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Sędziowie 
nie tworzą ustaw
Rozmowa z  mecenasem Piotrem 
Łukaszem Andrzejewskim, zastępcą 
przewodniczącego Trybunału Sta-
nu, byłym senatorem RP, obrońcą w 
procesach politycznych w latach 80., 
członkiem Instytutu Dziedzictwa So-
lidarności
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Od kilku lat w naszym kraju w sfe-
rze zatrudnienia mamy do czynie-
nia z rynkiem pracownika. Jednak 
wielu z nas pamięta czasy, gdy po-
ziom bezrobocia był dwucyfrowy.
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Od rynku pracodawcy 
do rynku pracownika

Upominasz się o prawo do 
godziwych warunków pracy? 
A może zależy ci na minimum 
komfortu w pomieszczeniu 
socjalnym? Mają na ciebie 
artykuł 52. Mimo zmian poli-
tycznych i gospodarczych od 
trzydziestu lat pozostaje on 
batem na zbyt dociekliwych 
i aktywnych związkowców.  
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You’ll never walk alone

Najlepsze, co komuna 
mogła dla nas zrobić

Janusz Walentynowicz, rocznik 
1952, członek NSZZ „Solidarność” 
w Zarządzie Portu w Gdańsku, po 
wprowadzeniu stanu wojennego po-
magał osobom internowanym oraz 
ukrywał działaczy „Solidarności”. Był 
internowany w Strzebielinku. 
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W pokoju związkowców 
z chojnickiego Mostostalu 
cały czas można zobaczyć 
krzyż, który w czasie strajku 
okupacyjnego w 1980 roku 
wisiał na bramie zakładu. 
W tym wydaniu „Magazynu” 
przedstawiamy historię Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” oraz firmy, ich sukcesy 
i oczekiwania.
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Działają od blisko 40 lat
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Praca biurowa jest często uzna-
wana za pracę lekką. Pracow-
nik przy wykonywaniu swoich 
obowiązków ma pozycję 
siedzącą, dającą dobrą stabili-
zację dla precyzyjnej pracy rąk. 
Okazuje się jednak, że praca 
biurowa, zwłaszcza wyko-
nywana w nieodpowiednich 
warunkach, może prowadzić 
do pogorszenia stanu zdrowia 
pracownika, a co za tym idzie 
– spadku jego wydajności.  
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Nie taka lekka praca
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Inauguracja jubileuszu Związku 
str. 7

Wolne Związki Zawodowe, robot-
nicza organizacja wsparta przez 
kilku inteligentów, stała się zaląż-
kiem NSZZ „Solidarność”. Powstały 
one w lutym 1978 roku. 
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Oświadczenie Piotra Dudy:  
Lech Wałęsa może czegoś zabraniać  
jedynie swoim dzieciom i wnukom

Wypowiedź byłego przewodniczącego Lecha Wałęsy, 
zabraniającego Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie po-
woływania się na „Solidarność”, budzi jedynie uśmiech 
politowania. Jeśli Lech Wałęsa może komukolwiek cze-
goś zabraniać, to jedynie swoim dzieciom i wnukom, 
a nie Prezydentowi RP. Szczególnie, gdy dotyczy to Nie-

zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. O tym decydują 
członkowie i władze Związku. Ci obecni, nie historyczni.

Wypowiedź Lecha Wałęsy, ale też Borysa Budki z Platformy Obywatelskiej 
odnosiła się do krytycznego wobec wymiaru sprawiedliwości wystąpienia pre-
zydenta Andrzeja Dudy podczas Karczmy Piwnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”, której zarówno prezydent, jak i premier Mateusz Mora-
wiecki byli gośćmi.

Po pierwsze, nie było to wystąpienie do górników – jak twierdził Pan Bud-
ka – tylko do członków NSZZ „Solidarność” i nie było żadnym szczuciem. Jeśli 
o szczucie chodzi, to Pan Budka jest w tej dziedzinie niezrównanym specjalistą.

Po drugie, nikt nie musiał obecnych tam członków „Solidarności” przeko-
nywać do reformy sądownictwa. Wystąpienie Prezydenta tylko potwierdziło to, 
co od początku lat 90. jest dla nas oczywiste. Składaliśmy w tej sprawie własny 
projekt konstytucji, gdzie żądaliśmy m.in. oczyszczenia wymiaru sprawiedliwo-
ści z ludzi PRL-wskiego aparatu ucisku. Te osoby są w sądach do dzisiaj. Nawet 
w Sądzie Najwyższym.

