w Stoczni Gdańskiej. W tym 
najmniejszym z protestujących 
zakładów strajkowało 70 pra-
cowników (w wiecu 29 sierp-
nia wzięło udział 150 osób). 
25 sierpnia MKS powiększył się 
o Stocznię Remontową „Radu-
nia”. 31 sierpnia kilkugodzinne 
strajki odbyły się w Pruszczu 
Gdańskim – w Fabryce Urzą-
dzeń Okrętowych „Techmet” 
oraz Fabryce Urządzeń i Apara-
tury Mleczarskiej.

Z Gdańska
do Warszawy

Strajki w Gdańsku i całej 
Polsce stanowiły element pre-
sji na rządzących oraz istotny 
argument w rękach przed-
stawicieli opozycji antykomu-
nistycznej, którzy prowadzili 
w tym czasie rozmowy z wła-
dzą. Gospodarka PRL po deka-
dzie rządów junty wojskowej 
znajdowała się w fatalnym 
stanie i komuniści zdawali so-
bie sprawę, że muszą pójść na 

ustępstwa. Jeszcze w pierw-
szych dniach strajków szef 
MSW gen. Czesław Kiszczak 
groził wprowadzeniem sta-
nu wyjątkowego. 26 sierpnia 
w przemówieniu telewizyjnym 
wezwał do rozmów „okrągłe-
go stołu” z przedstawicielami 
różnych środowisk społecz-
nych. Wkrótce zgodziło się 
na to VIII Plenum KC PZPR. 31 
sierpnia Lech Wałęsa w roz-
mowie z gen. Kiszczakiem 
uzgodnił zakończenie straj-
ków. Strajkujący w Gdańsku 
przyjęli to z niedowierzaniem 
i sprzeciwem. W porcie Wałęsa 
musiał płakać, aby przekonać 
portowców do zakończenia 
protestu. 1 września o godz. 
14 strajkujący z kilku stoczni 
wyszli ze Stoczni Gdańskiej we 
wspólnym marszu do kościoła 
św. Brygidy, który przez ostat-
nie dni stanowił strajkowe 
zaplecze i centrum informa-
cyjne. Nie był to, jak w maju, 
pochód smutny, ale trium-
falny, w końcu władze zobo-
wiązały się jednak do relega-
lizacji „Solidarności”. Zgodnie 
z komunikatem MKS, wspólny 
wymarsz był symbolem „siły 
i wiary w przyszłość”.

Represje
Mimo zapewnień władz, 

strajkujących spotkały represje. 
W porcie zwolnienia z pracy 
otrzymali wszyscy zidentyfiko-
wani przez dyrekcję pracowni-
cy, którzy wzięli udział w pro-
teście – 308 osób. Dlatego 
portowcy nie przerwali strajku 
31 sierpnia. Wiecowali pod 

budynkiem dyrekcji, a nego-
cjacje w sprawie cofnięcia 
zwolnień (nie „przywrócenia 
do pracy”) prowadzili z udzia-
łem Jarosława i Lecha Ka-
czyńskich. Portowców wsparli 
także ordynariusz gdański bp 
Tadeusz Gocłowski i biskup 
pomocniczy diecezji gdańskiej 
Zygmunt Pawłowicz, który 
przyjechał do portu. Zwolnie-
nia portowców zostały anu-
lowane, a rok później dyrek-
tor portu z komunistycznego 
nadania Wojciech Przewięda 
stracił pracę w wyniku decyzji 
nowej, powołanej przez „Soli-
darność”, Rady Pracowniczej.

Podobna sytuacja spotkała 
ok. 30 pracowników Stoczni 
Północnej. 5 września 1988 r. 
otrzymali dyscyplinarne wypo-
wiedzenia z pracy za „udział 
w nielegalnym strajku”. Zwol-
nieni stoczniowcy przez dwa 
tygodnie przychodzili jednak 
na 8 godzin do stoczni, aby 
pokazać, że nie uznają decyzji 
o swoim zwolnieniu. Przy me-
diacji episkopatu przyniosło 

to efekt i zwolnienia zostały 
wycofane.

Przeciwko większości człon-
ków poszczególnych komitetów 
strajkowych jeszcze w sierpniu 
1988 r. wszczęto śledztwa. 
Podstawowy zarzut stanowiło 
zorganizowanie „nielegalnego 
strajku”, a przez to złamanie 
ustawy o związkach zawodo-
wych. Na fali okrągłostołowej 
„odwilży” większość spraw 
zakończyła się albo umorze-
niem, albo karami grzywny. 
Nie umniejsza to odwagi 
i poświęcenia strajkujących. 
Liczeni – tylko i aż – w tysią-
cach uczynili ważny, jeden 
z ostatnich kroków na polskiej 
drodze do wolności milionów. 
Ta wolność okazała się często 
łaskawsza dla ich zdradziec-
kich lub po prostu konformi-
stycznych przeciwników. Ale 
to już inna historia, która nie 
może przekreślić zwycięstwa 
w sierpniu 1988 r.

Adam Chmielecki

Postulaty Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w sierpniu 1988 r.

1. Przywrócić legalność działania NSZZ „Solidarność”
2. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność związkową
3. Urealnić płace, renty i emerytury w sposób rekompensują-

cy podwyżki cen
4. Zapewnić swobodę działania stowarzyszeniom, w tym 

Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów i stowarzyszeniom 
twórczym

5. Zapewnić bezpieczeństwo strajkującym i osobom wspo-
magającym

Kościół św. Brygidy stanowił w sierpniu 1988 roku strajkowe 
zaplecze i centrum informacyjne. 
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Nie ma wolności 
BEZ „SOLIDARNOŚCI”! 
Dokończenie ze str. III
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Każdy strajk jest inny, ma swoją specyfikę i koloryt. W 1988 roku,
zapewne z racji młodego wieku większości protestujących stocz-
niowców, było wesoło. W sierpniu strajkowało więcej zakładów 
niż w maju, Stocznia Gdańska nie była sama, to dodawało otu-
chy i rozluźniało atmosferę. A zmęczenie, brak snu i rozłąkę 
z rodziną trzeba było jakoś pozytywnie odreagować.

znajdowało się w Gdańskiej 
Stoczni Remontowej. Każdego 
dnia strajku kolumny takich 
wozów jeździły po terenach 
strajkujących stoczni, dając 
chwilę wytchnienia od strajko-
wej rzeczywistości i mobilizując 
zmęczonych stoczniowców. 
W zależności od kreatywności 
budowniczych pojazdy miały 
różne ubarwienie – np. szare, 
niebieskie lub „moro” – i ozna-
kowanie, od napisów „ZOMO” 
po „GSR Army”. W Remontów-
ce już wtedy szykowano się 
chyba na sojusz polskiego woj-
ska z US Army…

Styropian był zresztą głów-
nym strajkowym budulcem, 
wykorzystywanym także do 
stawiania swoistych osiedli 
mieszkaniowych na terenie 
strajkujących stoczni. Ci, dla 

których nie było miejsca w sto-
łówce lub na macierzystym 

Strajk MŁODYCH

– Pamiętam, było weso-
ło, ale cały czas wiedzieliśmy, 
o co walczymy – wspominał 
po latach Zbigniew Stefań-
ski, stoczniowy bard. I przy-
pomniał zabawną historię, 
gdy grupa stoczniowców zwy-
kłą łódź wiosłową przerobiła 
za pomocą styropianu i szarej 
farby na „minikuter pości-
gowy”. – Podpłynęła do nas 
kanonierka. My do niej zaczę-
liśmy strzelać z karabinu ma-
szynowego, ale ze styropianu. 
Ci nie wytrzymali i zaczęli się 
śmiać – wspominał Stefański.

Prawdziwym przebojem 
strajku w sierpniu 1988 r. były 
jednak wózki akumulatorowe 
i meleksy, poprzerabiane – rów-
nież z pomocą styropianu – na 
pojazdy ZOMO lub wojska. Cen-
trum produkcji tych „maszyn” 

– Strajk w maju 1988 
r. nie skończył się zwycię-
stwem. Co spowodowało, że 
kilka miesięcy później stocz-
niowcy ze Stoczni Północnej 
zdecydowali się jednak za-
strajkować?

– Mało kto wie, ale w maju 
1988 r. do strajku wystartowały 
oprócz Stoczni Gdańskiej, tak-
że Remontowa i Stocznia Pół-
nocna. W Remontówce błyska-
wicznie spacyfikowano strajk,
w Stoczni Północnej, która była 
stocznią specjalną, pracującą 
na rzecz Układu Warszawskie-
go, budującą okręty wojenne, 
sytuacja była bardziej drastycz-
na. „Jak nie posłuchacie, to na 
Sybir pojedziecie” – taka była 

odpowiedź władz. W wojsku 
nie ma dyskusji. W sierpniu 
mieliśmy świadomość, że nie 
może się powtórzyć sytuacja 
z maja. Musiał to być strajk 
przygotowany choćby w zary-
sach. Dlatego umówiliśmy się 
z Alojzym Szablewskim, że jed-
nego dnia o tej samej godzinie 
zastrajkują obydwie stocznie: 
Stocznia Gdańska i Stocznia 
Północna. Nawet podpisaliśmy 
stosowne porozumienie.

– A potem była euforia, 
ale i strach.

– Pamiętam, jak biegliśmy 
po stoczni z flagami Polski
i „Solidarności”, nawołując: 
„Chodźcie z nami, dziś nie 
biją, zaczynamy strajk”. Nie 

wiedzieliśmy, ilu ludzi stanie 
z nami, kto podejmie ryzyko 
zastrajkowania. Impas wywo-
łany stanem wojennym był 
potężny. Nie jest łatwo prze-
móc w sobie obawy, mając ro-
dziny i bliskich. Sytuacja MKS 
z sierpnia 1980 r. i z sierp-
nia 1988 r. były odmienne. 
W 1988 r. groziły nam potęż-
ne represje. A generał Jaruzel-
ski nie ukrywał, że „władzy raz 
zdobytej nie oddamy nigdy”. 
Opanowaliśmy bramę stoczni, 
potem stołówkę, przygotowu-
jąc ją jako siedzibę komitetu 
strajkowego. A później po-
szedłem do Alojzego Szablew-
skiego z informacją, że straj-
kujemy. A on na to, że kamień 

spadł mu z serca, bo wie, że te-
raz przynajmniej dwie stocznie 
strajkują. Zaproponowałem Le-
chowi Wałęsie założenie MKS. 
Początkowo się opierał, ale ar-
gumentowałem, że wtedy inni 
będą mieli możliwość dołączyć 
do strajku solidarnościowego. 
I nie pomyliłem się, bo następ-
nego dnia zastrajkowały i przy-
łączyły się do MKS: Stocznia 
Remontowa, Radunia i gdański 
Morski Port Handlowy.

– Nadal jednak ludzie się 
bali.

– Wzywano nas do proku-
ratora. Niektórzy z nas dostali 
natychmiastowe wezwanie do 
wojska. Brak subordynacji groził 
sądem wojskowym. Nie stawili-
śmy się. Do dzisiaj mam to we-
zwanie. W nocy były próby ata-
ków ZOMO i milicji, zastraszanie, 
manipulowanie informacją. To 
wszystko miało przełamać naszą 
siłę. Aż w końcu zaproponowa-
łem, abyśmy też zrobili swoją 
akcję. Zorganizowaliśmy ok. 300 
wózków akumulatorowych. Ob-
sadzono je strajkującymi stocz-
niowcami i potem przejecha-
liśmy się nimi po strajkujących 
zakładach. Mieliśmy flagi Polski
i „Solidarności”. To była nasza 
demonstracja siły.

– Było jeszcze inne wyda-
rzenie, które było swoistą 
demonstracją Waszej siły.

– To było złożenie wieńców 
pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców. Wokół stały kordony 
wojska i milicji, ale świadomość 
kontynuacji tradycji była ważniej-
sza niż obawy przed napaścią czy 
sprowokowaniem bójki ze strony 
komunistów. Otworzyliśmy bra-
mę, wyszliśmy, by oddać hołd lu-

dziom, którzy oddali życie w imię 
godności i wolności. To było na-
sze drugie zwycięstwo. To przeła-
mało strach wśród wielu strajku-
jących. My byliśmy zahartowani. 
Przeżyliśmy obozy internowania, 
gdzie były potworne bicia, prze-
trzymywanie w karcerach, odbie-
ranie możliwości widzeń, kipisze, 
nocne napady na cele. Ale była 
cała rzesza młodych ludzi, która 
tego nie znała. Oni się po ludzku 
bali. I nagle dostali zastrzyk siły. 
Zobaczyli, że racja jest po naszej 
stronie, że walcząc metodą po-
kojową, bez użycia siły, w końcu 
wygramy.

– Nie wszyscy po strajku 
wrócili do domów.

– Stoczniowcy ze Stoczni 
Gdańskiej i Remontowej poszli 
po strajku do domów. Komitet 
strajkowy ze Stoczni Północnej 
został w trybie dyscyplinarnym 
zwolniony, bez prawa odwo-
ływania się do jakiegokolwiek 
sądu. To były represje wobec 
załogi zakładu specjalnego. 
Nam wprost mówili sekretarze 
partyjni i dyrektor: „Na Sybir 
wyjedziecie”. Ja i wielu moich 
kolegów musieliśmy się po 
strajku ukrywać. Schronienie 
znalazłem u ks. Henryka Jan-
kowskiego. Przez dwa tygodnie 
pomimo negocjacji Episkopatu 
Polski, ks. abp. Gocłowskiego, 
Lecha Wałęsy, braci Kaczyń-
skich nie było mowy, żebyśmy 
wrócili do pracy. Zapropono-
wałem, abyśmy codziennie w 
ubraniach roboczych przycho-
dzili do pracy, informując dy-
rekcję o gotowości jej podjęcia. 
I w końcu przywrócono nas do 
pracy.

Olga Zielińska

REMONTOWA I PÓŁNOCNA razem z Gdańską
Rozmowa z BOGUSŁAWEM GOŁĄBEM, w sierpniu 1988 roku liderem 
strajku w Stoczni Północnej im Bohaterów Westerplatte 

wydziale, spali w prowizorycz-
nych domkach ze styropianu.

Kreatywność strajkujących 
dała o sobie znać również na 
transparentach. Obok tablic 
z postulatami, flag Polski i „So-
lidarności” na stoczniowych 
bramach i budynkach wisiały 
karykatury gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego i znienawidzo-
nego rzecznika rządu Jerze-
go Urbana oraz transparenty 
z bardziej swobodnymi hasła-
mi: „Choć ZOMO-wcy ciebie 
zdjęli, będziesz wisiał do nie-
dzieli” (o Urbanie) lub „Liczę 
do trzech! Jak się dobrowolnie 
nie rozejdziecie to będę… li-
czył do czterech” (o „anoni-
mowym ZOMO-wcu”).

Podobnie było w gdańskim 
porcie. Portowcy z chęcią śpie-
wali kuplet na dyrektora portu 
Wojciecha Przewiędę, napisa-
ny przez wspierającego ich by-
łego kolegę z pracy (sztauera 
z portu) i solidarnościowego 
barda Tolka Filipkowskiego: 
„Przewiędo, przybłędo, wielki 
dyrektorze, Solidarność cię wy-
pieprzy, partia nie pomoże”.

Adam Chmielecki

Strajkujący odreagowywali stres i zmęczenie wykpiwaniem 
oddziałów ZOMO.
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Strajkujący w Stoczni Północnej pod koniec protestu.
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– Dlaczego 25 lat temu to 
właśnie Panu zaufali koledzy 
z Remontówki? Jaka była 
Pańska wcześniejsza droga 
w stoczniowej „Solidarno-
ści”?

– W Gdańskiej Stoczni 
Remontowej pracowałem 
od 1963 r., jeśli wliczyć do 
tego pierwsze trzy lata na-
uki w przyzakładowej szkole 
zawodowej, w czasie której 
często bywałem w stoczni na 
praktykach zawodowych. Póź-
niej przez ponad 20 lat praco-
wałem jako ślusarz i monter 
na wydziałach W-1, W-4 i W-5. 
Znało mnie wielu pracowni-
ków. W sierpniu 1980 r. byłem 
kurierem pomiędzy komitetem 
strajkowym w Remontówce 
a Międzyzakładowym Komi-
tetem Strajkowym w Stoczni 
Gdańskiej. Natychmiast po po-
wstaniu „Solidarności” zapisa-
łem się do Związku. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego 
działałem w tajnych struktu-
rach zakładowych „Solidar-
ności”, kolportowałem bibułę 
i organizowałem pomoc dla 
represjonowanych kolegów. 
Wspólnie z Leszkiem Lisieckim 
co miesiąc zbieraliśmy datki, 
a następnie odwiedzaliśmy 
w domach rodziny interno-
wanych i przekazywaliśmy im 
pieniądze na życie.

– Podziemna „Solidar-
ność” w stoczni remontowej 
rzeczywiście działała prężnie. 
Ale kluczowe w sprawie wy-
buchu strajku spotkanie od-
było się zaledwie dzień wcze-
śniej, 21 sierpnia 1988 r.

– To była niedziela. Po su-
mie w kościele św. Brygidy 
kilka osób z naszej stoczni, 
m.in. Leszek Lisiecki, Zdzisław 
Złotkowski i ja, spotkało się 
na plebanii z Bogdanem Bo-
rusewiczem oraz Jarosławem 
i Lechem Kaczyńskimi. Poin-
formowali nas, że w ponie-
działek rozpocznie się strajk 
w Stoczni Gdańskiej. Posta-
nowiliśmy wywołać podobny 
protest w naszym zakładzie. 
Zdecydowaliśmy, że ja – jako 
najbardziej znany w tym cza-
sie pracownikom – zostanę 
szefem komitetu strajkowego.

– Jednak w poniedzia-
łek, 22 sierpnia nastąpił fal-
start…

– Strajk nie był przygoto-
wany, nie było ulotek, trans-
parentów itd. Dlatego byłem 
przeciwny rozpoczynaniu go 
właśnie w poniedziałek. Ale 
większość kolegów była inne-
go zdania. Po przerwie śnia-
daniowej większość pracowni-
ków się przyłączyła i przerwała 
pracę. Ale gdy po kilku godzi-
nach wróciliśmy ze spotkania 
w Stoczni Gdańskiej, nie było 
już prawie nikogo. Ludzie po-
szli do domów. Wieczorem 

wróciłem na plebanię kościo-
ła św. Brygidy z poczuciem 
porażki i kacem moralnym. 
Borusewicz i Kaczyńscy po-
wiedzieli, żebym spróbował 
jeszcze raz.

– Następnego dnia?
– Tak. We wtorek od rana 

wszystko wyglądało już jak 
należy – ulotki informują-
ce o strajku były wszędzie, 
w stoczni, w tramwajach i au-
tobusach. Szybko udekorowa-
liśmy bramy transparentami 
i kwiatami. Na wiecu przed 
stołówką ogłosiłem ponow-
ne rozpoczęcie strajku. Pracę 
przerwała większość z 8-ty-
sięcznej załogi. W kolejnych 
dniach strajkowała stała gru-
pa kilku tysięcy osób, ok. 50-
-70 procent pracowników.

one rozmowy, licząc na wy-
kruszenie się strajkujących…

– Dyrektor stoczni zapropo-
nował mi wyjazd za granicę, 
wskazał nawet trzy możliwe 
kraje. Odpowiedziałem mu, 
że jest już za późno na takie 
propozycje.

– Mieliście obawy o wy-
rzucenie z pracy, o interwen-
cję ZOMO?

– Myśmy się nie obawia-
li, myśmy się po prostu bali. 
Miałem już wówczas żonę 
i dzieci, nie wiedziałem, co 
się z nimi może stać. Ale nie 
mogliśmy inaczej postąpić. 
W Remontówce nie czuliśmy 
bezpośredniego zagrożenia, 
ale pewnej nocy koledzy ze 
Stoczni Północnej zaalarmo-
wali nas, że ZOMO szykuje się 
u nich do interwencji. Kilkaset 
osób pobiegło ich bronić, bo 
tam strajkowało mniej pra-
cowników niż u nas. Pod bra-
mą Stoczni Północnej dowód-
ca oddziału ZOMO zdziwił się, 
skąd nagle wzięło się tam tyle 
osób. Powiedziałem mu, że 
jak oni sobie pójdą, to my też. 
Ustąpili. Do dziś nie wiem, czy 
była to tylko próba zastrasze-
nia, czy gdybyśmy nie przyszli, 
Stocznia Północna zostałaby 
spacyfikowana.