Korzystając z okazji chcę wyrazić radość ze zbliżającego się posiedzenia Ko-
misji Krajowej, które z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędzie się 
29 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Będzie to inauguracja obchodów 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność” i odbędzie się w tym samym miejscu, gdzie 
powoływano Układ Warszawski i gdzie odbywały się obrady okrągłego stołu. 
To nadaje tej uroczystości symboliczny wymiar.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Co czeka pracowników w UE? 
W Brukseli 7 stycznia odbyło się 

spotkanie przewodniczącej Komisji Eu-
ropejskiej z przedstawicielami EKZZ. Roz-
mawiano m.in. o klimacie, minimalnym 
wynagrodzeniu oraz brexicie.

Podczas spotkania szczegółowo dys-
kutowano nad inicjatywami, które zo-
stały zaplanowane na pierwsze 100 dni 
urzędowania Ursuli von der Leyen, nowej 
przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Omówiono plan „Europejski Zielony 
Ład” (ang. European Green Deal), pierwsze-
go europejskiego prawa o klimacie, które 
ma nadać prawny wymiar celowi neutral-
ności klimatycznej do 2050 roku. Wska-
zano, że podczas dążenia do gospodarki 
niskoemisyjnej należy uwzględnić aspekt 
społeczny, zabezpieczyć interesy pracowni-
ków. Inwestować w tworzenie miejsc pracy 
wysokiej jakości, angażując przy tym part-
nerów społecznych na każdym poziomie. W 
dalszej kolejności rozmawiano o instrumen-
cie prawnym, który gwarantowałby każde-
mu pracownikowi w UE sprawiedliwą płacę 
minimalną. Przewodnicząca poprosiła EKZZ 
o przedstawienie propozycji wzmocnienia 
systemu rokowań zbiorowych w krajach, w 
których ten instrument był do tej pory nie-
wystarczająco efektywny. 

Podwyżki to efekt pracy 
„Solidarności”

z najważniejszych wydarzeń w najnowszej 
historii Polski, Europy i świata. W tym roku 
będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wy-
darzenia. 13 stycznia miała miejsce uro-
czystość podpisania listu intencyjnego o 
organizacji koncertu na 40-lecie powstania 
„S”. Podpisali go: Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
wicepremier Jacek Sasin, prezes TVP Jacek 
Kurski i wiceminister kultury i dziedzictwa 
narodowego Jarosław Sellin.

– Dlatego 29 sierpnia tu, na Stadionie 
Narodowym, odbędzie się wielkie przed-
stawienie, wielki koncert. Chcemy być w 
tym dniu razem, rozpoczniemy przemarsz 
na placu Piłsudskiego, będziemy wspól-
nie z rodzinami, by pokazać te prawdziwe 
wartości, o które walczyli robotnicy. Bar-
dzo się cieszę, bo to wielkie wydarzenie, 
o którym chcemy mówić nie tylko w na-
szym kraju, ale chcemy to przekazać całe-
mu światu, bo doskonale o tym wiemy, że 
to nie aksamitna rewolucja w Czechosło-
wacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce 
rozpoczął się demontaż komunizmu. Dla-
tego cieszymy się, że wspólnie z rządem, 
wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma 
misję do zrealizowania, możemy w tym 
dniu przeżywać to wydarzenie, które bę-
dziemy celebrować – mówił podczas uro-
czystości podpisania listu intencyjnego 
Piotr Duda.

Poseł Marcin Horała 
w gdańskiej „Solidarności”

Sytuacja w pomorskich przedsiębior-
stwach, szczególnie tych z sektora stocz-
niowego i portowego, była głównym 
tematem pierwszego w tym roku po-
siedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Gościem związkow-
ców był poseł Prawa i Sprawiedliwości 
Marcin Horała, sekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu 
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego 
dla RP. Posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego, które odbyło się 13 stycz-
nia, rozpoczął przewodniczący Krzysztof 
Dośla. W skrócie przedstawił problemy, 
z jakimi nasz Związek wszedł w 2020 rok. 
Najwięcej spraw obecnie dotyczy sytuacji 
pracowników w trójmiejskich stoczniach 
i portach oraz w skali kraju – w sklepach 
wielkopowierzchniowych. Wciąż, nieste-
ty, zdarza się, że przedstawiciele pracow-
ników są zwalniani z pracy za swoją dzia-
łalność związkową. Nadal nierozwiązaną 
sprawą, zdaniem przewodniczącego Do-
śli, jest też brak jasnego systemu wzrostu 
wynagrodzeń w sferze publicznej, w tym 
w oświacie.

Poseł Marcin Horała rozpoczął swo-
ją wypowiedź od przedstawienia sta-
nu realizacji przygotowań do budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Powstanie tej ważnej dla naszego kraju 
inwestycji jest koniecznością, ponieważ 
bez niej nie będzie rozwoju komunikacyj-
nego. Krzysztof Czerwiński, z Politechniki 
Gdańskiej, zwrócił się do posła Marcina 
Horały o interwencję w sprawie Wydziału 
Okrętowego PG, któremu grozi włączenie 
do innego wydziału. Zdaniem Czerwiń-
skiego spowoduje to dalsze utrudnienia 
w szkoleniu kadr dla przemysłu stocznio-
wego. Stanowisko przedstawiciela uczel-
ni wyższej poparli związkowcy reprezen-
tujący stoczniowców. Przewodniczący „S” 
w Remontowa Shipbuilding stwierdził, 
że już od dawna polskie stocznie odczu-
wają brak kadr. – Problemem są również 
przygotowania do wprowadzenia tzw. 
przemysłu 4.0. – wejścia nowych tech-
nologii, na przykład to, czy w przyszłości 
taki zawód jak spawacz będzie potrzebny, 
czy nie. U nas w tej sprawie nic się nie robi 
– powiedział Krzysztof Żmuda.

Noworoczne spotkanie 
seniorów

Jak co roku członkowie Komisji Tereno-
wej Emerytów i Rencistów Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” zgromadzili się na spotka-
niu opłatkowym. 9 stycznia do sali Akwen 
w siedzibie gdańskiej „S” przybyło około 
50 związkowych seniorów. Spotkanie 
prowadziła przewodnicząca KTEiR Iwona 
Pawlaczyk. Wspólną modlitwę poprowa-

dził ksiądz Marek Mierzwa, proboszcz pa-
ra�i Najświętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła w Jantarze. Gośćmi spotkania byli: 
Roman Zwiercan, wiceprezes Fundacji Po-
morska Inicjatywa Historyczna, zastępca 
przewodniczącego ZRG Roman Kuzimski 
i skarbnik ZRG Stefan Gawroński. Roman 
Zwiercan przedstawił zebranym zasady 
programu prowadzonego przez Fundację 
Pomorska Inicjatywa Historyczna, którego 
celem jest pomoc weteranom i osobom 
działającym na rzecz niepodległego bytu 
państwa polskiego. Pomoc ta polega na 
możliwości skorzystania z nieodpłatnego 
wypoczynku w całorocznym ośrodku nad 
morzem w Jastrzębiej Górze. Osoby zain-
teresowane programem mogą skontak-
tować się bezpośrednio z fundacją lub za 
pośrednictwem przewodniczącej Komisji 
Terenowej Emerytów i Rencistów Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S”.

„Solidarność” członków 
indywidualnych

23 stycznia w siedzibie RG NSZZ 
„Solidarność” członkowie Komisji Tere-
nowej dla Członków Indywidualnych, 
której przewodniczącym jest Mirosław 
Rekowski, zebrali się na spotkaniu opłat-
kowym. Gościem honorowym był ksiądz 
kanonik Stanisław Płatek. Wieczór upły-
nął przy kolacji, w miłej atmosferze, na 
wspomnieniach i rozmowach o sprawach 
związkowych oraz problemach członków. 
Przypominamy, że do Komisji Terenowej 
dla Członków Indywidualnych NSZZ „S” 
przy Zarządzie Regionu mogą przystąpić 
osoby, w miejscu pracy  których nie funk-
cjonuje organizacja związkowa.

Człowiek rodzi się  
i żyje wolnym

Koncert w bazylice

Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorał-
ki w wykonaniu braci Golców z zespołem 
wybrzmiały w bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku u stóp Bursztynowego Ołtarza Koncert 
odbył się pod patronatem NSZZ „S” i ks. 
abp. Sławoja Leszka Głódzia. W niedzielę 
26 stycznia świątynia była szczelnie wy-
pełniona gośćmi, śpiewającymi z „Golcami” 
kolędy. 