– Kogo zapamiętał Pan 
najbardziej z tego sierpnio-
wego protestu?

dzo pomocny i również został, 
mimo młodego wieku, naszym 
doradcą. Uczestniczył w nego-
cjacjach. Do końca życia będę 
mile wspominał Andrzeja Jusz-
kiewicza, kierownika mojego 
wydziału, mimo że był partyj-
ny i nie włączył się do strajku. 
Gdy pierwszego dnia strajku 
wracałem z kilkoma kolegami 
ze Stoczni Gdańskiej, zastali-
śmy zaspawaną bramę łączącą 
obie stocznie. Podczas prze-
chodzenia przez płot zatrzy-
mała nas straż przemysłowa, 
która chciała nas przekazać 
milicji. Wtedy przyszedł mój 
kierownik i kazał im wypuścić 
całą naszą grupę, mówiąc, że 
jesteśmy jego ludźmi. Kto wie, 
czy w ten sposób nie uratował 
strajku? Poza tym na duchu 
podnosiły nas występy Piotra 
Szczepanika i msze św. od-

Naszym celem była „Solidarność”
Rozmowa z WALDEMAREM GŁĄBEM, w sierpniu 1988 r. przewodniczącym 
Komitetu Strajkowego w Gdańskiej Stoczni Remontowej

Waldemar Głąb
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– Jak przebiegał strajk, 
różnił się od tego sprzed 
ośmiu lat?

– Centrum protestu sta-
nowiła stołówka. Członkowie 
komitetu strajkowego praco-
wali i spali w kadłubowni. At-
mosfera była inna, luźniejsza. 
Przyszli na przykład do mnie 
młodzi stoczniowcy i spytali 
się, czy mogą wziąć styropian 
i przerobić wózki akumulato-
rowe na milicyjne i wojsko-
we wozy. Czemu miałem się 
nie zgodzić? Później te wózki 
jeździły w kolumnach między 
stoczniami. To rozładowywa-
ło nerwową atmosferę. Jed-
nocześnie zdawaliśmy sobie 
sprawę z powagi sytuacji, wie-
dzieliśmy, o co walczymy.

– No właśnie, o co?
– Głównym celem była 

relegalizacja „Solidarności”. 
Ważne były również inne 
sprawy, w stoczni remonto-
wej np. przywrócenie imienia 
Józefa Piłsudskiego, ale tą 
najważniejszą była możliwość 
legalnego działania naszego 
Związku. W trakcie negocja-
cji z dyrekcją usłyszeliśmy, że 
możemy otrzymać podwyżki 
pensji. Wyśmialiśmy to, mó-
wiąc, że naszym celem jest 
„Solidarność”.

– Jak była postawa dyrek-
cji stoczni i władz? Wiemy, 
że pozorowały i przeciągały 

Otrzymałem wyrok 
5 lat więzienia, który 
tylko dlatego był 
„w zawiasach”, że 
wpłaciłem wysoką 
grzywnę. Cała rodzina 
się na nią złożyła. 
To było prawie 
takie wykupienie 
jak w czasach 
średniowiecza. Ale 
warto było strajkować.

Kiszczakiem Lech Wałęsa, pła-
kaliśmy. Nie wiedzieliśmy, jak 
przekazać to stoczniowcom. 
Ale rano 1 września całą grupą 
przyszliśmy do Stoczni Gdań-
skiej, aby wspólnie wyjść na 
zakończenie strajku. Dziś uwa-
żam, że strajki były zwycię-
stwem w sytuacji, w której nie 
było nas tak mało jak w maju 
1988 r., ale nie tak dużo jak 
w sierpniu 1980 r. Uzyskali-
śmy obietnicę przywrócenia 
legalnej działalności „Solidar-
ności”. Później Okrągły Stół 
i jego konsekwencje w dużej 
części zaprzepaściły to zwy-
cięstwo.

– Czy spotkały Pana jakieś 
konsekwencje za kierowanie 
strajkiem?

– Zostałem aresztowany na 
kilka dni. Później normalnie 
chodziłem do pracy, ale toczył 

– Pomogli nam bardzo bra-
cia Kaczyńscy. Kilka razy przy-
szli, aby doradzić, co mamy 
robić i jak rozmawiać z dyrek-
cją. Dlatego mianowaliśmy ich 
oficjalnie doradcami Komitetu
Strajkowego. Gdy poprosiłem 
Lecha Kaczyńskiego o przy-
dzielenie kogoś do pomocy, 
bo nie dawaliśmy już sobie 
rady z wszystkimi sprawami, 
przysłał Lecha Kosiaka ze spół-
dzielni Gdańsk. Okazał się bar-

prawiane przez ks. Stanisława 
Bogdanowicza.

– Jak z perspektywy lat 
ocenia Pan strajki w 1988 r.? 
To było zwycięstwo, zwycię-
ski remis, porażka czy może 
coś innego?

– Gdy w nocy z 31 sierpnia 
na 1 września dowiedzieliśmy 
się – jako Komitet Strajkowy 
z Remontówki – że musi-
my zakończyć strajk, bo tak 
w Warszawie uzgodnił z gen. 

się mój proces. Otrzymałem 
wyrok 5 lat więzienia, który 
tylko dlatego był „w zawia-
sach”, że wpłaciłem wysoką 
grzywnę. Cała rodzina się na 
nią złożyła. To było prawie ta-
kie wykupienie jak w czasach 
średniowiecza. Ale warto było 
strajkować.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

Strajkujący w Gdańskiej Stoczni Remontowej domagali się m.in. przywrócenia  jako patrona 
stoczni Józefa Piłsudskiego.

FO
T.

 Z
E 

ZB
IO

RÓ
W

 E
C

S



Nr 9 wrzesień 2013 VII

Sierpieñ 1988

– Ukończył Pan Technikum 
Kolejowe w Bydgoszczy. Jak 
kolejarz z centralnej Polski 
stał się portowcem?

– Przez 10 lat pracowałem 
jako kolejarz, bo takie były tra-
dycje w mojej rodzinie – ten za-
wód wykonywali mój dziadek 
i ojciec. Ale od młodego wieku 
chciałem mieszkać w Krakowie 
lub Trójmieście, bo tam zawsze 
mi się podobało. Dlatego w la-
tach 70. przyjechałem na Wy-
brzeże i zacząłem pracę w Ra-
finerii Gdańskiej. Od 1978 r.
pracowałem w porcie w Gdań-
sku jako elektryk i operator 
urządzeń przeładunkowych 
w Porcie Północnym, czyli Re-
jonie IV Morskiego Portu Han-
dlowego.

– Jaka była Pańska związ-
kowa droga do sierpnia 
1988 r.?

Port dał świadectwo
Rozmowa z JANEM HAŁASEM, w sierpniu 1988 r. 
jednym z liderów strajku w Morskim Porcie 
Handlowym w Gdańsku

Jan Hałas
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sędzia prowadzącą moją spra-
wę znalazła błąd procedural-
ny, co ciekawe, popełniony 
przez zakładowe „reżimowe” 
związki zawodowe uległe 
dyrekcji, które zaopiniowały 
moje zwolnienie niezgodnie 
z prawem.

– Historia płata takie fi-
gle, i dobrze. Za taki los od 
historii można też uznać 
Pański powrót do pracy tuż 
przed wybuchem strajków. 
Podniosło to morale por-
towców.

– Wróciłem do pracy 19 
sierpnia na nocną zmianę. 
Mój powrót wywołał nadzieję, 
że z komuną można wygrać, 
chociażby w takich drobnych 
sprawach. 20 sierpnia zorga-
nizowałem strajk w Porcie Pół-
nocnym, który jednak upadł 
po kilku godzinach. Dyrektor 

fika wpływała na charakter 
strajku?

– Port to duży teren, w do-
datku porozdzielany wodą. 
Pracowało tam dużo osób, ale 
na kilka zmian, co dodatko-
wo utrudniało zmobilizowa-
nie pracowników. Ale udało 
się. Opanowaliśmy kluczowe 
obiekty, jak budynek kierowni-
ka portu i wieżę dyspozycyjną. 
Główne miejsca protestu sta-
nowiły Rejon I i IV, strajkował 
też Rejon II.

– Jak koordynowaliście 
działania na tak dużym te-
renie?

– Kontaktowaliśmy się mię-
dzy sobą za pomocą łączności 
Wydziału Usług Żeglugowych 
oraz kierowców portowych 
samochodów. Mieliśmy też 
w różnych miejscach, np. 
w lasku koło Siarkopolu, tajne 
spotkania członków komite-
tów strajkowych z poszczegól-
nych rejonów.

– Strajkowały trzy rejony 
portu. Mieliście wspólne po-
stulaty?

– Były zarówno wspólne 
postulaty, jak i żądania po-
szczególnych rejonów. Te dru-
gie miały najczęściej charakter 
ekonomiczny lub dotyczący 
organizacji pracy w danym re-
jonie. Ale wszyscy mieliśmy 
świadomość, że najważniej-
szym celem jest legalna „Soli-
darność”.

– Liczyliście się z siłowym 
rozwiązaniem ze strony ko-
munistów?

– Organizując strajk zawsze 
zakładało się taką możliwość. 
Bardziej obawialiśmy się jed-
nak prowokacji. Jako komitet 
strajkowy wzięliśmy przecież 
odpowiedzialność za majątek 
portu, urządzenia i maszyny, 
które znajdowały się na kon-
trolowany przez nas terenie. 
Nasza straż strajkowa pilno-
wała tego dzień i noc. Komitet 
strajkowy wprowadził również 
bardzo rygorystyczne, jeszcze 
bardziej niż w roku 1980, za-
sady wydawania przepustek 
dla osób strajkujących. Dosta-
wało się je tylko w sytuacjach 
losowych. Dzięki temu od 
strony organizacyjnej strajk 
przebiegł sprawnie, a port od-
daliśmy w takim stanie, w ja-
kim go opanowaliśmy.

– Różnego rodzaju repre-
sje dotknęły strajkujących ze 
wszystkich przedsiębiorstw, 
ale w porcie odwet – moż-
na chyba tak powiedzieć 
– był wyjątkowy. Zwolnienia 
z pracy otrzymali wszyscy zi-
dentyfikowani przez dyrek-
cję strajkujący, ponad 300 
osób. Z czego to wynikało?

– Po pierwsze, dyrekcja 
portu na czele z Wojciechem 
Przewiędą składała się z ko-
munistycznych aparatczyków. 
Oni nie byli nastawieni kon-
cyliacyjnie, jak się zdarzało 
wśród kierownictw innych 
przedsiębiorstw. Wyrzucenie 
z pracy wrogów ustroju paso-
wało do ich sposobu myślenia. 
Po drugie, chodziło o strate-
giczne znaczenie portów mor-
skich dla całej gospodarki. Nie 
ma wątpliwości, że to Stocz-
nia Gdańska w 1988 r., tak 

jak i osiem lat wcześniej, była 
centrum protestu. Ale miała 
znaczenie głównie symbolicz-
ne. Tymczasem strajk w porcie 
oznacza duże straty, bo wów-
czas nie przyjmuje się statków, 
a statki zarabiają, gdy pływa-
ją. Nasz protest był odczuwal-
ny w całym kraju, chociażby 
na Śląsku, bo nie odbieraliśmy 
węgla, który był ważnym źró-
dłem dewiz dla komunistycz-
nego reżimu.

– Inaczej mówiąc, orga-
nizując w porcie strajk na-
cisnęliście władzom PRL na 
odcisk. Byliście chyba też 
tym przysłowiowym strajko-
wym oknem na świat?

– Tak, poprzez załogi stat-
ków, które czekały na wejście 
do portu, o strajku i żąda-
niu przywrócenia legalnej 
działalności „Solidarności” 
dowiedział się świat. Z kolei 
wykorzystując pociągi, które 
przyjeżdżały do portu i wyjeż-
dżały z niego, informowaliśmy 
o sytuacji strajkowej na Pomo-
rzu.

– W jaki sposób?
– Poprzez drużyny konduk-

torskie i maszynistów. Wśród 
kolejarzy przecież również było 
wielu członków i sympatyków 
„Solidarności”. Pisaliśmy też 
farbami komunikaty na wa-
gonach. Te informacje jechały 
potem w Polskę. Śmiało mogę 
powiedzieć, że Port Gdański 
zdał wówczas egzamin i dał 
świadectwo.

– Wróćmy do zakończenia 
strajku, które w porcie było 
chyba jeszcze bardziej dra-
matyczne niż w stoczniach.

– Pamiętam, jak przyjechał 
do nas, do Portu Północnego, 
Lech Wałęsa i dosłownie pła-
cząc przekonywał, że musimy 
zakończyć protest. To z kolei 
wywoływało łzy w naszych 
oczach. Chcieliśmy dalej straj-
kować. Ale ustąpiliśmy, bo 
uwierzyliśmy w zapewnienia, 
że „Solidarność” zostanie po-
nownie zalegalizowana.

– Co ostatecznie stało 
się dopiero kilka miesięcy 
później, już po zakończeniu 
rozmów Okrągłego Stołu. 
Jak z dzisiejszej perspektywy 
i w tym kontekście ocenia 
Pan strajki w sierpniu 1988 
roku?

– Zdecydowanie jako zwy-
cięstwo. Jednak osiągnęliśmy 
główny cel, czyli relegalizację 
„Solidarności”, mimo że nie po-
siadaliśmy dywizji – ani w zna-
czeniu dosłownym, ani sym-
bolicznym. Skala strajków była 
przecież mniejsza niż w roku 
1980. Inną sprawa pozostaje 
zagospodarowanie tego zwy-
cięstwa. Ale nie żałuję niczego 
ze swojej działalności w „Soli-
darności” i udziału w strajkach 
w 1988 r. również nie.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

Pisaliśmy farbami 
komunikaty na 
wagonach pociągów, 
które wyjeżdżały 
z portu. Tak informacje 
o strajku jechały 
w Polskę.

– Można powiedzieć, że 
klasyczna. Udział w strajkach 
w sierpniu 1980 r., interno-
wanie, choć krótkie, jedno-
miesięczne. W latach 80. by-
łem członkiem Tajnej Komisji 
Zakładowej „S” w porcie, 
która działała bardzo prężnie 
– drukowaliśmy i kolporto-
waliśmy bibułę i książki, nasz 
„Portowiec” ukazywał się bez 
przerwy przez cały czas, orga-
nizowaliśmy pomoc dla osób 
represjonowanych itp. Gdy 
ujawniłem swoją działalność 
w „S” w 1987 r., wspólnie 
z Leszkiem Świtkiem, zostałem 
zwolniony z pracy w porcie.

– A jednak udało się Panu 
wrócić i poprowadzić strajk 
w 1988 r.

– Odwołałem się od decy-
zji o zwolnieniu. Przegrałem 
w pierwszej instancji w Gdań-
sku, ale wygrałem w apelacji 
w Sądzie Pracy w Gdyni. Tylko 
dlatego że uczciwa i odważna 

portu Wojciech Przewięda 
osobiście, w asyście czekają-
cych za bramą esbeków, za-
straszał strajkujących. Ludzie 
się rozeszli.

– A Pan?
– Mnie już szukali, więc 

ukryłem się w szafie niskiego
napięcia w wieży dyspozycyj-
nej. Przeszukali cały budynek, 
ale nie znaleźli mnie, bo nikt 
nie zakładał, że można się 
schować w takim miejscu. Bę-
dąc elektrykiem wiedziałem, 
jak można się tam bezpiecznie 
schować. Na koniec zmiany 
koledzy wywieźli mnie z portu 
żukiem, ukrytego pod zwałami 
jakichś materiałów. 22 sierpnia 
wróciłem i znów stanąłem na 
czele strajku w Rejonie IV.

– To już nie była indywi-
dualna akcja portowców, 
a działania skoordynowane 
z innymi zakładami, głów-
nie stocznią. Jak przebiegał 
strajk? Jak portowa specy-

Liderzy strajku w porcie: przemawia Jan Hałas, obok Ireneusz Leszka i Czesław Nowak.
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Sierpieñ 1988

Jedną z cech reżimu ko-
munistycznego w Polsce, 
którą ten zachował do 
samego końca w 1989 
roku, była propaganda. 
Również w czasie straj-
ków w 1988 roku prasa 
nie była źródłem rzetel-
nych informacji o sytuacji 
strajkowej, a narzędziem 
manipulacji strajkujący-
mi pracownikami i całym 
społeczeństwem.

Lektura najważniejszych 
(z oficjalnie ukazujących 
się) tytułów prasowych 

na Pomorzu w sierpniu 1988 r. 
potwierdza wagę wydarzeń 
w stoczniach i portach. Czyta-
jąc teksty z rzekomo obiektyw-
nych i niezależnych „Dziennika 
Bałtyckiego” i „Wieczoru Wy-
brzeża” oraz oficjalnego orga-
nu prasowego Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR w Gdańsku 
„Głosu Wybrzeża” widać, że 
komunistyczne władze jak 
ognia bały się rozszerzenia ak-
cji strajkowej.

Podobnie jak w przypad-
ku wcześniejszych protestów, 
przez pierwsze dni reżimowi 
dziennikarze unikali używa-
nia samego słowa „strajk”. 
Wbrew pozorom miało to 
racjonalne podstawy. W sys-
temie, który legitymizował się 
rzekomą troską o lud pracują-
cy miast i wsi, strajk oznaczał 
podważenie fundamentów 
ustroju. To również dlatego 8 
lat wcześniej, w 1980 r., sam 
fakt powstania „Solidarności” 
jako niezależnego od władz 
związku zawodowego stano-
wił tak wielki przełom.

Nic dziwnego, że w 1988 r. 
w prasie pojawiały się łamańce 
w stylu „zakłócenia w normal-

nym rytmie pracy” lub „niele-
galne przerwy w pracy”. Sło-
wo „strajk” wróciło jednak na 
łamy, gdy okazało się, że pro-
testy w Gdańsku nie upadły po 
kilku dniach i nie da się już ich 
przemilczeć. Ale sam przebieg 
strajków dalej przedstawiano 
w zmanipulowany sposób.

„Technologia 
nielegalnych strajków”

Aby nie dopuścić do utoż-
samienia się społeczeństwa za 
strajkującymi, w prasie akcen-
towano głównie straty, jakie 
miały ponosić strajkujące zakła-
dy i cała gospodarka PRL. „Przy-
bywa problemów i kłopotów 
– z dnia na dzień rosną stra-
ty” – alarmował na pierwszej 
stronie „Dziennik Bałtycki” już 
23 sierpnia 1988 r., a kilka dni 
później powtórzył: „Bije licznik 
strajku!”. Strajki miały być oczy-
wiście „drogą donikąd”, która 
„nie rozwiąże żadnego  z pro-
blemów”, a „straty poniosą 
wszyscy”. Zgodnie z oficjalną 
linią władz (1 sierpnia 1988 r. 
rząd postawił Stocznię Gdańską 
w stan likwidacji) ekonomiczny-
mi konsekwencjami starano się 
zastraszyć głównie strajkujących 
w kolebce „Solidarności”. „Głos 
Wybrzeża” 24 sierpnia z fałszy-
wą troską o stocznię szantażo-
wał wprost: „Jaki będzie wpływ 
strajku jeszcze nie wiadomo. 
Nie da się jednak wykluczyć i te-
go, że stanie się on gwoździem 
do trumny, w której legnie 
Stocznia Gdańska im. Lenina, 
największą i najchwalebniejszą 
tradycją okryty zakład polskiego 
przemysłu okrętowego”.

Drugą linię ataku prasy sta-
nowiło podważanie wiarygod-

ności strajkujących. Z lektury 
części tekstów można była 
wysnuć wniosek, że zdecydo-
wana większość strajkujących 
została do przerwania pracy 
zmuszona przez garstkę uzur-
patorów. Decyzję o rozpoczę-
ciu strajków określano więc 
„dyktatem” liderów „byłej 
Solidarności”. W codziennych 
relacjach ze strajku w po-
szczególnych zakładach cyto-
wano tylko tych robotników 
– oczywiście anonimowych 
– którzy albo nie przyłączyli 
się do strajku („ważniejszy jest 
chleb niż jakiś tam strajk”), 
albo zostali do niego rzekomo 
zmuszeni („jakże często bywa 
tak, że ludzie strajkują nie dla-
tego, że nie chcą pracować, 
ale dlatego, że boją się szykan 
i represji”).

W jednym z artykułów 
„Dziennik Bałtycki” niemalże 
triumfalnie ogłaszał, że roz-
szyfrował „technologię niele-
galnych strajków”, która miała 
polegać właśnie na zmuszaniu 
pracowników do strajku. W tej 
propagandowej koncepcji wy-
korzystywano m.in. obecność 
wśród strajkujących dorad-
ców. „Warszawiacy bez wie-
dzy górników zorganizowali 
strajk i sformułowali postula-
ty” – pisała pomorska prasa 
o protestach na Śląsku.

W propagandowej walce 
ze strajkującymi w Gdańsku 
posługiwano się także argu-
mentami międzynarodowymi. 
Aby uzasadnić decyzję władz 
PRL o uznaniu sierpniowych 
strajków za nielegalne, dzien-
nikarze porównawczo opisy-
wali sytuację w Europie Za-
chodniej (jak widać, gdy było 
to potrzebne, nie wahano się 
sięgać po argumenty rodem 
„ze zgniłego Zachodu”), gdzie 
prawo do strajku miało być 
„obwarowane licznymi za-
strzeżeniami” i „ujęte w karby 
szczegółowych przepisów”.

Partyjny „Głos Wybrzeża” 
donosił 24 sierpnia 1988 r., że 
„świat obawia się destabiliza-
cji w Europie Wschodniej”. Pa-
radoksalnie było w tym trochę 
racji, a strajkujący w 1988 r. 
stoczniowcy i portowcy rze-
czywiście mogą być dumni, że 
ich skromne wydawałoby się 
protesty były jednym z kamieni 
milowych na drodze do wolnej 
Polski. Rok 1989 był przecież 
taką pozytywną destabilizacją 
sytuacji międzynarodowej. 
Warto także zwrócić uwagę na 
użyte przez dziennikarzy „Gło-
su Wybrzeża” sformułowanie 
„Europa Wschodnia”, które 
miało symbolizować trwa-
łe związanie PRL z blokiem 
sowieckim. Dzięki strajkom 
w sierpniu 1988 r. ten termin 
już niedługo stał się nieaktu-
alny. I nie przeszkodziły w tym 
żadne zaklęcia medialnych 
propagandystów.

Adam Chmielecki

PROPAGANDA 1988

PRAWDA FAKTÓW I PRAWDA PRASY

„Jakże łatwo jest przerwać pracę… ot, po prostu odsunąć 
narzędzia, unieruchomić maszyny i pobiec za tymi, którzy 
rzucają wprawdzie słowa chwytliwe, obietnice z pozoru po-
nętne, ale zupełnie przecież niemożliwe, demagogiczne. Tym 
bardziej że nikt ich z tego może nie rozliczy, bo jeśli wyjdzie 
inaczej, to przecież winny będzie każdy, tylko nie oni…”.

„Dziennik Bałtycki” 
o strajkach w sierpniu 1988 r. (23.08.1988 r.)

w stylu „zakłócenia w normal-

PRAWDA FAKTÓW I PRAWDA PRASY

W dodatku wykorzystano m.in. archiwalne wydania „Magazynu 
Solidarność” i książkę „W przededniu wolnej Polski” (Gdańsk 
2006) pod red. zespołu kierowanego przez Wojciecha Książka

JAN GÓRCZAK, w sierpniu 1988 r. uczestnik 
strajku w Stoczni Gdańskiej

– Między majem a sierpniem w stoczni tworzyły się oficjal-
ne struktury zakładowe. Zbieraliśmy się w jakiejś salce kate-
chetycznej, by omawiać bieżące sprawy. Trzeba było zorgani-
zować wybory. Trudno było wszystkich zebrać. Zwoływaliśmy 
w tajemnicy po 30-40 osób, żeby jakiejś nagonki nie było. 
Po 1988 roku przez półtora roku pracowałem w prywatnych 
spółkach. Później wróciłem do stoczni.

MAŁGORZATA TARASIEWICZ, w 1988 r. 
działaczka Ruchu „Wolność i Pokój”

– Wejście na teren strajkującej Stoczni Gdańskiej umożliwił 
nam Krzysztof Wyszkowski, ale którędy dokładnie weszliśmy 
i wyszliśmy, nie pamiętam. Używam liczby mnogiej, bo towa-
rzyszyli mi dziennikarze z Francji i Stanów Zjednoczonych. 
Nazwisk Francuzek nie pamiętam, z USA byli Bob McGlynn 
z Nowego Jorku i Cris Hobson, działacz organizacji Neither 
East nor West. Była to jedna z wielu grup, które w latach 
80. zatrzymywały się w moim mieszkaniu w Sopocie. Gdy 
wybuchł strajk w sierpniu 1988 r., po prostu przyjechałam 
z nimi do Gdańska. Krzysztof Wyszkowski oprowadził nas po 
pomieszczeniach, w których przebywali strajkujący, pokazał 
nam teren zakładu – jeździliśmy po nim meleksem. Tłumaczy-
łam dziennikarzom rozmowy ze strajkującymi stoczniowcami. 
Byliśmy przyjmowani z ciekawością i zrozumieniem. Pobyt 
w stoczni był bardzo ekscytujący, czuło sie napięcie, prze-
czucie nadchodzących ważnych wydarzeń dosłownie wisiało 
w powietrzu. Pamiętam też, że siedzieliśmy na dachu jedne-
go z budynków stoczniowych i machaliśmy biało-czerwony-
mi flagami w stronę przejeżdżających kolejek SKM. Ludzie 
machali do nas z okien pociągów, a maszyniści pozdrawiali 
sygnałem dźwiękowym.

IRENEUSZ LESZKA, w sierpniu 1988 r. 
lider strajku w Rejonie I Morskiego Portu 
Handlowego w Gdańsku

– Port był naszpikowany esbekami, była też straż graniczna. 
Straszono nas ze wszystkich możliwych stron. Były też okresy 
załamania. W pewnym momencie ludzie strajkujący w zakładzie 
zaczęli podpisywać listę chętnych do przystąpienia do pracy, 
a komitet strajkowy nic o tym nie wiedział. To była prowoka-
cja, która miała wygasić strajk. Na oświadczeniach o powrocie 
do pracy kazałem dopisać zdanie „natychmiast po spełnieniu 
postulatów strajkujących”. Pracownicy, którzy strajkowali, nie 
dostali za czas protestu wynagrodzenia. My, jako organizacja 
związkowa, zapłaciliśmy im za te 11 dni strajku. W zamian za 
to zyskaliśmy duży stopień zaufania portowców dla podziemnej 
„S”. Jednak z perspektywy czasu dzisiaj mam moralnego kaca. 
Komuniści oddali władzę polityczną, ale zachowali władzę eko-
nomiczną.

ROMAN STEGART, w sierpniu 1988 r. lider 
Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni

– 23 sierpnia wspólnie z kolegami z podziemnej zakładowej 
„Solidarności” postanowiliśmy wywołać strajk w naszej stocz-
ni. Na ten dzień wziąłem urlop, aby mieć swobodę działania. 
Wczesnym rankiem zjawiłem się w największej hali produk-
cyjnej na swoim wydziale, wdrapałem się na fragment statku 
w budowie i stamtąd rozrzucałem ulotki i nawoływałem do 
rozpoczęcia strajku. Przez cały dzień ludzie na K2 nie praco-
wali, ale nie udało się wzniecić dłuższego strajku w całej stocz-
ni. Na koniec dnia pracy ludzie zaczęli się rozchodzić, z góry 
widziałem też esbeckich tajniaków, rozpoznawałem ich po 
czystych, nieużywanych uniformach roboczych. Wiedziałem, 
że będą chcieli mnie aresztować. Niepostrzeżenie zszedłem 
z konstrukcji znajdującej się na hali i z pomocą kolegów ukry-
łem się w jednym z biur w budynku dyrekcji stoczni. Wieczo-
rem, gdy stocznia była już pusta, koledzy wyprowadzili mnie 
kanałami poza teren zakładu. Nie poszedłem do domu, tylko 
ukryłem się, a kolejnego dnia przedostałem się do Gdańska 
i dołączyłem do kolegów strajkujących w Stoczni Gdańskiej.

Strajkowe 
wspomnienia
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– Jest Pan kierownikiem 
Zakładu Interesów Grupo-
wych. Jak socjologia definiuje
te interesy grupowe?

– Ludzie muszą realizować 
swe potrzeby, a istnieją takie 
ich rodzaje, które mogą być za-
bezpieczone tylko, gdy organi-
zujemy się w grupy, które dzia-
łają w sposób skoordynowany. 
W tym kontekście pamiętajmy, 
że ludzie różnią się nie tylko pod 
względem urody, wykształcenia 
itd., ale również właśnie umie-
jętnością organizowania się do 
realizacji rozłożonych w czasie 
celów.

– Jakieś konkretne przy-
kłady?

– Chociażby początek trans-
formacji w Polsce. Środowiska 
postkomunistyczne wyszły ze 
starego systemu z gęstymi po-
wiązaniami i umiejętnościami 
gry drużynowej oraz kooptowa-
nia części liderów obozu solidar-
nościowego do siebie. Natomiast 
środowiska postsolidarnościowe, 
jak się okazało, umiejętności 
kolektywnego działania opa-
nowały w znacznie mniejszym 
stopniu. Dlatego zaczęły wygry-
wać dopiero w drugiej dekadzie 
transformacji. Z opóźnieniem 
nauczyły się organizowania się 
w grupy interesów na różnych 
poziomach: formalnych, nie-
formalnych, w zakładach pracy, 
lokalnych, w regionach.

– Ale przecież polityka 
– przynajmniej w teorii – to 
dążenie do dobra wspólnego. 
Czy zatem interesy grupowe 
z założenia nie są pojęciem ne-
gatywnym?

– Istnieją, oczywiście, także 
pasożytnicze grupy interesów, 
czyli uzyskujące nienależne 
korzyści – na przykład podczas 
nieuczciwie prowadzonej pry-
watyzacji. Gdy coś jest dobre dla 
wąskiej grupy, a niekorzystne dla 
wspólnoty, wówczas jest to grupa 
pasożytnicza. Niebezpieczna dla 
państwa jest sytuacja, gdy grupa 
cwaniaków podczepi się pod jakiś 
słuszny interes wspólny jako ali-
bi. Ale przecież naród i państwo 
też można uznać za duże grupy 
interesów. Jestem zwolennikiem 
nowoczesnego rozumienia na-
rodu, w którym nie jest on tylko 
wspólnotą tradycji, ale również 
zorganizowaną, nie zawsze do-
brze, grupą interesów.

– A jak zorganizowany jest 
naród polski?

– Zauważmy, iż atak na pol-
ską tradycję, na Kościół kato-
licki – w sumie na nasze zasoby 
wspólnotowości – osłabia nasze 
możliwości organizowania się. 
W Polsce niski jest kapitał za-
ufania społecznego, nie tylko do 

instytucji publicznych, ale rów-
nież w relacjach międzyludzkich. 
Według licznych badań poziom 
zaufania w Polsce nie przyrasta 
od początku transformacji i jest 
najniższy w Unii Europejskiej 
– poza Grecją. Między innymi 
dlatego Polacy mają kłopoty 
z realizacją wielkich projektów 
– rozwojem infrastruktury, two-
rzeniem międzynarodowych 
koncernów, trwale działających 
stowarzyszeń.

– Dlaczego wzajemne zaufa-
nie jest tak ważne?

– W małych organizmach 
ludzie patrzą sobie na ręce i się 
kontrolują. Zaufanie nie jest tak 
niezbędne dla ich powstania 
i funkcjonowania. Natomiast 
w dużych organizacjach i projek-
tach zaufanie jest konieczne – nie 
sposób wszystkiego i wszystkich 
kontrolować, byłoby to dodatko-
wym kosztem. Jeśli uznamy, że 
kluczowym kapitałem Polaków 
jest tradycja narodowa, w tym 
szeroko rozumiany katolicyzm 
jako ważny nośnik tej tradycji, 
to atak na tę tradycję zmniejsza 
szanse, że uformujemy się jako 
nowocześnie zorganizowana gru-
pą interesów.

– Zatrzymajmy się na chwi-
lę. Co to znaczy „szeroko rozu-
miany katolicyzm”?

– Pewien holenderski intelek-
tualista powiedział, że jest prote-
stanckim ateistą – nie wierzy 
w Boga, ale ma świadomość, że 
został ukształtowany przez pro-
testancką kulturę swojego kraju 
i czuje się jej częścią. Podobnie 
polscy patrioci mogą też być np. 
katolickimi agnostykami.

– Czy taką zależność moż-
na również przenieść na grunt 
świecki, np. uznać, że Polacy są 
ukształtowani przez doświad-
czenie „Solidarności”, nawet 
ci, którzy się z nią nie utożsa-
miają?

– To dobre skojarzenie. 
Zresztą „Solidarność” jako tak 
masowy ruch społeczny nie 
zaistniałaby, gdyby nie polski 
katolicyzm. Pamiętam, że w ro-
ku 1980 niektórzy profesorowie 
dziwili się, że to jest ruch robot-
niczy, a jednocześnie „ksiądz 
tam mszę św. odprawia”. Nie 
rozumieli ducha polskości. To 
dzięki kulturowej i organizacyj-
nej roli Kościoła nasza tkanka 
społeczna umożliwiła fenomen 
„Solidarności” – opozycji an-
tysystemowej, której nie znisz-
czono przez niemal 10 lat i która 
przetrwała komunizm. To feno-
men unikalny w całym obozie 
socjalistycznym – od rzeki 
Łaby w Niemczech po Mekong 
w Wietnamie. Wszędzie indziej 
opozycję szybko dławiono.

– Czy zatem zgodziłby się 
Pan z tezą, że polskie społe-
czeństwo obywatelskie nie jest 
tak rozproszone jak np. w kra-
jach anglosaskich, nie opiera 
się na wielu małych lokalnych 
wspólnotach, ale na dużych 
organizmach, właśnie takich 
jak Kościół katolicki czy „So-
lidarność”?

– Chyba tak. W roku 1979 
wybitny polski socjolog prof. Ste-
fan Nowak postawił tezę o próż-
ni socjologicznej. Oto Polacy 
posiadają dwa poziomy silnych 
tożsamości i lojalności: wąski, 
dotyczący rodziny i najbliższych 
znajomych oraz szeroki, sym-
boliczny, związek z państwem 
i narodem. Brakowało tkanki 
pośredniej – jak związki zawo-
dowe, fundacje i stowarzyszenia 
branżowe, lokalne i regionalne, 
związki wyznaniowe.

– Co jeszcze charakteryzuje 
polskie życie wspólnotowe?

– Hiperindywidualizm 
i mentalność postkolonialna. 
Nie nauczyliśmy się dobrze 
rozumianego partnerstwa pu-
bliczno-prawnego. Zamiast tego 
plenią się grupki interesów, które 
wyrywają publiczne zasoby dla 
siebie.

– A co ma zrobić grupa inte-
resów, która chce zabezpieczyć 
własne potrzeby, a jednocześnie 
dążyć do dobra wspólnego, 
gdy widzi, że aktualna władza 
działa wbrew interesom ogółu, 
przynajmniej w rozumieniu 
tej grupy społecznej. Czy ma 
protestować, czy w imię jakiejś 
lojalności się samoograniczyć?

– Istnieje teoria nieposłu-
szeństwa obywatelskiego, która 
mówi, że w pewnych warunkach 
– gdy państwo nie działa zgod-
nie z podstawowymi normami 
moralnymi i słusznymi oczeki-
waniami społecznymi – obywa-
tel jest moralnie uprawniony, by 
się przeciwstawić. Musi to być 
jednak działanie nie w osobi-
stym interesie, a na rzecz dobra 
wspólnego.

– Ale czy nieposłuszeństwo 
obywatelskie nie dotyczy tylko 
państw niedemokratycznych?

– Demokracja też jest sta-
nem stopniowalnym i może ulec 
ufasadowieniu lub przechwyce-
niu przez oligarchiczne grupy 
interesów, które kosztem dobra 
wspólnego, np. bezpieczeństwa 
energetycznego państwa, działają 
na rzecz własnych korzyści.

– Skoro demokracja jest 
stopniowalna, na jakim po-
ziomie znajduje się obecnie 
w Polsce?

– Postępowanie obecnego 
kierownictwa państwa – włącz-
nie z premierem i prezydentem 

– ma liczne znamiona działania 
przeciwko interesowi narodo-
wemu. Mam na myśli chociażby 
kontrakt gazowy z Rosją, niewy-
jaśnianie katastrofy smoleńskiej, 
fatalne negocjowanie pakietu kli-
matycznego i sporo podobnych, 
mniej nagłośnionych medialnie 
sytuacji.

– Czy wynika to tylko z pew-
nej formacji i kompetencji, czy 
może ich braku, kierownictwa 
państwa, czy też z tego, że ule-
ga ono naciskom pewnych grup 
interesów?

– I jedno, i drugie. Część 
przedstawicieli polskich władz 
ulega mentalności kosmopoli-
tycznej. Szczytem kariery jest dla 
nich „załapanie się” na jakieś wy-
sokie stanowisko w instytucjach 
międzynarodowych. To sprawia, 
że lojalność wobec elit między-
narodowych bywa dla nich waż-
niejsza niż wobec swego kraju.

– A które krajowe grupy 
interesu są obecnie wpływowe? 
Związki pracodawców?

– Pewien biznesmen powie-
dział mi, że związki pracodaw-
ców w zasadzie są od uczciwego, 
zgodnego z prawem lobbingu 
oraz „miękkiego” wpływania na 
polityków. Ale gdy to nie przy-
nosi korzyści – usłyszałem – są 
miejsca, „gdzie sprawy dogrywa-
my jeszcze pod stołem”. To dzia-
łanie oligarchiczne, wykorzysty-
wanie przewagi, np. oferowanie 
synekur rodzinom i znajomym 
wpływowych polityków.

– Związki zawodowe nie 
mają takiej możliwości. Jak 
mogą zniwelować dysproporcje 
w potencjale?

– Wywieranie jawnej presji 
w demokracji nie jest niczym 
złym. Zły jest brak przejrzystości. 
Związkowcy mają ograniczone 
możliwości zakulisowego dzia-
łania. Odpowiedzią winna być 
profesjonalizacja, pozyskiwanie 
nowych członków i budowanie 
umiejętności mobilizacji. Wiem, 
że w niektórych regionach dość 
sprawnie pomaga się zakładać 
nowe komórki związkowe w za-
kładach, których właściciele są 
związkom niechętni. Warto tu sko-
rzystać z pozytywnych doświad-
czeń związków brytyjskich.

– Ale przecież rząd w ubie-
głym roku zlekceważył dwa 
miliony podpisów zebranych 
przez „Solidarność”. Liczby 
i mobilizacja nie załatwiły 
sprawy.

– Może to jeszcze niewy-
starczający pułap mobilizacji. 
Pamiętajmy, iż rządzący zawsze 
mają możliwość regulowania 
stosunków społecznych poprzez 
przemoc. Nie tylko fizyczną,
także strukturalną, np. tworzenie 
przepisów prawa, które utrudnia-
ją działanie, i symboliczną – jak 
oddziaływanie propagandowe 
przez zaprzyjaźnione media.

– Zamiast przemocy można 
też stosować dialog…

– My, Polacy, mamy problem 
z dialogiem, słuchaniem racji dru-
giej strony. Wielu z nas, ja także, 
doświadczyło takich ułomności 
zapewne chociażby podczas spo-
tkań wspólnoty mieszkaniowej.

– Jak ta „wrodzona” nie-
umiejętność dialogu prze-
kłada się na debatę publicz-
ną, także tę na najwyższym, 
parlamentarnym i rządowym 
poziomie?

– Mechanizmy manipulacji 
są takie same od lat. W latach 
80. Wojciech Jaruzelski przed 
kolejnym plenum KC PZPR ro-
bił spotkania konsultacyjne, aby 
aktyw mógł się wygadać. A po 
kilku tygodniach plenum spraw-
nie przegłosowywało decyzje, 
bo przecież „wszystkie sprawy 
zostały już omówione”. Jak ro-
zumiem, „Solidarność” uznała, 
że rząd Donalda Tuska czynił 
podobnie – uczynił z Komisji 
Trójstronnej rytuał komunikacyj-
ny, a nie miejsce rzeczywistego 
negocjowania interesów.

– Jest Pan twórcą bardzo 
popularnego hasła – „Archipe-
lagu Polskości”. Czy jest w nim 
miejsce dla „Solidarności”?

– Oczywiście. To jedna z 
potężniejszych wysp w tym 
Archipelagu. Gdyby nie zryw 
„Solidarności”, to dziś o żad-
nym takim archipelagu nie mo-
glibyśmy mówić.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  
Adam Chmielecki

„Solidarność” jest ważną WYSPĄ POLSKOŚCI 
Rozmowa z prof. ANDRZEJEM ZYBERTOWICZEM, socjologiem 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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SPOŁECZEŃSTWO

Dialog w chrześcijańskiej 
nauce społecznej może 
dotyczyć współpracy 

ekumenicznej, międzynarodo-
wej, relacji państwo – Kościół 
i innych sfer. Może też odnosić 
się do sposobu prowadzenia po-
lityki społecznej i gospodarczej 
w danym państwie.