– Rodziny spotykają się, żeby razem 
zaśpiewać, przychodzą do tego kościoła, 
gdzie jest żywioł, gdzie można rozwinąć 
skrzydła, śpiewać. To jest nasze zadanie 
podtrzymywać tę tradycję, która służy 
także zgłębieniu tajemnicy betlejemskie-
go żłóbka – mówi ks. kanonik Ludwik Ko-
walski, proboszcz para�i św. Brygidy.

Wśród sponsorów koncertu byli: Lotos, 
Energa, Port Gdynia, Port Gdańsk, Gdań-
ska Stocznia „Remontowa” oraz NSZZ „S”.

Rada Ochrony Pracy
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczy-

ła akty powołania nowym członkom sejmo-
wej Rady Ochrony Pracy. Przewodniczącym 
ROP pozostał poseł Janusz Śniadek (PiS). 
Rada sprawuje nadzór nad działaniami Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty 
aktów prawnych i inicjuje działania związa-
ne z raty�kacją konwencji międzynarodo-
wych dotyczących ochrony pracy. 

To jedno z haseł, poprzez które infor-
mujemy o 40-leciu Związku. W ramach 
obchodów na budynku Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” i Zarządu Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” zawieszone 
zostały specjalne banery. Na pierwszym 
z nich umieszczone jest hasło „Człowiek 
rodzi się i żyje wolnym”, a na drugim sło-
wa Jana Pawła II „Nie ma wolności bez so-
lidarności”. Na obu przypominamy także 
daty 1980 i 2020. Jest również logo przy-
gotowane z okazji 40-lecia Związku.

– Podwyżki nie pojawiły się same, bo 
ktoś miał dobry humor. To efekt ciężkiej 
pracy i żmudnych negocjacji „Solidarno-
ści” z rządem, często wspieranych akcjami 
protestacyjnymi – powiedział Piotr Duda 
podczas corocznego spotkania opłatko-
wego z przedstawicielami sekretariatów 
branżowych NSZZ „Solidarność”. W histo-
rycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej związ-
kowcy nie tylko podsumowywali miniony 
rok, ale również dzielili się opłatkiem, 
składając sobie życzenia noworoczne.

W swoim wystąpieniu przewodniczą-
cy „Solidarności” Piotr Duda mówił, że 
w wielu obszarach, szczególnie ze sfery 
�nansów publicznych, wreszcie pojawi-
ły się realne podwyżki. Jak zaznaczył, to 
efekt trudnych rozmów, które przez wie-
le miesięcy prowadził Związek z rządem 
i przedstawicielami Zjednoczonej Prawi-
cy. Zwracał też uwagę na wsparcie prezy-
denta Andrzeja Dudy, które np. w kwestii 
pluralizmu związkowego w służbach 
mundurowych było kluczowe. 

40-lecie NSZZ „Solidarność”
Powstanie Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, co stało się zwieńczeniem polskiej 
drogi do wolności, to bez wątpienia jedno 
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PYTANIE MIESIĄCA

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, przewodnicząca 
KM NSZZ „S” Pracowników Policji, ABW i Straży 
Granicznej

– Problem płac pracowników cywilnych MSWiA pozostaje 
niezałatwiony. Nie powinni pozostawać na marginesie do-
świadczeni pracownicy. Wypracowana wysługa lat okazywała 
się krzywdząca, gdyż dodatki stażowe de facto umniejszały 
zasadniczą pensję. Jest również palący problem spłaszczania 
wynagrodzeń. Nie jest widoczna różnica między pracownikiem 
doświadczonym a nowo przyjmowanym. Hierarchia stanowisk 

nie znajduje odbicia w wymiarach pensji. 
Obawiamy się, że fundusze przeznaczone na pensje pracowników cywilnych MSWiA 

na rok 2020 są niedoszacowane.  Dodatkowa podwyżka w kwocie 250 zł na etat tego nie 
zniwelowała. Oczekujemy, że pracownicy MSWiA otrzymają podwyżkę w wysokości nie 
niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.  