Dialog dla wspólnego 
dobra

Istota dialogu wynika już 
z podstawowej zasady katolic-
kiej nauki społecznej, jaką jest 
dobro wspólne. Realizacja tego 
celu nadaje sens i uzasadnienie 

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, ODC. 18

Dialog i PODMIOTOWOŚĆ 
Współpraca to jedna z najbardziej wyraźnych odpowiedzi 
na logikę konfliktu i nieograniczonej konkurencji, która 
obecnie przeważa w życiu społecznym i gospodarczym 
– głosi katolicka nauka społeczna. A podstawą współpracy 
i dialogu społecznego w nauczaniu Kościoła jest uznanie 
podmiotowości społeczeństwa.

istnieniu wspólnoty politycznej, 
czyli państwa. Twórca nowocze-
snej nauki społecznej Kościoła 
papież Leon XIII określił nawet 
zasadę dobra wspólnego jako 
pierwsze i ostatnie po Bogu 
prawo w społeczeństwie. Kon-
stytucja duszpasterska o Ko-
ściele w świecie współczesnym 
„Gaudium et spes” („Radość 
i nadzieja”), najważniejszy do-
kument Soboru Watykańskiego 
II, określa dobro wspólne jako 
„sumę tych warunków życia 
społecznego, dzięki którym 
jednostki, rodziny i zrzeszenia 
mogą pełniej i łatwiej osiągnąć 
swoją własną doskonałość”.

Władza to służba
„Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach po-

litycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, 
a także – kiedy należy to uczynić – zastępowania ich w sposób pokojowy innymi. Nie może zaś 
demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych partykular-
nych korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie”.

bł. Jan Paweł II, encyklika „Centisimus Annus” (część 46)

„Sprawowanie władzy powinno przybrać charakter służby, którą należy pełnić zawsze 
w granicach prawa moralnego dla osiągnięcia dobra wspólnego”.

Konstytucja duszpasterska „Gaudium et spes” (część 74)

„Istnieje wiele różnych postaci dialogu: przyjazna wymiana zdań, obiektywna dyskusja, de-
bata naukowa lub proces kształtowania porozumienia społecznego. Chociaż w ostatnich dzie-
sięcioleciach pojęcie »dialog« stało się przedmiotem nieporozumień i bywało zniekształcane, 
nie należy go dyskredytować”.

bł. Jan Paweł II, przemówienie do członków Konferencji Episkopatu Austrii

14

Małgorzacie i Ryszardowi Kuźmom wyrazy współczucia 
oraz głębokiego żalu z powodu śmierci

Taty
składają Koleżanki i Koledzy z Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Biura ZRG

Przewodniczącemu Zarządu Regionu Gdańskiego 
Krzysztofowi Dośli wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Teścia
składają członkowie i pracownicy 

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z głębokim smutkiem żegnamy naszego  Kolegę 

ś.p.

Marka Bistrama
 członka Komisji Wydziałowej PW- I  naszej Stoczni.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego 

składa Komisja Międzyzakładowa  NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Marynarki Wojennej 

Z głębokim smutkiem informujemy, że pożegnaliśmy 
naszego  Kolegę 

ś.p.

Józefa Chmielewskiego
uczestnika strajku w SMW w sierpniu 1980 r., członka 

Komisji Zakładowej  dawnego wydziału PW- X.

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

Stoczni Marynarki Wojennej 

Gdzie w tym wszystkim 
dialog? Otóż nauka społeczna 
Kościoła zakłada, że skoro ce-
lem jest „dobro”, które ma być 
udziałem wszystkich członków 
wspólnoty, to również wszyscy 
powinni mieć możliwość jego 
współtworzenia i decydowania 
o kształcie stosunków społecz-
nych w ramach tej wspólnoty. 
To zaś oznacza postrzeganie 
społeczeństwa jako podmiotu 
i „płaszczyzny, na której zawsze 
można odbudować etykę pu-
bliczną, opartą na solidarności, 
na konkretnym współdziałaniu 
i braterskim dialogu”. Tylko taki 
dialog, prowadzony w duchu so-
lidarności, stanowi dobrą metodę 
uzgadniania i przezwyciężania 
partykularnych interesów po-
szczególnych jednostek i grup.

Mamy prawo

W polskiej debacie publicz-
nej często słyszymy zarzuty 
o „upolitycznieniu” związków 
zawodowych i innych organi-
zacji, które nie mają charakteru 
stricte politycznego. Nauczanie 
społeczne Kościoła odrzuca taki 
sposób myślenia. Każdy chrze-
ścijanin, a nie tylko ten zajmu-
jący się polityką zawodowo, jest 
moralnie zobowiązany do udziału 
w życiu politycznym, w rozumie-
niu przedstawionym na wstępie 
– jako realizacji dobra wspólne-
go. I odwrotnie – poszanowanie 
praw obywateli do aktywności 
publicznej jest obowiązkiem 
przedstawicieli władzy.

Co więcej, kolejna podstawo-
wa zasada katolickiej nauki spo-
łecznej – pomocniczość, stanowi, 
że państwo powinno wspierać 
wspólnoty bliższe obywatelom, 
zarówno te naturalne (jak rodzi-
na), jak i te tworzone w konkret-
nym celu (jak związki zawodowe 
powołane do ochrony praw pra-
cowniczych). Ignorowanie przez 
władze centralne (rząd) głosu ta-
kich „wspólnot pośrednich” jest 

złamaniem kanonów nauczania 
społecznego Kościoła.

„Oprócz rodziny spełniają 
pierwszorzędną rolę i uruchamiają 
swojego rodzaju system solidarno-
ści także inne społeczności pośred-
nie. Dojrzewają one jako prawdzi-
we wspólnoty osób i umacniają 
tkankę społeczną, zapobiegając jej 
degradacji, jaką jest anonimowość 
i bezosobowe umasowienie, nie-
stety częste we współczesnym 
społeczeństwie. Osoba ludzka żyje 
i »podmiotowość społeczeństwa« 
wzrasta wtedy, kiedy wiele różnych 
relacji wzajemnie się ze sobą spla-
ta. Często jednostka dusi się dziś 
pomiędzy dwoma biegunami: Pań-
stwem i rynkiem. Niekiedy wydaje 
się, jakoby istniała ona jedynie jako 
wytwórca i nabywca towarów, czy 
też jako przedmiot administracji 
państwowej i zapomina się, że ani 
rynek, ani Państwo nie są celem 

międzyludzkiego współżycia, bo-
wiem ono samo w sobie posiada 
szczególną wartość, której Państwo 
i rynek mają służyć” – pisał błogo-
sławiony Jan Paweł II w encyklice 
„Centisimus Annus”.

Zauważmy, że Ojciec Święty 
słowo „państwo” pisał wielką li-
terą. To symboliczna puenta dla 
analizy pojęcia dialogu w kato-
lickiej nauce społecznej, które 
nie przeciwstawia państwa oby-
watelom. Społeczna aktywność 
chrześcijan ma wynikać z ich 
odpowiedzialności za siebie i całą 
wspólnotę, a nie chęci „wyrwania 
państwu czego się uda”. Tym-
czasem rządzący bardzo często 
traktują obywatelskie zaangażo-
wanie jako atak. To też może być 
podstawą, ale do monologu, a nie 
dialogu.

Adam Chmielecki
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GOSPODARKA

Crist w Gdyni: praca na czarno za psie pieniądze, zła orga-
nizacja, brak BHP, na działalności 15-18 zł, spawacze 20 zł 
i ostra orka – tak opisuje pracę w stoczni Crist internauta 
o nicku SPAWACZ GDYNIA, odpowiadając na nasz artykuł 
o tej firmie. Na bazie tej właśnie spółki Agencja Rozwoju
Przemysłu zamierza budować holding stoczniowy.

wych, urlopów pracowniczych 
czy bezpieczeństwa pracy.

– Przypuśćmy, że w pokoju 
jest dwóch pracowników: je-
den ma umowę o pracę, drugi 
jest na samozatrudnieniu. Gdy 
nagle dochodzi do wypadku, 
gdzie obaj są poszkodowani, 
tylko jeden z nich dostanie 
odszkodowanie. To jawna 
niesprawiedliwość – dowodzi 
prof. Bugaj.

Jeśli pracodawca chce za-
rabiać np. nie 90 tys. zł, a 100 
tys. zł, tnie koszty. A najłatwiej 
o to – oszczędzając na pracow-
nikach.

– Zabierając „tylko” 200 zł 
tysiącowi pracowników, pra-
codawca oszczędza 200 tys. zł 
– tłumaczy prof. Bugaj. – To 
problem dla pracownika, a dla 
pracodawcy może być to na 
przykład dylemat, czy kupić 
porsche, czy zegarek za 200 
tys. zł.

Profesor Bugaj dodaje, że 
nie jest to jedyny sposób na ro-
bienie biznesu, ale w polskich 
warunkach niestety skuteczny.

Obniżanie kosztów 
według stoczni Crist

W Crist na etacie jest tylko 
50 pracowników. Pozostali są 
na samozatrudnieniu; nie mają 
prawa do świadczeń chorobo-
wych, urlopowych, pracodawca 
nie odprowadza za nich skła-
dek emerytalnych i rentowych. 
Według okręgowego inspekto-
ra pracy w Gdańsku, na takich 
warunkach pracuje w Stoczni 
Crist ok. 1700 stoczniowców.

Niestety, nawet Państwowa 
Inspekcja Pracy, choć uwa-
ża, że jedyną korzystną dla 
pracownika formą zatrudnie-
nia jest stała umowa o pracę, 
w kwestii plagi samozatrud-
nienia w firmach nie może nic
zrobić.

– Jeśli zatrudniony zakłada 
działalność gospodarczą, prze-
staje być pracownikiem, a staje 
się podmiotem gospodarczym, 
który podpisuje umowy z inną 
firmą. Nie ma żadnego stosun-
ku pracy. To prowadzący wła-
sną działalność indywidualnie 
odpowiada za rachunkowość, 
ustala z innym podmiotem za-
kres i czas wykonywania usług 
– tłumaczy Jolanta Zedlew-
ska, rzecznik PIP w Gdańsku.

A zarząd Crista przekonu-
je: „Z jednej strony ramy są 
sztywne: wyznaczają je prze-
pisy prawa. Z drugiej pozostaje 

trudnienia (stosowane przez 
prywatne firmy np. CRIST
S.A.), nie bacząc, że to jawne 
wykorzystywanie pracujących 
tam stoczniowców. ARP przy-
znała, że stocznia Crist dostała 
wsparcie finansowe w wyso-
kości 219 mln zł oraz iż objęła 
29,63 proc. akcji Crist za 40 
mln zł.

Oburzony działaniami ARP 
jest Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”.

– Dla ARP pracownicy 
są tylko kosztem. Pracujący 
w stoczni Crist niebawem będą 
stali w kolejkach w ZUS po ren-
tę, ale jej nie dostaną. Przecież 
pracodawca nie odprowadza za 
nich żadnych składek – mówi 
Roman Kuzimski, wiceprze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”. 
– Stocznia Crist to przykład 
XIX-wiecznego kapitalisty, 
wspieranego na dodatek przez 
państwo. To, co przygotowuje 
ARP, to bomba socjalna, która 
będzie musiała kiedyś wybuch-
nąć. Dla ARP liczą się jedynie 
dane liczbowe dotyczące zysku. 
Stocznia Crist osiągnęła miliar-
dowy przychód i prawie 80-mi-
lionowy zysk za ubiegły rok.

Oto, w jaki sposób komen-
tuje działalność stoczni Crist 
internauta o nicku GOŚCIU: 
„Wracamy do XIX wieku, do 
czasów „Ziemi obiecanej”. Wte-
dy też ZUS-u i kodeksu pracy 
nie było, a pracownik w robocie 
był od świtu do zmierzchu, bez 
urlopu, wolnych sobót. Jeszcze 
niedawno szczyciliśmy się, że 
XX wiek przyniósł pracow-
nikowi wyzwolenie od nie-
wolniczej pracy. W 1980 roku 
walczyliśmy, by pracownik był 
podmiotem, a nie przedmiotem, 
żeby było jak w Europie – nie-
zależne związki zawodowe, 
kodeks pracy, wolne soboty, 
szacunek i poszanowanie god-
ności pracownika. A co dziś 
mamy? – Praktyczną likwi-
dację kodeksu pracy w wielu 
zakładach, pełzającą likwida-
cję związków zawodowych, 
poniżanie pracownika i jesz-
cze jedno wielkie osiągnięcie 
– pracę nie tylko w sobotę, ale 
i w niedzielę. Pod inną postacią 
komuna wróciła”.

– Tak się tańczy, jak gra 
orkiestra – podsumowuje 
prof. Ryszard Bugaj, odno-
sząc się do tego, że pracodaw-
cy działają w rytmie polityki 
tworzonej przez państwo. Ale 
czy właśnie w sposób, w jaki 
to robi stocznia Crist, chcemy 
rozwijać nasz kraj? W oparciu 
o pozbawionych jakichkolwiek 
praw pracowników, czy też do-
ceniając wykształconych, zdol-
nych ludzi, którym należy się 
bezpieczeństwo pracy i płacy?

Olga Zielińska

Nie ma jak w STOCZNI CRIST 

Stocznia Crist, działająca 
na dawnych terenach 
Stoczni Gdynia, szczyci 

się osiągnięciem miliardowe-
go przychodu i prawie 80-mi-
lionowego zysku za ubiegły 
rok. Nie chwali się jednak, że 
prawie wszyscy pracownicy 
– około 1,7 tys. stoczniowców, 
którzy ten zysk wypracowują, 
tworzą  jednoosobowe firmy.

Gdyńska firma buduje swoją
siłę przede wszystkim na obni-
żaniu kosztów pracy. To głów-
ne źródło jej konkurencyjności. 
Jej właściciele zdecydowali, że 
najłatwiejszym i najbardziej 
korzystnym z punktu widze-
nia finansowego sposobem na
obniżenie kosztów pracy jest 
niezatrudnianie ludzi na umo-
wy o pracę.

Zarząd Crista tak tłumaczy 
swoją strategię: „Elementem 
stabilizowania kosztów w ob-
liczu zmian rynkowych jest 
polityka zatrudnienia. Wa-
runkowana jest ona wieloma 
czynnikami, od warunków 
zewnętrznych (poziom fiskali-
zmu, prawodawstwo dotyczą-
ce zatrudnienia, finansowanie
projektów w których Crist 
uczestniczy) po obraną strate-
gię. Ponieważ cykle produk-
cyjne w działalności Crista nie 
zawsze odpowiadają cyklom 
koniunktury rynkowej, w stra-
tegię tę wpisuje się elastyczne 
zatrudnienie, w zależności od 
potrzeb”.

Sposób na biznes?

Czy to sposób na robienie 
biznesu w Polsce? Ekonomista 
prof. Ryszard Bugaj odpowia-
da, że to sposób na obniżenie 
kosztów pracodawcy, ale kosz-
tem składek ubezpieczenio-

ryzyko prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w warunkach 
bliskich hiperkonkurencji. 
Przestrzegając norm prawa sta-
ramy się umiejętnie prowadzić 
działalność biznesową w poro-
zumieniu ze wszystkimi inte-
resariuszami i z zachowaniem 
wartości etyki pracy”.

Jak pracuje 
samozatrudniony 
stoczniowiec

W ubiegłym roku jeden 
z armatorów, dla którego pra-
cuje Crist – norweska firma
Aker – był zaniepokojony zbyt 
dużą liczbą usterek, wykrytą 
w systemie kontrolnym. W ce-
lu sprawdzenia, co jest tego 
powodem, firma Aker wysłała

Prof. Ryszard Bugaj: 
Przypuśćmy, że 
w pokoju jest dwóch 
pracowników: 
jeden ma umowę 
o pracę, drugi jest na 
samozatrudnieniu. 
Gdy nagle dochodzi do 
wypadku, gdzie obaj 
są poszkodowani, tylko 
jeden z nich dostanie 
odszkodowanie. 
To jawna 
niesprawiedliwość. 

W Crist na etacie jest 
tylko 50 pracowników. 
Pozostali są na 
samozatrudnieniu; 
nie mają prawa 
do świadczeń 
chorobowych, 
urlopowych, 
pracodawca nie 
odprowadza za nich 
składek emerytalnych 
i rentowych. Na takich 
warunkach pracuje 
w Stoczni Crist ok.  
1700 stoczniowców.

oraz gorących z otwartym 
ogniem” mają na sobie zwykłe, 
stare drelichowe spodnie. Inne 
uwidaczniają tarcze spawal-
nicze, których zadaniem jest 
ochrona twarzy, a w szczegól-
ności oczu. Ich stan pozwala 
domniemywać, że mają po kil-
kadziesiąt lat, są już po prostu 
bardzo zużyte.

Tak brzmią przykładowe 
opisy zdjęć sporządzone przez 
inspektorów PIP: „Widoczne 
uszkodzenia odzieży roboczej”, 
„Pomimo zawartych umów, nie 
otrzymali odzieży roboczej”, 
„Zamiast zapewnienia prawi-
dłowej odzieży roboczej, sto-
suje się naprawy za pomocą ta-
śmy samoprzylepnej”, „Odzież 
robocza silnie zniszczona, po-
rwana i połatana”.

Również bezpieczeństwo 
pracowników stoi pod zna-
kiem zapytania. Jednej z firm,
działających na terenie Crista, 
gdzie doszło do wypadku, któ-
ry skończył się śmiercią ro-
botnika, PIP wytyka, że: „Nie 
posiada stałej umowy na wy-
konywanie zadań służby BHP 
w przedsiębiorstwie” oraz: 
„W trakcie kontroli stwier-
dzono, że przedsiębiorca nie 
posiada dokumentacji doty-
czącej odbycia przez poszko-
dowanego badań lekarskich, 
na podstawie których poszko-
dowany zgodnie z art. 229 k.p. 
powinien uzyskać zaświad-
czenie lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do pracy 
na zajmowanym stanowisku 
spawacza. Ponadto nie przed-
stawiono stosownych doku-
mentów dotyczących przygo-
towania poszkodowanego pod 
względem BHP do wykonania 
zadań. Nie udokumentowano 
zapoznania poszkodowanego 
z zagrożeniem życia i zdrowia 
występującymi w miejscu pro-
wadzenia działalności”.

ARP promuje stocznię 
Crist

Dla Agencji Rozwoju Prze-
mysłu, będącej spółką Skarbu 
Państwa, liczy się wynik finan-
sowy, nie ludzie. Dowodem na 
to jest dokument „Aktualna sy-
tuacja na rynku stoczniowym 
w Polsce – propozycja działań 
Grupy ARP SA” z lipca br., 
w którym przedstawione są 
plany związane z utworzeniem 
holdingu stoczniowego. Jednym 
z filarów nowego holdingu ma
być właśnie stocznia Crist.

Według „Sytuacji na rynku 
stoczniowym w Polsce – ana-
liza SWOT” jako mocne stro-
ny Crist ARP wymienia m.in. 
niższe koszty wynagrodzeń 
pracowników produkcyjnych 
oraz elastyczne formy za-

do stoczni Crist dwóch swoich 
pracowników, spawaczy.

– Okazało się, że nie było 
znaczących różnic między pol-
ską technologią a norweską, 
stoczniowcy pracowali też na 
podobnym sprzęcie. Wykryto 
natomiast, że na błędy wpły-
wała zbyt duża rotacja pracow-
ników. W zespołach pracowali 
stale nowi ludzie – wyjaśnia 
Marek Lewandowski, rzecz-
nik Komisji Krajowej NSZZ 
„S”.

Obniżanie kosztów pra-
cy to niejedyny sposób na 
oszczędzanie według stocz-
ni Crist. PIP przeprowadziła 
w ubiegłym roku na terenie 
stoczni kilka kontroli. Okaza-
ło się, że w samej stoczni Crist 
oraz w firmach, które świadczą
usługi na jej rzecz, dochodzi do 
wielu nieprawidłowości.

Na fotografiach zrobionych
przez inspektorów PIP widać 
pracowników w zniszczonej 
odzieży roboczej, porwanej 
i połatanej, poklejonej zwy-
kłą taśmą samoprzylepną. Są 
fotografie pokazujące stocz-
niowców, którzy „przy wyko-
nywaniu prac spawalniczych 
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Co motywuje do pozostania w obecnej firmie? 
(odpowiedzi w proc.) 

MAGAZYNEK PODRĘCZNY

szczęście?

Cytat miesiąca

„

Przeciętne zatrudnienie 
w sektorze przedsię-
biorstw w lipcu 2013 r. 
wyniosło 5489,5 tys. 
zł i kształtowało się na 
tym samym poziomie co 
w poprzednim miesiącu.

Czym jest

25 mln zł odszkodowań 
dla pracowników

ILE POLAK PRACUJEILE POLAK PRACUJE
na wakacje?

„WYBORCZA” I „RZECZPOSPOLITA”
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przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(w przeliczeniu na zł)

liczba dni pracyliczba dni pracy

Liczba dni roboczych, które muszą przepracować 
mieszkańcy różnych krajów Europy, aby zarobić na 
wyjazd wakacyjny o wartości 2500 zł

”

Skończyły się wakacje, 
oprócz opalenizny i wspania-
łych wspomnień wielu z nas 
zostanie po nich pusty portfel 
i zaciągnięte długi. Oczywiście 
nie dotyczy to osób zarabiają-
cych kilka czy kilkanaście tysięcy 
złotych, ale już ci z przeciętną 
pensją musieli zacisnąć pasa, by 
wakacje spędzić gdzieś dalej niż 
na własnym balkonie. Polakowi, 
który otrzymuje średnie wyna-
grodzenie krajowe, zarobienie 
na wakacje zajęłoby 23 dni.

Norwegowie, Duńczycy, o ile 
zarabiają przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie, najszybciej 
w Europie są w stanie zapraco-
wać na swój urlop. Zajmie im to 
zaledwie 4 dni, a w przypadku 
pracowników w Luksemburgu, 
5 dni. Aby zapracować na swój 
wakacyjny wyjazd francuscy 
i austriaccy pracownicy potrze-
bują 7 dni, natomiast włoscy 
– 8 dni. Najdłużej muszą praco-
wać zatrudnieni w Bułgarii (55 
dni).

Źródło:
tur-info.pl; wynagrodzenia.pl

Potwierdza się stare przysłowie, że pieniądze szczęścia nie 
dają. Rodzina, życzliwi przyjaciele i czyste sumienie ważniejsze są 
od pieniędzy. Właśnie te czynniki Polacy uznają za najważniejsze 
w osiągnięciu szczęśliwego życia.

TNS Polska zapytało Polaków o cele, jakie stawiają sobie w ży-
ciu i które z nich są dla nich ważne. Wyniki porównano z tymi 
sprzed 10 lat. I tak, Polacy za ważne w osiągnięciu szczęśliwego 
życia uznali udane życie rodzinne (95 proc.; o 3 pkt proc. mniej 
niż w roku 2003), posiadanie życzliwych i serdecznych przyjaciół 
(93 proc.; spadek o 3 pkt proc.), czyste sumienie (91 proc.; spa-
dek o 6 pkt proc.) oraz ludzki szacunek (90 proc.; spadek o 7 
pkt proc.). Po 89 proc. respondentów wskazało na wielką i od-
wzajemnioną miłość (o 1 pkt proc. mniej niż przed dekadą) oraz 
na ciekawą pracę (spadek o 2 pkt proc.). Na kolejnych miejscach 
uplasowały się: świadomość, że przynosi się ludziom pożytek (86 
proc.; spadek o 6 pkt proc.) oraz spokojny, zapewniony byt bez 
niespodzianek (85 proc.; wzrost o 1 pkt proc.).

Dodajmy jeszcze, że najrzadziej za ważne Polacy uznają posiada-
nie władzy nad innymi ludźmi, choć w tym przypadku w ciągu deka-
dy odsetek osób, które cenią ten czynnik, wzrósł z 11 do 18 proc.

W pierwszym półroczu 2013 roku do Państwowej Inspekcji 
Pracy trafiło 541 spraw zgłoszonych przez związki zawodowe. 
W roku 2011 związkowcy zgłosili do PIP 1126 spraw, a w roku 
ubiegłym – 1036. Co czwarta sprawa dotyczyła wynagrodzeń 
lub innych świadczeń wynikających ze stosunków pracy. W 2011 
roku na wnioski związków inspekcja nakazała wypłacić 10 mln 
zł, natomiast w roku 2012 – już niemalże 25 mln zł. Na drugim 
miejscu znalazły się sprawy dotyczące nawiązywania i rozwiązy-
wania stosunków pracy. Prawo naruszano także nie przestrze-
gając norm BHP, obecnie PIP każdego dnia wydaje trzy decyzje 
dotyczące właśnie tych spraw.

Do spektakularnych spraw w Regionie Gdańskim można zali-
czyć wygrane sprawy z syndykiem masy upadłościowej w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni o przywrócenia do pracy i odszko-
dowania za bezprawne zwolnienia.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

tyle w 2012 roku wywalczyły 
związki zawodowe

Czytelnictwo gazet codzien-
nych spada od dłuższego cza-
su, jednak jednym dziennikom 
spada szybciej, innym wolniej, 
a niektórym nawet wzrasta 
sprzedaż. W ostatnim półroczu 
najwięcej straciła „Rzeczpo-
spolita” – prawie jedną czwar-
tą czytelników w stosunku 

ostro w dół
do ubiegłego roku. Znaczący 
spadek sprzedaży zanotowała 
również „Gazeta Wyborcza”, 
którą kupiło o 15,12 proc. 
mniej Polaków niż rok wcze-
śniej. Jedynym dziennikiem, 
który zanotował wzrost (o 3,28 
proc.), jest „Gazeta Polska Co-
dziennie”.

Czy pracodawca, aby za-
trzymać pracownika, który 
chce zmienić pracę, dając 
mu podwyżkę go zatrzyma? 
Niekoniecznie. Okazuje się, 
że wynagrodzenie jest mniej 
ważne niż atmosfera w pra-
cy i stosunki interpersonalne. 
Atmosferę psuje głównie brak 
wewnętrznej komunikacji mię-
dzy kierownictwem i pracow-
nikami. Dla firm w większości 
przypadków dobrowolne odej-
ście pracownika to duża strata 
– i nieważne, czy menedżera, 
czy pracownika szeregowego. 

Źródło: „Rzeczpospolita”

DOBRY PRACOWNIK – bezcenny skarb

atmosfera i relacje międzyludzkie

wynagrodzenie

brak atrakcyjnych ofert pracy

lokalizacja

możliwości rozwoju, szkolenia

54

52

46

43

22

Monopol na przemoc ma państwo, 
a nie bandyci.

Bartłomiej Sienkiewicz, 
aktualnie urzędujący minister spraw wewnętrznych

Przeciętne wynagro-
dzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w lip-
cu 2013 r. wyniosło 
3830,07 zł i było 
o 0,6 proc. wyższe 
niż w czerwcu.

Ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych w lip-
cu 2013 r. w stosunku 
do poprzedniego 
miesiąca wzrosły 
o 0,3 proc.

W okresie siedmiu miesięcy 2013 r. 
wydano pozwolenia na budowę 
79 678 mieszkań, tj. o 22,3 proc. 
mniej niż w analogicznym okresie 2012 
r. Zmniejszyła się również liczba miesz-
kań, których budowę rozpoczęto – do 
71 931 mieszkań, tj. o 21,8 proc.

W czerwcu zwiększyły 
się opłaty za użytko-
wanie mieszkania, 
w tym nośniki energii 
w stosunku do lipca 
o 1,5 proc.

O 0,4 proc. 
wzrosły w lipcu 
w stosunku do 
czerwca koszty 
związane ze 
zdrowiem.
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SPOŁECZEŃSTWO

na wakacje?

17

W wyniku wydarzeń bez precedensu w Europie Środkowo-
-Wschodniej powstał Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność”.

16 sierpnia 1980 r. pierwsze 
rozmowy w Stoczni Gdańskiej 
doprowadziły do zawarcia ugo-
dy z dyrekcją. Pod wpływem 
innych zakładów pracy posta-
nowiono jednak kontynuować 
strajk w stoczni. W nocy z 16 na 
17 sierpnia 1980 r. powstał Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajko-
wy. Dzień później spisano 21 
postulatów. Niektóre wydawały 
się „niestrawne” dla władz PRL. 
Pod numerem pierwszym było 
utworzenie „niezależnych od 
partii i pracodawców wolnych 
związków zawodowych”. Ko-
lejnymi m.in. prawo do strajku; 
wolność słowa; przywrócenie do 
pracy zwolnionych z powodów 
politycznych; podanie w środ-
kach masowego przekazu in-
formacji o utworzeniu MKS 
i opublikowanie listy postulatów. 
Postulaty „21xTak”, spisane na 
sklejce czerwoną olejną farbą, 

Ustępstwa 
i porozumienie

24 sierpnia obradowało IV 
Plenum KC PZPR. Stanisław 
Kania oceniał, że w Gdańsku 
i Gdyni strajkuje około 130 ty-
sięcy pracowników, a w Szczeci-
nie – 60 tysięcy. Edward Gierek 
opowiedział się za pokojowym 
rozwiązaniem konfliktu. Na 
tym samym plenum powoła-
no specjalny sztab, który miał 
przygotować alternatywne siło-
we rozwiązanie.

W tym samym czas ie 
w Gdańsku, przy MKS powstała 
komisja ekspertów. 26 sierpnia 
do Stoczni Gdańskiej wróciła 
delegacja rządowa. Nastąpiło 
wznowienie rozmów. Andrzej 
Gwiazda deklarował: „Naszym 
celem jest powołanie rzeczywi-
stej organizacji pracowników, 
w którą ludzie byliby w stanie 
uwierzyć”.

28 sierpnia odbyła się trzecia 
tura negocjacji. Omawiano ogra-
niczenie cenzury, uwolnienie 

Dialog i determinacja –
SIERPIEŃ ’80

Dialog
U podstaw sierpniowego po-

rozumienia leżał dialog. Był nie-
szczery ze strony władz PRL, bo 
już latem 1980 r. ruszyły przygo-
towania do zdławienia robotni-
czej rewolty i wyrosłego na nim 
ruchu „Solidarności”. Niemal 
od razu, 16 sierpnia 1980 r., zo-
stał powołany w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych sztab 
do kierowania operacją „Lato 
– 80”. Jego zadaniem było prze-
ciwdziałanie rozszerzającym się 
strajkom, później zaś zwalczanie 
„Solidarności” i innych ugrupo-
wań niezależnych. Jednak dialog 
w Sierpniu stał się, niezależnie 
od ocen i politycznych zapa-
trywań, środkiem do unikania 
rozwiązań siłowych.

Poprzednie robotnicze zry-
wy – w 1956, 1970 i 1976 roku 
– tłumione były przez władze 
PRL z użyciem milicji i woj-

ska z całą bezwzględnością. 
Tym razem dzięki determinacji 
strajkujących i mądrości przy-
wódców strajku robotnicy Wy-
brzeża i Śląska nie wyszli na 
ulice. Strona rządowa w 1980 
r. okazała się partnerem dialo-
gu. Oczywiście do tego musia-
ła „dojrzeć”. Sytuacja bowiem 
przerosła prognozy, a rozmiary 
protestu i uwaga świata skiero-
wane na Polskę odwiodły ekipę 
Edwarda Gierka od próby siło-
wych rozwiązań.

Postulaty

Nim do porozumienia do-
szło, sytuacja była napięta. 
W dniu wybuchu strajku, 14 
sierpnia wieczorem, w KW 
PZPR w Gdańsku odbyła się 
narada z udziałem Stanisława 
Kani, odpowiedzialnego m.in. 
za SB. Pojawiły się histerycz-
ne głosy o terrorze i anarchii sił 
antysocjalistycznych.

były komunikatem wysłanym 
w przestrzeń publiczną. Stały 
się podstawą negocjacji.

Delegacja

21 sierpnia do Gdańska 
przyjechała delegacja rządowa, 
z Mieczysławem Jagielskim 
na czele. Jego przemówienie, 
w którym proponował rozmowy 
ze strajkującymi w komisjach 
branżowych, z pominięciem 
MKS, mające na celu złama-
nie solidarności strajkujących, 
emitowało lokalne radio. 23 
sierpnia delegacja rządowa roz-
poczęła rozmowy z MKS-em. 
Transmisja z rozmów szła na 
zakład do strajkujących robot-
ników i zgromadzonych przed 
stoczniową bramą mieszkań-
ców Trójmiasta. W tym czasie 
specjalna jednostka uderzeniowa 
MSW szykowała się do rozbicia 
MKS-u, a Gdańsk był izolowany 
od reszty kraju.

więźniów politycznych i dostęp 
Kościoła do radia i telewizji. 
Mieczysław Jagielski wyjechał 
na konsultacje do Warszawy. 
29 sierpnia obradowało Biuro 
Polityczne KC PZPR. Włady-
sław Kruczek, przewodniczący 
Centralnej Komisji Kontroli Par-
tyjnej PZPR, postulował: „Zasta-
nowić się nad ogłoszeniem sta-
nu wyjątkowego, zacząć bronić 
władzy!”. Dialog był zagrożony. 
Tymczasem podczas V Plenum 
KC PZPR Mieczysław Jagielski 
zreferował wyniki prowadzo-
nych rozmów i uznał potrzebę 
zgody na powstanie nowych 
związków zawodowych.

31 sierpnia w sali BHP 
Stoczni Gdańskiej o godzinie 
16.40 MKS, reprezentujący 
ponad 700 zakładów, i komisja 
rządowa podpisały porozumie-
nie. Uroczystość na żywo trans-
mitowała TVP.

Artur S. Górski

Stypendia XI edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „So-
lidarność” zostaną wręczone młodzieży szkolnej 31 sierpnia, 
podczas obchodów 33 rocznicy strajków z Sierpnia ’80 i po-

wstania NSZZ „Solidarność” oraz 25 rocznicy strajków z 1988 r. 
– w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

W tym roku wsparcie finansowe otrzyma 40 uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendystami zostaną ucznio-
wie, którzy wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce, 
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, angażują się w wolontariat, 
a także rozwijają swoje pasje i zainteresowania, np. muzyczne lub 
sportowe. Dodatkowy warunek otrzymania stypendium stanowi 
rekomendacja jednej z organizacji Związku. Jak mówi przewodni-
czący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Wojciech Książek – pomysłodawca i przewodni-
czący Kapituły Funduszu: „O stypendium w tym roku ubiegało 
się prawie 100 uczniów. Widać, że kryzys dotyczy także sytuacji 
rodziców wielu z nich – zwolnienia z pracy, redukcje zarobków. 
Cieszy, że w tej sytuacji ofiarność darczyńców nie maleje. Bardzo 
im dziękujemy, bo w ten sposób mogliśmy w tym roku wydać na 
stypendia grubo ponad 30 tys. zł. Przypominam też, że corocznie 
przyznajemy po dwa stypendia dla szkół podstawowych: w Łę-
gowie, która nosi imię Ofiar Grudnia 1970 i w Wąglikowicach 
– im. NSZZ „Solidarność”. 31 sierpnia wyróżniona przez kapitułę 
młodzież będzie uczestniczyła w konferencji na temat najnowszej 
historii Polski, spotka się z bohaterami strajków z 1980 i 1988 
roku. To dla nas ważne, żeby oprócz porządnej wiedzy byli pra-
wymi obywatelami Rzeczpospolitej. Polskimi patriotami”.

Barbara Ellwart

Pomagamy 
zdolnej 
młodzieży 

W tegorocznym Maratonie Solidarności, który odbył się trady-
cyjnie 15 sierpnia, zwyciężył Kenijczyk Wycliffe Kipkorir 
Biwot, poprawiając rekord maratonu na 2:20.17. Kolejne 

dwa miejsca również należały do faworytów biegu, Kenijczyków. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się Rumunka Daniela Elena Cilrand, 
zwyciężczyni Maratonu Solidarności w latach 2007-2010 z czasem 
2:49.19. Drugie miejsce zajęła Polka Arleta Meloch z Grudządza, 
trzecie zawodniczka z Białorusi, zeszłoroczna tryumfatorka. Puchary 
wręczali: Piotr Duda i Tadeusz Majchrowicz z Komisji Krajowej, 
Krzysztof Dośla i Roman Kuzimski z ZR Gdańskiego, Kazimierz 
Zimny, dyrektor maratonu oraz przedstawiciele ECS.

W tegorocznym maratonie wystartowała rekordowa liczba 
780 zawodników z 24 państw. Bieg rozpoczął się w Gdyni pod 
pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 (ok. godz. 9.35), a właściwy start 
o godz.10 spod Urzędu Miasta Gdyni (al. marsz. Piłsudskiego 
52/54). Meta była w Gdańsku na Długim Targu.

Impreza organizowana jest przede wszystkim w celu uczczenia 
strajków z 1980 roku. Pierwszy bieg na dystansie półmaratonu 
odbył się w 1981 r., imprezę reaktywowano w 1989 roku – wtedy 
częścią dystansu była trasa przemarszu gdyńskich stoczniowców 
przez słynną kładkę, a od 1995 roku bieg odbywa się na regularnej 
trasie pełnego maratonu.

Maraton Solidarności. 
W tym roku padł rekord
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W 1980 roku negocjacje były jawne, transmitowane przez radiowęzeł. Wielu stoczniowców 
nagrywało je na magnetofony kasetowe.
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Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przy-
sługuje zawsze normalne wynagrodzenie za każdą z prze-
pracowanych godzin oraz rekompensata w postaci dodatku 
do wynagrodzenia albo czasu wolnego. Ostateczna decyzja 
o formie rekompensaty należy do pracodawcy.

2. Czas wolny 
za nadgodziny

Przepisy przewidują dwie 
formy rekompensaty pracy 
w godzinach nadliczbowych 
– w postaci dodatkowego 
wynagrodzenia albo czasu 
wolnego. Przy rozliczeniu 
nadgodzin czasem wolnym 
pracownikowi nie przysłu-
guje już dodatek za pracę 
w godzinach nadliczbowych. 
W związku z powyższym za 
każdą przepracowaną godzinę 
pracownik powinien otrzymać 
„normalne wynagrodzenie” za 
wykonaną pracę.

Czasu wolnego udziela 
się na wniosek lub bez wnio-
sku pracownika (z inicjatywy 
pracodawcy). W tym pierw-
szym przypadku konieczne 
jest złożenie przez pracownika 
wniosku na piśmie, zaś czasu 
wolnego udziela się w propor-
cji 1:1. Pamiętać należy, że 
wniosek ten wcale nie obliguje 
pracodawcy do takiego właśnie 
załatwienia sprawy przepraco-
wanych nadgodzin. Jeżeli jed-
nak odmówi udzielenia czasu 
wolnego, będzie zobowiązany 
do wypłaty dodatku.

Jeżeli pracownik określił 
we wniosku konkretny termin 
udzielenia mu czasu wolnego, 
to pracodawca nie może bez 
zgody pracownika udzielić 
tego czasu w innym terminie.

W sytuacji, gdy czas wolny 
udzielany jest z inicjatywy pra-
codawcy za każdą godzinę pra-
cy w nadgodzinach pracodawca 
udziela 1,5 godziny wolnego 
i nie może to spowodować obni-
żenia wynagrodzenia należnego 
pracownikowi za pełny mie-
sięczny wymiar czasu pracy.

Przykład
Pracownik miał do prze-
pracowania w okresie roz-
liczeniowym 152 godziny. 
Wypracował 10 godzin 
nadliczbowych, za które 
otrzymał (z inicjatywy praco-
dawcy) 15 godzin czasu wol-
nego. W rzeczywistości prze-
pracował więc 137 godzin, 
czyli mniej niż obowiązujący 
go w danym okresie rozlicze-
niowym wymiar czasu pracy. 
Taki sposób rekompensaty 
pracy nadliczbowej nie może 
jednak spowodować obniże-
nia wynagrodzenia należne-
go mu za pełen miesięczny 
wymiar czasu pracy.

Udzielenie przez pracodawcę, 
bez wniosku pracownika, czasu 
wolnego w zamian za przepra-
cowaną w godzinach nadliczbo-
wych pracę powinno nastąpić 

najpóźniej do końca okresu rozli-
czeniowego, w którym powstały 
nadgodziny, na wniosek pracow-
nika rozliczenie czasem wolnym 
nadgodzin nastąpić może także 
w późniejszym okresie.

Przykład
Pracownik pracował 
w styczniu w godzinach 
nadliczbowych, gdyż dwa 
razy został w pracy dłu-
żej. Raz pracował przez 10 
godzin, a drugi raz przez 
godzin 12. Pracownik 
wystąpił do pracodawcy 
z wnioskiem o udzielenie 
mu 6 godzin czasu wolne-
go w lutym. Pracownik wy-
nagradzany jest stawką go-
dzinową w wysokości 10 zł. 
W jakiej wysokości otrzyma 
on wynagrodzenie w stycz-
niu i w lutym, jeśli zgodnie 
z harmonogramem czasu 
pracy powinien przepraco-
wać w styczniu 176 godzin, 
a w lutym 168 godzin?

Jeżeli czas wolny za pracę 
w godzinach nadliczbowych 
został udzielony na wniosek 
pracownika w innym miesiącu 
niż w tym, w którym ta praca 
wystąpiła, to w miesiącu, w któ-
rym pracownik pracował ponad 
normę otrzymuje odpowiednio 
wyższe wynagrodzenie za pracę, 
natomiast w miesiącu, w którym 
czas wolny odebrał – odpowied-
nio niższe. W związku z powyż-
szym przy stawce godzinowej 10 
zł pracownik powinien otrzymać 
w styczniu 1820 zł wynagro-
dzenia, gdyż wymiar wynosił 
176 godziny, a pracownik prze-
pracował dodatkowo 6 godzin, 
a więc w sumie pracował przez 
182 godziny. W lutym natomiast 
pracownik powinien otrzymać 
wynagrodzenie za 162 faktycz-
nie przepracowane godziny 
(168-6=162).

3. Dzień wolny 
z tytułu przeciętnie 
pięciodniowego 
tygodnia pracy

Tydzień pracy trwa przecięt-
nie pięć dni, dlatego przyjmuje 
się, że szósty dzień tygodnia 
musi być wolny. Takim dniem 
jest zazwyczaj sobota, ale nie 
jest to regułą, bo może to być 
też inny dzień tygodnia, z wy-
jątkiem niedzieli, która jest 
dniem ustawowo wolnym od 
pracy. Dzień taki nie może 
również przypadać w święto.

Pracodawca, który tego nie do-
pilnuje, popełni dwa wykroczenia: 
złamie zasadę przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy i zapla-
nuje pracę w nadgodzinach.

Dzień wolny należy udzielić 
do końca okresu rozliczeniowego. 
Nie jest dopuszczalne wypłacanie 
dodatków za pracę w dzień wolny 
z tytułu pięciodniowego tygodnia 

pracy. Te Główny Inspektorat Pra-
cy dopuszcza tylko wtedy, gdy od-
danie dnia wolnego jest fizycznie
niemożliwe. Tak będzie przykła-
dowo wtedy, gdy zbliża się koniec 
okresu rozliczeniowego.

Zatrudnionemu trzeba od-
dać cały dzień wolny, nawet je-
śli pracował tylko 4 godziny.

Przykład
Pracownik został wezwany 
do pracy w ostatnią sobotę 
marca – dzień ten był dla 
niego wolny z tytułu zasady 
przeciętnie 5-dniowego ty-
godnia pracy. Co do zasady 
za pracę w takim dniu pra-
cownik powinien otrzymać 
dodatkowy dzień wolny 
od pracy do końca okresu 
rozliczeniowego. 31 marca 
jest jednak ostatnim dniem 
miesięcznego okresu rozli-
czeniowego, jakim objęty 
jest pracownik. Wobec fak-
tycznego braku możliwości 
udzielenia pracownikowi 
dnia wolnego w terminie 
wskazanym w przepisach 
prawa pracodawca musi 
zrekompensować pracowni-
kowi pracę w dniu wolnym 
wynagrodzeniem powięk-
szonym o 100-procentowy 
dodatek (art. 1511 § 1 k.p.).

4. Rozliczanie pracy 
w niedziele i święta
a) Praca w niedzielę

Pracownikowi wykonującemu 
pracę w niedzielę pracodawca 
jest obowiązany zapewnić w za-
mian inny dzień wolny od pracy 
w okresie 6 dni kalendarzowych 
poprzedzających lub następują-
cych po takiej niedzieli. Jeżeli nie 
jest możliwe wykorzystanie dnia 
wolnego od pracy w zamian za 
pracę w niedzielę w tym terminie 
– pracownikowi przysługuje dzień 
wolny od pracy do końca okresu 
rozliczeniowego, a gdy i to jest 
niemożliwe, to należy się wyna-
grodzenie z dodatkiem w wysoko-
ści określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 
k.p., czyli 100 proc.

b) Praca w święto
Pracownikowi wykonujące-

mu pracę w święto pracodawca 
jest obowiązany zapewnić w za-
mian inny dzień wolny od pracy 
w ciągu okresu rozliczeniowe-
go, a jeżeli nie jest to możliwe 
– pracownikowi przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 100 proc. za każdą 
godzinę pracy w święto.

Jeden czy dwa dodatki?
Rekompensaty pracy w nie-

dziele i święta, gdy nie został 
udzielony w zamian inny dzień 
wolny, nie należy mylić z re-
kompensatą pracy w godzinach 
nadliczbowych. Może się zda-
rzyć, że nieoddana niedzie-
la spowoduje przekroczenie 

przeciętnie tygodniowej normy 
czasu pracy w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym. W takiej 
sytuacji dochodzi do zbiegu 
uprawnień pracownika z tytu-
łu niezrekompensowanej nie-
dzieli oraz pracy w godzinach 
nadliczbowych. Pytanie: czy 
należą się dwa dodatki? Sąd 
Najwyższy stwierdził, że w ta-
kiej sytuacji przysługuje tylko 
jeden 100-procentowy dodatek 
z tytułu niezrekompensowanej 
niedzieli (uchwała SN z 15 lu-
tego 2006 r. II PZP I 1/05)

Prawo do wolnej niedzieli
Pracownik pracujący w nie-

dziele powinien korzystać co 
najmniej raz na 4 tygodnie 
z niedzieli wolnej od pracy 
(art. 15112 k.p.). Regulacja ta 
nie dotyczy zatrudnionych 
w systemie weekendowym.

Przykład
Pracownicy świadczą pracę 
od poniedziałku do piątku. 
W niedzielę pracodawca we-
zwał dwóch pracowników 
do pracy. Pracownik nr 1 
skończył ją po 6 godzinach, 
pracownik nr 2 po 11.
Pracodawca rekompensuje 
ich pracę w następujący 
sposób:
 pracownik nr 1 – za 6 

godzin pracy w niedzielę 
powinien otrzymać cały 
inny dzień wolny nastę-
pujący 6 dni po lub przed 
tą niedzielą, jeżeli jest to 
niemożliwe – do końca 
okresu rozliczeniowego. 
Dopiero jeżeli oba spo-
soby rekompensaty nie 
wchodzą w grę, praco-
dawca będzie musiał 
zapłacić pracownikowi 
wynagrodzenie wraz ze 
100-procentowym do-
datkiem za każdą godzi-
nę pracy w niedzielę;

 pracownik nr 2 – za 
pierwsze 8 godzin pracy 
przysługiwać mu będzie 
inny cały dzień wolny od 
pracy na 6 dni przed lub 
po tej niedzieli, jeżeli jest 
to niemożliwe – do koń-
ca okresu rozliczenio-
wego. Gdy oba sposoby 
rekompensaty nie wcho-
dzą w grę, pracodawca 
będzie musiał zapłacić 
pracownikowi wynagro-
dzenie wraz ze 100-pro-
centowym dodatkiem za 
pierwsze 8 godzin pracy 
w niedzielę. Natomiast 
kolejne 3 godziny pra-
codawca rekompensuje 
już jak „zwykłe” nadgo-
dziny, czyli:

 wynagrodzenie wraz ze 
100-procentowym do-
datkiem (praca w nie-
dzielę) lub

 czas wolny w proporcji 
1:1 lub 1:1,5.

Stan prawny na 5.08.2013 r.
Maria Szwajkiewicz

Rekompensowanie godzin nadliczbowych

1. Dodatek do 
wynagrodzenia
a) dodatek 100 proc

przysługuje pracownikowi 
za pracę w godzinach nadliczbo-
wych na dobę przypadających:
 w nocy
 w niedziele i święta niebędą-

ce dla pracownika dniami pra-
cy, zgodnie z obowiązującym 
go rozkładem czasu pracy

 w dniu wolnym od pracy 
udzielonym pracownikowi 
w zamian za pracę w nie-
dzielę lub w święto

 gdy jest to praca przekraczają-
ca przeciętną 40-godzinną ty-
godniową normę czasu pracy.

b) dodatek 50 proc.
przysługuje pracownikowi 

za pracę w godzinach nadliczbo-
wych na dobę w dni będące dla 
pracownika dniami pracy (w tym 
„robocze” niedziele i święta), 
z wyjątkiem pracy nadliczbowej 
w porze nocnej (za którą przysłu-
guje dodatek w wysokości 100 
proc. wynagrodzenia).

Dodatek w wysokości 50 proc. 
wynagrodzenia przysługuje także 
za nadgodziny dobowe przypa-
dające w dzień wolny od pracy 
wynikający z rozkładu czasu pra-
cy w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy (np. w sobotę).

Za pracę w godzinach nad-
liczbowych przekraczających 
jednocześnie normę dobową i ty-
godniową przysługuje tylko jeden 
dodatek do wynagrodzenia.

Przykład
Pan Mariusz pracuje w sys-
temie podstawowym, od 
poniedziałku do piątku od 
8 do 16. W środę został 
trzy godziny dłużej, tj. do 
19. W piątek natomiast wy-
szedł z pracy terminowo, 
ale o 21 został wezwany na 
godzinę, bo w firmie doszło
do awarii jednej z maszyn. 
W obydwu dniach doszło 
do nadgodzin dobowych. 
Oprócz normalnego wyna-
grodzenia przysługuje za 
nie dodatek:
 50 proc. za trzy nadgo-

dziny, do których doszło 
w środę

 100 proc. za jedną. nad-
godzinę piątkową, bo 
jedna nadgodzina wy-
stąpiła w porze nocnej.

Dodatek za pracę w godzi-
nach nadliczbowych przy-
padających w porze nocnej 
przysługuje niezależnie 
od dodatku określonego 
w art. 1518 k.p. (20 proc. 
stawki godzinowej wynika-
jącej z minimalnego wyna-
grodzenia za pracę)
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Porady prawne 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

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

„Wyprawka” jest programem, w ramach którego można 
uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników, a w przy-
padku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – także zakupu książek po-
mocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

W roku szkolnym 2013/14 obejmie uczniów rozpoczyna-
jących edukację:
 w klasach I-III i V szkoły podstawowej

 w klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia

 w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej
 w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
 w klasie II liceum plastycznego
 klasie II lub V ogólnokształcącej szkoły baletowej
 oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.
Pomoc uczeń może otrzymać ze względu na ustalone kryteria:

 uczniowie klasy I szkoły podstawowej i uczniowie klasy I ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, spełniający kryteria 
dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 539 zł na 
osobę w rodzinie

 pozostali uczniowie z rodzin spełniających kryterium docho-
dowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – 456 
zł na osobę w rodzinie

 uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium do-
chodowego, o którym mowa wyżej, jeśli zachodzą przypadki 
wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, na podsta-
wie decyzji dyrektora szkoły.
Przypadki wymienionew ustawie:

 ubóstwo, sieroctwo, bezdomność
 bezrobocie, niepełnosprawność
 długotrwała lub ciężka choroba
 przemoc w rodzinie
 wielodzietność
 bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i pro-

wadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych
 zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa
 klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której 
będzie uczęszczał uczeń, w terminie ustalonym przez prezydenta 
miasta wraz z dowodem poniesionych kosztów oraz zaświadcze-
niem o dochodach. 

Na terenie Gdańska wnioski składa się do 9 września br., 
w Gdyni do 16 września, w Sopocie do 13 września.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie RM z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 818)

Stan prawny na 21.08.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 r. 

Program pomocy 
uczniom w roku 
szkolnym 

Sprawdzić 
siebie
Ewa Szcześniak-
-Słodczyk,
lat 54, w trakcie 
poszukiwania pracy

– Dlaczego zdecydowała 
się Pani na udział w projekcie 
Akademia Handlowa 50+?

– W branży handlowej praco-
wałam z niemałym powodzeniem 
przez 11 lat i bardzo chciałabym 
wrócić do tego, co robiłam. 
Mam 6 lat przerwy w zatrud-
nieniu w zawodzie handlowym, 
stąd moja chęć podwyższenia 
własnych umiejętności. Od 
czasu mojej pracy w zawodzie 
handlowca sporo się zmieniło, 
głównie jeżeli chodzi o tworzenie 
reklamy i oferty handlowej oraz 
wymogów dotyczących umie-
jętności komputerowych. Ważne 
jest również odświeżenie tego, 
co się wiedziało, a jednocześnie 
podniesienie własnych kwalifi-
kacji. I co jest bardzo istotne dla 
mnie – zdobycie pewności siebie. 
Równolegle do udziału w pro-
jekcie poszukuję pracy. Liczę, że 
w trakcie projektu zweryfikuję 
moje umiejętności, co będzie im-
pulsem, żeby efektywniej szukać 
pracy.

– Co może Pani dać Certy-
fikat Akademii Handlowej?

– Sam Certyfikat Akademii 
Handlowej jest wartością na 
rynku pracy – jest dokumen-
tem, który rekomenduje mnie 
potencjalnemu pracodawcy. 
Są tam bowiem ocenione moje 
predyspozycje – nie przeze 
mnie, ale przez zespół fachow-
ców. To doda mi pewności sie-
bie podczas rozmów kwalifika-
cyjnych. Choćby sprawdzenie 
się w zakresie kompetencji 
twardych w formie ćwiczeń 
z Power Point, Excel czy pocz-
ty elektronicznej. Przyznam, że 
do tej pory nie znałam Power 
Point i dopiero w tym projek-
cie się go nauczyłam. A jest to 
ważna umiejętność w handlu 
przy tworzenia oferty rekla-
mowej, która jest podstawą 
w branży handlowej. Uważam, 
iż dzięki temu narzędziu zrobi-
łam już jeden krok do przodu. 
Z niecierpliwością czekam na 
kolejne zajęcia, tym razem 
z oceny kompetencji miękkich, 
podczas których będziemy od-
grywać scenki sprzedażowe. 
– Jakie kwalifikacje Pani 
posiada?

– Ostatnio pracowałam jako 
pracownik ochrony, posiadam 
licencję I i II stopnia, także by- Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Na temat udziału w projekcie Akademia Handlowa 50+ 
rozmawiamy z jego uczestnikami. 

Akademia Handlowa 50+ 

łam specjalistką ds. marketin-
gu.. Natomiast mój wyuczony 
zawód to pielęgniarka. Przez 8 
lat pracowałam jako dyplomo-
wana pielęgniarka na oddziale 
torakochirurgii.

– Jak traktowane są osoby 
50+, które poszukują pracy?

– Wbrew s tereotypom 
o pracownikach 50+, nie boję 
się być oceniana. Natomiast 
nie akceptuję oceniania przez 
pryzmat wieku. Przeważnie 
składam oferty bez podawania 
daty urodzenia, a często, już na 
wstępie rozmowy kwalifikacyj-
nej, okazuje się, że wiek może 
dyskwalifikować. Niesłuszne 
wydaje mi się niedostrzeganie 
atutów pracowników 50+. Po 
pierwsze – mamy duże do-
świadczenie, po drugie – wię-
cej cierpliwości i wytrwałości. 
Kiedyś, jako młoda matka, 
zmagałam się z dzieleniem 
czasu pomiędzy pracą a rodzi-
ną. Natomiast teraz, gdy mogę 
dać z siebie wszystko, jakoś 
nikt mnie nie chce zatrudnić. 
Niestety, nie mam dobrych 
doświadczeń, jeżeli chodzi 
o pośrednictwo pracy przy 
urzędach pracy. Bardziej liczę 
na własną inicjatywę.

– Czy zachęciłaby Pani 
inne osoby do udziału w pro-
jekcie?

– Mój  dotychczasowy 
udział w projekcie podsumo-
wałabym jednym zdaniem: 
Człowiek jest sprawdzony 
i sam się sprawdza. To bardzo 
ważne w poszukiwaniu pracy 
i moim znajomym szczerze 
polecałabym udział w tym 
projekcie.

Współpraca, 
a nie 
rywalizacja
Marek Kornacki, 
lat 55, pilot 
przy transporcie 
ładunków

– Jakie jest Pana doświad-
czenie zawodowe?

– Mój wyuczony zawód to 
intendent okrętowy. Przez 15 
lat pracowałem na statkach 
w takich firmach, jak Polskie 
Linie Oceaniczne czy Polska 
Żegluga Bałtycka. Tradycje 
morskie kontynuuje jeden 

z moich dwóch synów – jest 
absolwentem Akademii Mor-
skiej w Gdyni. Prowadziłem 
również przez 8 lat sklep 
odzieżowy. Obecnie pracuję 
jako pilot przy transporcie ła-
dunków ponadnormatywnych 
gabarytowo, np. wież wiatro-
wych. Zawód ten nie jest zwią-
zany ani z branżą morską, ani 
handlową, natomiast wymaga 
kwalifikacji logistycznych. 
Przyznam, że sprawia mi sa-
tysfakcję, choć nie jest łatwo, 
bo pracuje się tylko w nocy.

– Jak dowiedział się Pan 
o projekcie?

– Od znajomych, którzy 
chwalili sobie uczestnictwo 
w nim. Liczę, że projekt wska-
że mi obszary do rozwoju i bę-
dzie przydatny w obecnie wy-
konywanym zawodzie. Bardzo 
cenię sobie zajęcia komputero-
we, podczas których poznaję 
wiele nowych narzędzi. W pro-
jekcie podoba mi się podejście 
prowadzących – nie wyrażają 
negatywnych ocen, ale umie-
jętnie wskazują na obszary do 
uzupełnienia, nie ponaglają.

– Jakie atuty mają pra-
cownicy 50+?

– Jako pracownik 50+ nie 
obawiam się oceny, jednak 
wiele zależy od tego, w jaki 
sposób jest ona przekazywana 
– czy wpływa motywująco, 
czy odwrotnie. Wydaje mi, że 
my, pięćdziesięciolatkowie, nie 
mamy się czego wstydzić; po-
siadamy często bogate doświad-
czenie jeszcze z pracy sprzed 
transformacji gospodarczej. 
Uważam, że relacje zawodowe 
między pokoleniami powinna 
cechować współpraca, a nie 
rywalizacja. Doskonale doga-
duję się z synami, gdy chodzi 
o wymianę umiejętności – oni 
wspierają mnie w sprawach 
komputerowych, a ja służę in-
nymi obszarami wiedzy. Liczę, 
że projekt, dzięki zastosowanej 
technice oceny, pozwoli mi le-
piej poznać tkwiący we mnie 
potencjał zawodowy. Ponadto 
cenię w nim panującą atmosferę 
wzajemnej życzliwości i indy-
widualnego podejścia do nas. 
Fachowcy nie stosują miażdżą-
cej krytyki, ale podpowiadają, 
co jeszcze można byłoby zrobić 
lepiej, czego się nauczyć, jak 
być bardziej kreatywnym.

Rozmawiała Małgorzata 
Chmielecka-Gumoś
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W ostatnich latach Bliski Wschód kojarzy się nam wyłącznie z wojnami. Najbardziej brutalną 
i niezrozumiałą wojną, o której posiadamy jedynie zdawkowe informacje, jest rozgrywający 
się obecnie konflikt na terenie Syrii. Chociaż kiedy słyszymy nazwę Irak, to również jesteśmy
przekonani, że tam nadal toczy się wojna. Na to nakładają się informacje o Kurdach, jednym 
z największych narodów bez własnego państwa, których w polskich mass mediach najczęściej 
utożsamia się z ugrupowaniem terrorystycznym. Kiedy jednak pojedziemy na Bliski Wschód 
i przyjrzymy się tej skomplikowanej układance, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, zwłasz-
cza ta w Iraku, a to dzięki umiejętnie prowadzonemu dialogowi właśnie przez Kurdów.

Czy można mówić o dialogu NA BLISKIM WSCHODZIE

Tak się składa, że dosyć 
często bywam na Bliskim 
Wschodzie, a w czerwcu 

tego roku prawie miesiąc spę-
dziłam w Regionie Kurdystanu 
wśród uchodźców syryjskich. 
Rozmawiałam nie tylko ze zwy-
kłymi ludźmi, ale również z po-
litykami różnych ugrupowań.

Zacznijmy od Iraku

Po amerykańskiej interwen-
cji w 2003 r. i przyjęciu kon-
stytucji w 2005 r. Irak stał się 
państwem federacyjnym. Jed-
ną z części owej federacji jest 
Region Kurdystanu całkowicie 

od 2004 r. nie dochodzi do żad-
nych ataków terrorystycznych, 
a ludziom żyje się bezpieczniej 
niż w Polsce.

Utworzenie w 2010 r. obec-
nego rządu Iraku, notabene 
dzięki kurdyjskiemu kunsz-
towi dyplomatycznemu – po 
parlamentarnych wyborach 
przez pół roku iraccy sunnici 
nie potrafili porozumieć się
z irackimi szyitami – spowo-
dowało dojście do władzy sil-
nej grupy szyitów. Premierem, 
po raz drugi został szyita Nuri 
al-Maliki. Chociaż w Iraku 
prezydentem jest Kurd Dżalal 
Talabani, też drugą kadencję, 

cowaniu, czyli jest podzielona 
na narody, grupy etniczne i re-
ligijne. Kraj ten także wzbudza 
zainteresowanie różnych sił 
z zewnątrz. Sąsiedzi, a więc 
Turcja, Liban, ale i Izrael, chęt-
nie by się tym kawałkiem ziemi 
podzielili. Iran, oddzielony od 
Syrii Irakiem, uważa, że Syria 
powinna pozostać w dotych-
czasowym kształcie. Optuje za 
pozostawieniem przy władzy 
obecnego prezydenta Baszara 
al-Assada, a przynajmniej za-
chowaniem go w grupie rządu 
tymczasowego, o utworze-
niu którego coraz częściej się 
mówi na międzynarodowych 

w formie najemników opozycji 
udzielają najróżniejsze grupy 
terrorystyczne. Szeregami Wol-
nej Armii Syrii zarządzają człon-
kowie Al-Kaidy i kilku innych 
terrorystycznych organizacji, 
w tym najemnicy z Afganistanu, 
Pakistanu, Czeczenii…

W Syrii mamy 3,5-miliono-
wą społeczność kurdyjską, też 
podzieloną. Doliczyłam się tam 
33 partii politycznych. Niektóre 
mają zaledwie 500 członków. 
Syryjscy Kurdowie całkowicie 
odcięli się od opozycji, więc czę-
ściowo byli oszczędzani przez 
reżimowe wojska. Jednak od po-
czątku sierpnia, w imię Allacha, 
za przyzwoleniem reżimowego 
rządu, za saudyjskie, ale i ame-
rykańskie pieniądze, zaczęli ich 
zabijać żołnierze Wolnej Armii 
Syrii.

8 sierpnia rozmawiałam 
z Idrysem, kolegą z okolic Ko-
banii (po arabsku Ayn al-Arab), 
który płacząc opowiadał, że 
w wiosce obok jego domu 
wszyscy mieszkańcy zginęli. 
„Wchodzili po kolei do każdego 
domostwa. Wszystkim znajdują-
cym się tam ludziom, a były to 
głównie kobiety i dzieci, obcięli 
głowy. Pytasz o dialog? Z kim? 
Z Arabami nie ma mowy o dia-
logu, bo kiedy Arabowie czują 
się silni, to zawsze będą zabijać 
mniejszości narodowe, etniczne, 
religijne, a świat będzie się temu 
tylko przyglądać. Gdzie jest mię-
dzynarodowa solidarność?”.

Dialog i wzajemne 
poszanowanie

Jeszcze 10 lat temu na tere-
nach irackiego Kurdystanu też 
nie było spokojnie, ale nega-
tywne doświadczenia, podziały 
klanowe i partyjne, a także wy-
niszczanie społeczeństwa rów-
nież w wojnie domowej spo-
wodowało, że iraccy Kurdowie 
nauczyli się prowadzić ze sobą 
dialog. Za to są przez najważ-
niejsze mocarstwa świata sza-
nowani i podziwiani. To dzięki 
tej umiejętności zjednywania 
ludzi bez stosowania przemocy 
obecnie stanowią chyba jeden 
z najlepiej rozwijających się 
regionów świata zarówno pod 
względem gospodarczym, jak 
i politycznym, chociaż popeł-
niają wiele błędów, ale też szyb-
ko się uczą. Swoje doświadcze-
nia próbują przekazać zarówno 
Irakijczykom, wielonarodowym 
grupom zamieszkującym Tur-
cję, a przede wszystkim spo-
łeczności syryjskiej.

Utworzenie  obozu dla 
uchodźców syryjskich w Do-
miz oraz budowa nowego 
obozu pod Hawlerem (Er-
bilem) i wprowadzenie tam 
zasad szacunku dla każdego 
człowieka wzbudza zaintere-
sowanie. Domiz jest jedynym 

obozem dla syryjskich uchodź-
ców, w którym ludzie nie cho-
rują, nie chodzą głodni i jest 
w nim bezpiecznie, mimo że to 
obóz otwarty, czyli każdy jego 
mieszkaniec może swobod-
nie poruszać się po RK i ma 
prawo do pracy. Tolerancyjny 
stosunek irackich Kurdów do 
syryjskich Arabów, chrześci-
jan, Cyganów, ale i syryjskich 
Kurdów wzbudził zaintere-
sowanie rządu niemieckiego, 
który 5 sierpnia 2013 obiecał 
wspomóc RK w utrzymaniu 
obozu.

Jeśli chodzi o Syrię, to 
podejmowane przez Masuda 
Barzaniego, prezydenta RK, 
oraz kurdyjski rząd próby po-
kojowego rozwiązania syryj-
skiego konfliktu są widoczne,
szkoda że przez polskie media 
niedostrzegane. Zaczęło się 
od rozmów z politykami sy-
ryjskich Kurdów. Doszło do 
połączenia wszystkich kur-
dyjskich partii, na zasadach 
wspólnego poszanowania. 
Nie wychodzi to najlepiej, bo 
PYD, jedna z partii o dużym 
potencjale militarnym, próbuje 
przejąć prowadzenie, co dopro-
wadziło do tragedii w Kobanii 
i Serekanii (po arabsku Ra’s 
al-‘Ayn). Niemniej, właśnie 
na skutek tego dialogu, istnie-
je duża szansa na utworzenie 
kurdyjskiej autonomii w Syrii, 
na wzór iracki i o ile Kurdom 
inne państwa pomogą, pań-
stwa federacyjnego w Syrii. 
Większość polityków syryj-
skich, z którymi udało mi się 
rozmawiać, twierdzi, że wojna 
w Syrii się dopiero rozkręca. 
Chociaż dodają, że dla Syrii 
najlepszym rozwiązaniem by-
łoby utworzenie państwa zło-
żonego z czterech federacji: 
alewickiej, kurdyjskiej, sun-
nickiej i druzyjskiej, jak m.in. 
sugerują iraccy Kurdowie.

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

oddzielony od Iraku, chociaż 
funkcjonujący w granicach 
państwa irackiego. RK zajmu-
je 1/10 powierzchni Iraku, na 
której mieszka ponad 6 mln 
osób. Stanowi to jedną szóstą 
społeczności Iraku i stale się 
zwiększa z powodu licznie na-
pływających uchodźców, głów-
nie z południowych partii Iraku, 
przede wszystkim chrześcijan, 
a ostatnio z Syrii, głównie Kur-
dów i chrześcijan, ale i z Turcji, 
Iranu czy innych państw w re-
gionie o niestabilnej sytuacji 
politycznej i gospodarczej. RK 
posiada własnego prezydenta, 
własny rząd, własną gospo-
darkę, własny język, a przede 
wszystkim własną kurdyjską 
armię, oficjalnie 160 tys. żoł-
nierzy i ogromną rzeszę służb 
bezpieczeństwa, dzięki którym 

to wyraźnie widać, że Irak stał 
się krajem rządzonym przez 
szyitów, którzy nie tylko toczą 
walkę z sunnitami, to również 
nie są pozytywnie nastawieni 
do ludności kurdyjskiej. W Ira-
ku stworzył się więc podział na 
zamożną i bezpieczną kurdyjską 
północ oraz biedny, nieprzewi-
dywalny i niezwykle skłócony 
środek wraz z południem, gdzie 
nadal dochodzi niemal codzien-
nie do ataków terrorystycznych. 
Granica pomiędzy tymi dwoma 
obszarami jest tak szczelna, że 
po jej przekroczeniu odnosi się 
wrażenie przejścia z piekła do 
raju lub odwrotnie.

Syryjskie piekło

Syria jest krajem o przebo-
gatej historii i o dużym zróżni-

forach politycznych. Stronę 
Iranu trzymają Rosja i Chiny, 
a także libański Hezbollah oraz 
nieoficjalnie szyicki rząd Nu-
riego al-Malikiego. Za szyitów 
uznaje się obecnie alewitów, 
czyli frakcję Assadów oraz 
mieszkających na południu 
Syrii Druzów. Armia rządowa 
wspomagana jest przez Rosjan, 
bo tym zależy na zachowaniu 
choć niewielkiego przyczółka 
na Bliskim Wschodzie.

Z drugiej strony mamy opo-
zycję, też podzieloną, chociaż 
w większości skupioną wokół 
radykalnych nurtów islamu. 
Opozycję wspiera Arabia Sau-
dyjska, Katar i inne państwa 
sunnickie, a przede wszystkim 
Turcja. Za nimi stoją Stany 
Zjednoczone i większość państw 
europejskich. Militarne wsparcie 

Widok na Region 
Kurdystanu i kurdyjska 
flaga.

Centrum Hawleru, stolicy Regionu Kurdystanu.
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W tym roku główne uroczystości z okazji podpisania Poro-
zumień Sierpniowych odbędą się 1 września. Na uroczystą mszę 
świętą do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii 
Panny w Słupsku zaproszeni są  związkowcy, z przewodniczą-
cym Zarządu Regionu Słupskiego Stanisławem Szukałą na czele. 
Obchody powstania „Solidarności” będą powiązane z Marszem 
dla Jezusa. Zgromadzeni po skończonym nabożeństwie przejdą 
ulicami Słupska na pl. Zwycięstwa. Tam zaplanowany jest koncert 
zespołu Siewcy Lednicy.

W związku ze sprzedażą 
udziałów w firmie Syd-
kraft EC Słupsk sp. z o.o. 
przez E.ON Sverige Mię-
dzyzakładowe Organizacje 
Związkowe działające przy 
Sydkraft EC i EC Serwis 
wystąpiły do właściciela 
o wydłużenie gwarancji 
zatrudnienia.

Jak nam relacjonuje prze-
wodniczący „Solidarności” 
w Sydkrafcie EC Słupsk 

Wiesław Fanok, związkowcy 
podjęli próbę podjęcia rozmów 
z pracodawcą na temat wydłu-
żenia gwarancji zatrudnienia 
(obecny pakiet socjalny gwa-
rantuje zatrudnienie do końca 
sierpnia 2015 r.). I to jest jedyny 
postulat, z którym występują do 
pracodawcy. Złożono pismo do 
zarządu spółki z prośbą o spo-
tkanie z prezesem i przewodni-
czącym Rady Nadzorczej.

Jak dalej mówi Wiesław 
Fanok, panowie ci stwierdzili, 
że nie mają żadnych pełnomoc-
nictw do podejmowania jakich-
kolwiek decyzji. Wobec takiego 

Jak nas poinformował szef słupskiej „Solidarności” Stanisław 
Szukała, który 18 lipca wziął udział w spotkaniu Międzyzakła-
dowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w War-
szawie, zapowiadany ogólnopolski protest zaplanowany jest na 
cztery dni. Przebiegać będzie pod hasłem „Dość lekceważenia 
społeczeństwa”, a uczestniczyć w nim mają wszystkie największe 
centrale związkowe w kraju.

– Zaczynamy 11 września o godz. 12 – mówi Stanisław Szukała 
– pikietami przed sześcioma ministerstwami w Warszawie: zdro-
wia, transportu, gospodarki, spraw wewnętrznych, skarbu i pracy. 
NSZZ „Solidarność” będzie reprezentować około 6 tys. osób, dru-
gie 6 tys. uczestników to związkowcy z OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych. Po pikiecie nastąpi przemarsz pod Sejm RP, gdzie 
zostanie utworzone miasteczko związkowe. Rozlokuje się w nim 
około 600 działaczy, w tym 300 z „Solidarności”. Ten dzień na-
zwaliśmy dniem branżowym. Drugi dzień protestu to dzień debat. 
Do miasteczka będą zaproszeni goście i eksperci z poszczególnych 
branż i omawiane będą nurtujące nas wszystkich sprawy, na przy-
kład upadających całych gałęzi przemysłu. Trzeci dzień to dalszy 
ciąg dyskusji z ekspertami. Kulminacja protestu nastąpi w sobo-
tę, 14 września. Tego dnia o godz. 12 wszystkie regiony z kraju 
zjeżdżają do Warszawy, gdzie zbieramy się w trzech miejscach, tj. 
w miasteczku związkowym przed Sejmem, pod Pałacem Kultury 
i Nauki i w okolicach Stadionu Narodowego. Z tych trzech miejsc 
wyruszy marsz gwiaździsty do ronda de Gaulle’a i dalej przemarsz 
Krakowskim Przedmieściem. Planowane są przemówienia i zo-
stanie złożona petycja oraz przedstawione postulaty związkowe. 
Planujemy, że z każdego regionu przyjedzie po 10 procent naszych 
członków. Z Regionu Słupskiego wyruszy sześć autokarów, to jest 
300 osób. Przed wyjazdem na Dni Protestu zorganizujemy spotka-
nia kolegiów przewodniczących w Słupsku, Bytowie i Człuchowie, 
w celu omówienia, jak nasz region zaprezentuje się w Warszawie.

– Pragnę jeszcze przypomnieć – dodał przewodniczący, że jak co roku 
Region Łódzki w dniach 14-15 września organizuje XXXI Pielgrzymkę 
Ludzi Pracy w Częstochowie. Po skończonym proteście w Warszawie 
chcemy udać się jeszcze tego samego dnia do Częstochowy.

W dniach 3-4 sierpnia br. 
w Słupsku, w Akademii 
Pomorskiej, odbyły się XVII 
Mistrzostwa Ziemi Słup-
skiej w Scrabble o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Słupsku.

Jak co roku organizatorem 
imprezy było Stowarzy-
szenie Międzynarodowy 

Festiwal Brydża Sportowe-
go „Solidarność” w Słupsku. 
W tym roku do grodu nad Słu-
pią przyjechało 39 zawodni-

OBCHODY 33 ROCZNICY 
powstania „Solidarności” 

Pokłon związkowców powstańcom warszawskim.

Wrześniowe DNI PROTESTU 

SPÓR ZBIOROWY 
w słupskim Sydkrafcie

obrotu sprawy związkowcy 10 
czerwca br., korzystając z przy-
sługujących im praw, wstąpili 
w spór zbiorowy z pracodawcą, 
informując o tym odpowiednim 
pismem. W związku z zaistnia-
łą sytuacją powołano wspólną 
reprezentację związków zawo-
dowych. W zakładzie przepro-
wadzono referendum na temat 
przystąpienia do strajku wśród 
pracowników obu spółek. Więk-
szość załogi opowiedziała się za 

strajkiem. Oflagowano również 
bramy wjazdowe do zakładu. 
Dopiero na takie działania za-
reagowały władze spółki, które 
w liście do organizacji związko-
wych zaproponowały rokowania. 
Jeszcze raz się okazało, że stra-
szak strajkowy skutecznie działa 
na pracodawcę. Obecnie trwają 
negocjacje między związkami 
a pracodawcami, o ich wynikach 
poinformujemy w następnym 
wydaniu Magazynu.

XVII Mistrzostwa Ziemi 
Słupskiej W SCRABBLE

Zwycięska trójka w słupskim turnieju w scrabble: Bartosz 
Morawski z lewej, Dariusz Kosz w środku i po prawej Michał 
Alabrudziński.

ków walczących o Grand Prix 
Polski. Przez dwa turniejowe 
dni rozegrano 12 rund. W tym 
roku zwycięzcą został zawod-
nik z Nysy Dariusz Kosz, któ-
ry wygrał wszystkie dwanaście 
partii, co zdarzyło się po raz 
pierwszy w historii turniejów. 
Za pierwsze miejsce otrzymał 
Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Słupsku 

i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 750 zł.

Pierwsza trójka tegoroczne-
go Grand Prix Polski: 1. Dariusz 
Kosz (Nysa) –12 wygranych 
rund, 750 zł; 2. Bartosz Mo-
rawski (Gliwice) – 9 rund, 600 
zł; 3. Michał Alabrudziński 
(Włoclawek) – 9 rund, 500 zł.

Najlepszy ze słupszczan 
Zbigniew Lewandowski za 
wygranie 6 rund otrzymał na-
grodę w wysokości 150 zł.

Nagrody wręczał szef słup-
skiej „Solidarności” Stanisław 
Szukała w towarzystwie przed-
stawicielki Pomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Słup-
sku i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zdzisława Sołowina. 
Sponsorami turnieju byli Urząd 
Miejski w Słupsku i Pomorska 
Agencja Rozwoju Regional-
nego w Słupsku. Szczególne 
słowa uznania należą się Wio-
letcie Antonowicz, Józefowi 
Grządzielskiemu i Henrykowi 
Grądzkiemu za trud włożony 
w organizację mistrzostw.

Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i zapraszamy 
za rok. 

Wiesław Fanok, szef „Solidarności” w słupskim Sydkrafcie.

1 sierpnia obchodziliśmy 69 rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. W Słupsku uroczystość odbyła się pod pomnikiem 
Powstańców Warszawskich. Mało kto wie, że był to pierwszy taki 
monument i przez długie lata jedyny w Polsce. W tym roku obchody 
miały wyjątkowy charakter, ponieważ po skończonej mszy świętej 
odbyła się inscenizacja powstańczej walki, która zgromadziła bardzo 
wiele osób. Wcześniej pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów. W imieniu słupskiej „Solidarności” hołd powstańcom zło-
żył przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego Stanisław Szu-
kała w licznym towarzystwie członków Związku. Obecny także był 
poczet sztandarowy słupskiej organizacji związkowej. 

CHWAŁA BOHATEROM 
Powstania Warszawskiego
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ZWIĄZEK

Jak uśmiercić w białych rękawiczkach firmę, która ma
perspektywy wyjścia na prostą (a podparte jest to zagra-
nicznymi zamówieniami), pokazuje przykład spółki Unimor 
Radiocom z Gdańska. Zaraz po podjęciu decyzji przez sąd 
o upadłości likwidacyjnej sędzia komisarz i syndyk udali się 
na urlopy. Natomiast dwaj członkowie Rady Nadzorczej, 
reprezentujący w niej Skarb Państwa, złożyli rezygnację. 
Tylko pracownicy nie wiedzą, co dalej, jak długo będą przy-
chodzić do pracy. Ale kto powiedział, że śmierć firmy ma
być bezbolesna?

Większościowym udziałow-
cem Unimoru Radiocomu jest 
Skarb Państwa. Wraz z Agen-
cją Rozwoju Przemysłu, bę-
dącą też spółką SP, dysponuje 
on ok. 70 proc. udziałów. Tym 
bardziej dziwi więc brak zaan-
gażowania głównego właści-
ciela w ratowanie spółki.

Dodać należy, że w radio-
stacje produkowane w Uni-
morze Radiocomie wyposa-
żane są samoloty MiG i SU, 
które latają w Polskich Siłach 
Zbrojnych. Likwidacja spółki 
uniemożliwi dalszą produkcję 
radiostacji, ich modernizację 
i remont dotychczasowych. 
Prezes firmy zwraca uwagę, że
decyzja sądu jest niekorzystna 
z punktu widzenia interesu 
obronności Polski.

– Jesteśmy spółką zbroje-
niową. W naszej armii jest dużo 
sprzętu postsowieckiego. Prze-
cież radiostacje trzeba będzie 
w razie likwidacji Unimoru 
Radiocomu zamawiać w Rosji.

Prezes: Sąd nie wziął 
pod uwagę planów, 
w tym zamówień

Prezes nie ukrywa, że spół-
ka była w trudnej sytuacji, 
„przejadła własny kapitał”, 
ale po głębokiej restrukturyza-
cji w 2012 roku, zwiększeniu 
asortymentu produktów i no-
wej działalności marketingo-
wej powoli zaczęła wychodzić 
na prostą.

– W październiku 2012 r. 
sąd postanowił o upadłości 
układowej, tzw. restrukturyza-
cyjnej. Wydawało się, że mamy 
trochę czasu i zielone światło, 
aby ratować Unimor Radiocom 
– wyjaśnia prezes Komosa. 
– Po decyzji sądu o zamianie 
upadłości układowej na likwi-
dacyjną spółka zboczyła z toru, 
po którym mogła iść dalej.

Komosa dodaje, że sąd nie 
wziął pod uwagę ani propozy-
cji zamówień, samych zamó-
wień, kontraktu rosyjskiego 
oraz planów zaangażowania 
inwestora, który miałby nabyć 
nieruchomości, będące wła-
snością spółki, lub też zamia-
ny długów na udziały. Unimor 
Radiocom jest właścicielem 
rozległych terenów oraz kilku 
budynków.

– Nie mielibyśmy nawet 
problemów z ułożeniem się 
z wierzycielami. Główni to 
ZUS urząd skarbowy. Zaakcep-
towaliby zapewne nasze plany 
rozłożenia spłaty długów na 
raty. To samo dotyczy mniej-
szych wierzycieli – zapewnia 
Komosa.

Załoga oraz prezes firmy
mają pretensje nie tylko do pani 
sędzi komisarza, która podjęła 
niekorzystną dla Unimoru Ra-
diocomu decyzję, ale również 

kontraktu rosyjskiego. – Miało 
to być dźwignią finansową dla
naszej firmy do czasu podpisa-
nia kontraktów z MON. I choć 
kontrakt ze stroną rosyjską był 
już wynegocjowany, nawet 
jednostronnie został podpisa-
ny, nadzorca wydłużał proces 
wydania zgody na podpisanie 
go przez nas – dodaje prezes 
Komosa.

Jeszcze w czerwcu wpłynę-
ło do zarządu Unimoru Radio-
comu pismo od przedstawicie-
la strony rosyjskiej, w którym 
czytamy: „W ramach otwarcia 
nowego rozdziału we współ-
pracy Rosji i Polski (którego 
istotą będzie długotrwały kon-
trakt „Czapla”) potwierdzamy 
swoją gotowość zawarcia kon-
traktu na ustalonych pierwotnie 
między nami warunkach oraz 
wolę kontynuowania wspólnie 
tego przedsięwzięcia”. W koń-
cu jednak zagraniczny kontra-
hent poinformował o odstąpie-
niu od współpracy, a szanse na 
długoletni kontrakt zostały 
zaprzepaszczone.

Pracownicy: Dlaczego 
wydaje się na nas 
wyrok?

Pracownicy Unimoru Ra-
diocomu byli cierpliwi. Nie 
upominali się nawet o natych-
miastową wypłatę zaległych 
wynagrodzeń. Cieszyli się 
z nowych zamówień, rosyj-
skiego kontraktu i – jak mó-
wią – „wynurzania się spółki 
z wody”.

– Czuliśmy, że w końcu za-
czerpnęliśmy powietrza. Więk-
szość z nas ma zalegle pensje 
za trzy miesiące, ale liczyli-
śmy, że niebawem zostaną one 
nam wypłacone – mówi Ka-
zimierz Łęgowski, sekretarz 
Rady Nadzorczej w spółce.

Grażyna Urbańska, se-
kretarz zakładowej „Solidar-

ności”, dodaje, że większość 
zatrudnionych ma ponad 20-
-letni staż pracy. – Kto nas bę-
dzie chciał zatrudnić? Pewnie 
nikt. Większość z nas ma pen-
sje minimalne, więc nie mamy 
odłożonych pieniędzy. Nie-
którzy są samotni albo mają 
rodziny na utrzymaniu. Nawet 
z wcześniejszej emerytury nie 
można skorzystać, bo przez 
pół roku trzeba być bez pracy. 
Ale jak w tym czasie przeżyć? 
– martwi się Urbańska.

Syndyk przebywa na zagra-
nicznych wczasach, ale mailo-
wo poinformował zarząd firmy,
że pracownicy mają perspekty-
wę pracy na trzy miesiące.

– Dziś nie wiemy, czy kupić 
bilet jednorazowy za 12 zł, czy 
miesięczny. Nie mamy wypłat, 
a dojeżdżać do pracy trzeba. 
Może być tak, że będziemy 
pracować przez kilka godzin 
lub kilka dni, jesteśmy na prze-
stojowym – mówi Henryk Ko-
ścierski, wiceprzewodniczący 
zakładowej „S”. A Tomasz 
Sławiński dodaje, że za gaz, 
prąd i mieszkanie trzeba za-
płacić. I nikt się nie pyta, czy 
ma się pracę.

Pracownicy nie chcą się 
zgodzić z wolą sądu, a „Soli-
darność” ogłosiła protest i ofla-
gowała zakład.

– Przecież nie jesteśmy złą 
firmą. Nie produkujemy bubli.
Nasze radiostacje jako jedyne 
działały w Iraku. Dlaczego 
więc tak po prostu wydaje się 
wyrok na naszą firmę, na nas,
pracowników? – pyta Zbi-
gniew Szymański, skarbnik 
„S”.

– A wszystko dzieje się 
w państwie prawa, z zachowa-
niem obowiązujących przepi-
sów, po prostu w białych ręka-
wiczkach – dodaje Kazimierz 
Łęgowski.

Olga Zielińska

Jak w białych rękawiczkach uśmiercić firmę
UNIMOR RADIOCOM

Spółka Unimor Radio-
com to jedyny krajowy 
producent radiostacji 

do postsowieckich pojazdów 
latających, które używane są 
w naszych siłach zbrojnych. 
Pod koniec lipca sąd podjął de-
cyzję o likwidacji Unimoru Ra-
diocomu, choć jak zapewniają 
prezes firmy i załoga, nie było
ku temu powodów, bo w żaden 
sposób nie pogorszyła się sytu-
acja spółki, a wręcz przeciwnie 
– zaczęły spływać zamówienia. 
Na decyzję sądu zarząd firmy
złożył zażalenie.

– Nasza produkcja uza-
leżniona jest od sezonowej 
koniunktury. Budżet MON 
uruchamiany jest od drugie-
go półrocza. Podobnie jak 
co roku, po kilku miesiącach 
przestojów w końcu zaczynają 
spływać zamówienia, których 
się zresztą spodziewaliśmy 
– wyjaśnia Maciej Komosa, 
prezes Unimoru Radiocomu. 
– Najważniejszy miał być 
kontrakt z firmą rosyjską, który
pozwalałby funkcjonować na-
szej firmie przez co najmniej
trzy i pół roku. Ale w obecnej 
sytuacji pewnie nie dojdzie do 
jego podpisania.

Załoga: Ratujmy 
polską firmę

„Zapadł kolejny wyrok 
uśmiercający polski pod-
miot gospodarczy, na którego 
wypracowany latami rynek 
czeka kolejka zagranicznych 
sukcesorów. Wyrok tym bar-
dziej dramatyczny i głęboko 
krzywdzący, gdyż zapadły 
w niespotykanym pośpiechu, 
tuż po tym, jak na rutynowym 
posiedzeniu sądu wysłuchu-
jącego zarząd spółki o stanie 
bieżących spraw, dowiedział 
się on o tym, że po bolesnym 
okresie stagnacji zamówień 
właśnie spłynął ich cały pakiet, 
dający potwierdzone przycho-
dy w okresie trzech miesięcy 
na poziomie 2 mln zł. (…) 
Ratujmy kolejną polską firmę,
która oddaje swoje życie na 
ołtarzu gospodarczego libe-
ralizmu” – apel o takiej treści 
załoga Unimoru Radiocomu 
wysłała do polskich parlamen-
tarzystów, prosząc ich o pomoc 
w ratowaniu spółki.

Zapadł kolejny 
wyrok uśmiercający 
polski podmiot 
gospodarczy, na 
którego wypracowany 
latami rynek czeka 
kolejka zagranicznych 
sukcesorów. Wyrok tym 
bardziej dramatyczny 
i głęboko krzywdzący, 
gdyż zapadły 
w niespotykanym 
pośpiechu.

do tymczasowego nadzorcy są-
dowego, który został powołany 
przez sąd na syndyka.

– Od początku roku syndyk 
był u nas może cztery razy, nie 
interesował się firmą – mówią
pracownicy. Potwierdza to tak-
że prezes, który dodaje, że dla 
syndyka upadłość restruktury-
zacyjna oznaczała likwidację.

– Działalność syndyka nie 
wniosła niczego konstruktyw-
nego, nie było też z jego stro-
ny wsparcia merytorycznego. 
Zamiast rzetelnie przygoto-
wać sprawozdanie za okres od 
stycznia do marca 2013 r. i li-
stę wierzycieli, wniósł do sądu 
wniosek o upadłość likwida-
cyjną – mówi Komosa.

Inny zarzut to uniemożli-
wienie podpisania kilkuletniego 
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Likwidacja spółki uniemożliwi dalszą produkcję radiostacji, ich modernizację i remont 
dotychczasowych. 
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Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżów-
ki z pustynią żwirową” 
z nr. 6/2013. Otrzymuje ją 
pan Dariusz Wachowski
z Gdańska. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 
Gratulujemy. 
Hasło brzmiało: „Nocna 
zmiana 

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

POZIOMO
1) jeden ze sposobów prote-
stowania, 2) rodzaj grafiki, 
3) wieś na Pomorzu z przewró-
conym domem, 4) życiowa, 
oby była wysoka, 5) grzecz-
ności, względy, 6) lokum dla 
matiza, 7) rodzaj małego fle-
tu, 8) wkłady wspólników, 
9) bogacz, 10) imię „Znaczy 
Kapitana”, 11) gra w karty, 
12) Sabała, Łukasz Golec, 
13) noga, ręka, 14) pobór pali-
wa na stacji, 15) współorgani-
zator EURO 2012

1

2

3

4

J A S N A
5

6

7 8

9

10 11

G Ó R A
13

14

15

PIONOWO
(w dowolnej kolejności)
• Kulesza, Buzek • strefa głębi-
nowa • morza, oceany • będą 
z nich młode byczki • chytrus, 
sknerus • łajba • zapobiega 
ściekaniu wody po ścianie • 
piękne, wysokie kwiaty ogro-
dowe • na niej ćwiczysz lub 
śpisz • siedziba satrapy Łu-
kaszenki • bezpieczeństwa 
lub na jezdni • przy rowerze 
lub ćwiczenie gimnastyczne 
• przędzenie nici • kręci się 
pod statkiem • samce owiec • 
autor „Królewicza i żebraka” • 
wódka z trawką

Litery czytane rzędami w sza-
rych kratkach utworzą rozwią-
zanie.
Za prawidłowe rozwiązanie 
czeka nagroda.

(kas)

Krzyżówka z nogą i ręką

12

23

Kiedy mnie, a kiedy mi
Gdy małe dziecko wyciąga rączkę po jakiś smakołyk i wo-

ła: A mi? – śmieszy nas to, ale je zaraz poprawiamy: „Zapytaj: 
A mnie?”. Gdy dorosły mówi błędnie: Mi się wydaje – to już 
nikogo nie śmieszy, ale ujawnia językowy dylemat i wtedy 
pojawiają się następujące pytania. Dlaczego używanie form 
zaimkowych: mnie – mi, tobie – ci, ciebie – cię, jego – go, 
jemu – mu wywołuje zakłopotanie? Kiedy należy stosować 
pełną formę zaimkową mnie, a kiedy krótkie mi?

Dlaczego wiele wyrazów ma krótkie formy?
Skracanie wyrazów to objaw ułatwiania sobie życia. Nasi 

przodkowie zamiast mówić waszmość pan woleli powiedzieć 
waćpan. Najwięcej skróconych wyrazów występuje w języku 
potocznym, np. uczniowie zamiast mówić matematyka, geo-
grafia często stosują skrócone nazwy: matma, gegra. Ta sama 
tendencja objęła zaimki. Obecnie w języku polskim funkcjo-
nują formy zaimkowe pełne i krótkie, np.: tobie – ci, mnie 
– mi, mojego – mego, twojego – twego. Możemy powiedzieć: 
„szanuję twojego ojca” lub „szanuję twego ojca”, ale podczas 
stosowania mnie i mi już pojawiają się wątpliwości, np. czy 
w zdaniu: „Mnie podobają się te kwiaty, a tamte nie podobają 
mi się.” można mnie zamienić na mi, a mi zamienić na mnie.

Dlaczego niektóre formy zaimkowe – np. mnie i mi – spra-
wiają kłopot?

Odpowiedź jest prosta – bo tych form zaimkowych nie 
można dowolnie stosować. Raz korzysta się z formy pełnej 
(mnie), innym razem z krótkiej (mi), ale nie należy ich wy-
mieniać i trzeba znać zasady ich stosowania.

Kiedy stosujemy formę pełną mnie, a kiedy krótką mi?
W zdaniach: Mnie możesz wszystko powiedzieć. Nie mów 

mi tego. Mnie nie tłumacz takich oczywistości. Pozwól mi się 
wytłumaczyć. Mnie proszę przyznać urlop. Proszę przyznać mi 
urlop. Skierował się ku mnie (nie: ku mi) z groźną miną.

obserwujemy, że zaimek „ja” ma dwie formy celownika: 
dłuższą „mnie”, która jest akcentowana i formę krótszą, nie-
akcentowaną „mi”, która stanowi całość akcentową z wyra-
zem poprzedzającym.

Zapamiętajmy:
1. Na początku zdania używa się tylko tej pełnej, akcento-

wanej formy „mnie”, np. „Mnie to daj!”, „Mnie zaufaj!”, 
Mnie należy się ten prezent”.

2. Krótsza, nieakcentowana forma „mi” nie może być uży-
wana na początku i na końcu zdania oraz w połączeniach 
z przyimkami, czyli w takich pozycjach, na które regu-
larnie pada akcent logiczny. Forma „mi” występuje po 
czasownikach, np. „Daj mi to!”, „Zaufaj mi!”, „Należy 
mi się ten prezent”.
Uwaga!

 Pełna forma zaimka „mnie” może wyjątkowo wystąpić po 
czasowniku, w środku zdania, gdy w tym miejscu będzie 
padał akcent – wynikający z przeciwstawienia treści (gdy 
właśnie ten zaimek będzie wyróżniony); np.: „Ten pre-
zent należy się mnie, a nie tobie.” lub „Proszę o przyznanie 
urlopu mnie, a nie Nowakowi.”, „Robię tak, jak mnie się 
podoba, a nie jak tobie.”.

 Jeśli na początku zdania składowego (w zdaniu złożonym) 
akcent pada na spójnik (np. „jak”), to po tym spójniku 
można wyjątkowo użyć krótkiej formy „mi”; np.: „Robię 
tak, jak mi się podoba.”.

Ja, ty, on
Zasady używania celownikowych form zaimka „ja” doty-

czą także innych zaimków, choćby zaimka „ty”, który ma też 
dwie formy celownika: „tobie” i „ci” albo zaimka „on”, który 
w celowniku ma formy: „jemu” i „mu”.

Przykłady zdań: Nie ufam mu. Jemu nie ufam.
Dużo ci zawdzięczam. Tobie wszystko zawdzięczam.
Daję ci to. Tobie to daję.
Jak widzimy, we wszystkich przykładach form krótszych 

używa się w pozycji nieakcentowanej, a form dłuższych – tyl-
ko wtedy, gdy są pod akcentem.

Barbara Ellwart

Akwen Sp. z o.o., 
80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24
tel. 58 308 44 00
fax 58 308 42 13

akwendruk@wp.pl

Jak już wiadomo, w maju nastąpiła reaktywacja kiosku AKWEN w budynku „Soli-
darności” przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. Jednak po wakacyjnej przerwie 
nasz kiosk przeszedł prawdziwą metamorfozę. Zmienił się jego wystrój. Zwiększono 
asortyment i oferowane produkty. Samo rozmieszczenie towaru – lekko w stylu su-

permarketu. Każdy może wejść do środka i przejrzeć swobodnie prasę, wybrać dowolny 
towar z półek. Dla miłośników literatury utworzyliśmy kącik książek ze swobodnym rega-
łem i wystawką. Kolekcjonerzy gadżetów znajdą też strefę z towarami do uzupełnienia 
kolekcji. Jeżeli kogoś najdzie chęć na skonsumowanie małego co nieco – polecamy dania 
na ciepło, gdyż wyposażyliśmy nasz kiosk w piekarnik do dań gorących, w ofercie mamy 
też kawę i herbatę. Polecamy również na słodko pyszne drożdżówki i ciastka z cukierni 
Borowianka.

Do zobaczenia!!!

Kiosk: reaktywacja i metamorfoza
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Późne lato i początki jesieni to znakomity okres na piesze, ale i rowerowe wędrówki. Ponie-
waż dni są już krótsze a zdarzają się też i deszczowe, to chętniej wybieramy się niedaleko 
miejsca zamieszkania. Gdańszczanom proponuję więc popatrzenie na miasto z innej strony 
– powędrujmy na Olszynkę.
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58
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Niektórzy nazywają ją 
wioską położoną niemal 
w centrum Gdańska, inni 

brzydkim kaczątkiem albo miej-
scem, którego należy się wsty-
dzić, a już na pewno nie należy 
pokazywać obcokrajowcom. 
Mowa o Olszynce, dzielnicy 
sąsiadującej ze Śródmieściem, 
Orunią, Rudnikami i gminą 
Pruszcz Gdański, leżącej pomię-
dzy Motławą a jej opływem.

Spod Zielonej Bramy idzie 
się na Olszynkę może 10-15 
minut, ale tuż za fortami czy ul. 
Łąkową krajobraz całkowicie się 
zmienia. Brukowane, dziurawe 
drogi, niska, jednorodzinna za-
budowa usytuowana w ogród-
kach, gdzie biegają kury czy 
gęsi oraz stoją najrozmaitsze 
drewniane budki – to wszystko 
sprawia, że z dużego, metropo-
litalnego miasta, jak za mach-
nięciem zaczarowanej różdżki 
przenosimy się w świat sielski, 
wiejski. Wędrujemy po ulicach 
o nazwach: Gęsia, Kacza, Żura-
wia, Modra, Altanki, Szarotki, 
Sierpowa, Łanowa… i to jest 
jeszcze Gdańsk, tylko przez 
wszystkich zapomniany.

Olszynka leży na Żuławach 
Gdańskich, czyli na terenach 

podmokłych, a nawet depresyj-
nych, o bardzo żyznej ziemi, 
mówi się, że jest spichlerzem 
Gdańska. Jej historia i związek 
z tym miastem zaczyna się dość 
późno, bo dopiero w XIV wieku, 
kiedy to Krzyżacy tereny wów-
czas porośnięte lasem – aż nie 
chce się wierzyć – przyłączyli do 
Głównego Miasta. Las zaczęto 
wycinać, grunty meliorować. 
U wylotu obecnej ulicy Miedza, 
tuż nad Motławą, w XVII wieku 
postawiono nawet odwadniający 
wiatrak. Na mapie z 1811 r. za-
znaczono ich już aż pięć. Domy 
mieszkalne pojawiły się dopie-
ro w XVII wieku. Wśród nich, 
w 1802 r., w pięknym dużym 
ogrodzie, a raczej parku, na te-
renie XVIII-XIX-wiecznego fol-
warku wybudowano olszyński 
dwór. Na początku XX wieku 
przez Olszynkę przeprowadzono 
linię kolejową. Między innymi 
powstała wąskotorówka łącząca 
Gdańsk z Wyspą Sobieszewską. 
W 1933 r. Olszynka została 
włączona w granice administra-
cyjne miasta Gdańska i tak już 
zostało. W okresie międzywo-
jennym, od strony Olszynki, na 
Opływie Motławy znajdowało 
się miejskie kąpielisko.

Najznakomitszą budowlą 
jest wspomniany klasycystycz-
ny olszyński dwór, stojący 
przy ul. Olszyńskiej 37, uznany 
przez służby konserwatorskie 
już w 1973 r. za zabytek. Poza 
wpisaniem go do rejestru nic się 
w sprawie dworu nie zmieniło, 
a nawet wpis utrudnia jego re-
nowację, więc powoli popada 
w ruinę. Niegdyś był własnością 
zamożnych gdańskich kupców. 
Profesor Andrzej Januszajtis 
dopatruje się związku owego 
dworu z rodziną Schumannów, 
która posiadała m.in. dom przy 
ul. Długiej, notabene najpięk-
niejszy, naprzeciwko Ratusza 
Głównego Miasta, w którym 

obecnie mieści się siedziba 
PTTK. Nic więc dziwnego, że 
wnętrze dworku zdobiły ścien-
ne malowidła, a na zewnątrz 
werandę od strony ogrodu ude-
korowano bogatą snycerką. Co 
do malowideł, to nie wiem, ile 
się z nich zachowało, gdyż bu-
dynek jest na głucho zamknięty. 
Za to fragmenty snycerki można 
jeszcze podziwiać, obchodząc 
dwór z zewnątrz. Można też zo-
baczyć ślady po kulach powstałe 
podczas II wojny światowej.

Również przy ul. Olszyń-
skiej, pod numerem 5, w starym 
ogrodzie stoi ładna willa z po-
czątków XX w., którą miesz-
kańcy, w ramach wspólnoty, 
sami odnawiają. Ciekawostką 
jest dom przy ul. Dworkowej 
15, w którym funkcjonuje od 
czasów przedwojennych piekar-
nia ze starymi piecami. Domów, 
na które warto zwrócić uwagę, 
jest znacznie więcej. Z wieloma 
z nich wiąże się interesująca hi-
storia. Na przykład na końcu ul. 
Łanowej, tuż za Motławą, znaj-
dują się fragmenty starej karcz-
my, do której – jak opowiadał 
Klemens Fierke, olszynianin 
– latem Holendrzy przypływali 
łódkami, a zimą przybywali na 
łyżwach. Notabene przed wojną 
na Olszynce znajdowało się kil-
ka restauracji.

Atrakcją tej dzielnicy był 
bursztyn zbierany na polach 
przez miejscowe dzieciaki. 
Najlepsze bursztynowe żniwa 
odbywały się po wiosennej 
i jesiennej orce, a także po 
ulewnych deszczach. Dzisiaj 
więcej radości uzyskuje się 
z fotografowania tej dzielnicy. 
Bardzo wdzięcznym motywem 
są mosty na Motławie.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Dwór Olszynka.

Most kolejowy nad Motławą.