URSZULA SZCZEPAŃSKA, przewodnicząca KP 
NSZZ „S” Poczty Polskiej S.A. Oddział Gdańsk 

– Najniższe zasadnicze wynagrodzenie w Poczcie Polskiej 
jest nadal mniejsze niż minimalna pensja. Są bowiem tzw. pre-
mie czasowo-jakościowe. To 223 złote doliczane do wymiaru 
pensji zasadniczej. 

Zarząd spółki nie zgodził się na spełnienie naszych postula-
tów płacowych. Nie zadowala nas proponowane dosypywanie 
do pensji okazjonalnych nagród, skoro nie podniesiono na-
szych pensji nawet o stopień in�acji. 

Starsi pracownicy nie korzystali przez lata na wzroście minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Odjęcie od wymiaru pensji minimalnej wypracowanego dodatku za staż pracy 
nie załatwia problemów. Owszem, niweluje niesprawiedliwość, swoistą karę za wierność 
spółce.  

Zarząd spółki zapowiada redukcję zatrudnienia w administracji. Ono i tak nastąpi. 
Młodzi nie przyjdą, a starsi wezmą  nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i poże-
gnają strategiczną   spółkę. 

 
WACŁAW CIECHOLIŃSKI, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gd.

– Sytuacja pracowników szpitala jest trudna, bo cała polska 
psychiatria jest niedo�nansowana. Podlegamy kilku ustawom 
i zależymy tak od budżetu ministerialnego, jak od samorządo-
wego, bo dla szpitala organem założycielskim jest Urząd Mar-
szałkowski. Po wyłączeniu dodatku stażowego okazało się, że 
pracownicy nadal nie skorzystają z podwyżki płacy minimalnej. 
Są bowiem w szpitalu pracownicy objęci ustawą o najniższym 

wynagrodzeniu w służbie zdrowia. 160 pracowników nie osiągnie 2600 zł brutto. Dla 
niektórych będzie to różnica 500 złotych. Ten problem postawiłem przed dyrekcją szpi-
tala i jego radą społeczną oraz w piśmie do Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Po protestach były dwie niewystarczające regulacje płacowe w 2019 roku. Część 
wykwali�kowanej kadry, poza ową grupą 160 osób (administracja, pracownicy działów 
technicznych), po wprowadzeniu minimalnej płacy ledwie ją osiągnie, co będzie gene-
rowało niezadowolenie i odpływ specjalistów. Rodzi się kwadratura koła. Liczymy na 
szybkie podjęcie rozmów, także na forum WRDS. 

KRYSTYNA MIĄSKOWSKA, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku  

– Doświadczeni pracownicy byli w specyficzny spo-
sób karani. W niewielkim zakresie korzystali na wzroście 
minimalnego wynagrodzenia. To się zmieniło. Dla nas 
najważniejszy był zastrzyk finansowy z rezerwy celowej z 
ostatniego kwartału ub.r. Było to 500 zł do zasadniczego wy-
nagrodzenia z wyrównaniem plus wysługa. To nasz sukces, 
efekt związkowego zaangażowania.  Pieniądze te zostały też 

zagwarantowane w budżecie na ten rok. 
To ważne dla administracji zespolonej. Dotyczy to korpusu służby cywilnej i jedno-

stek pomocniczych. Sam prestiż pracy w urzędzie nie wystarcza. Podwyżka była krokiem 
podjętym przez rząd w ostatnim momencie. Nastroje i atmosfera w pracy się poprawiły, 
choć nie jest to szczyt marzeń. Groziła nam sytuacja, że po podniesieniu o 350 złotych 
pensji minimalnej – z całym szacunkiem – panie sprzątające, które nie mają stażu pracy, 
zarabiałyby więcej niż urzędnik państwowy z doświadczeniem, podejmujący decyzje 
merytoryczne. Dotyczy to urzędników zajmujących się polityką społeczną, infrastruktu-
rą, paszportami, cudzoziemcami, koordynacją świadczeń rodzinnych.

Odmrożono po 10 latach kwotę bazową o 2,3 proc. Najniższa zasadnicza pensja brut-
to w korpusie służby cywilnej wynosi u nas brutto 2798,73 zł, więc pensja pracownika 
merytorycznego nie odbiega zasadniczo od płacy minimalnej. 

Oprac. (asg)

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna stanowi  49,7 proc. prognozowanego 
na 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a dodatek za staż 
pracy nie ma wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Czy zmia-
na przepisów zapewnia sprawiedliwy i przejrzysty kształt wynagrodzeń 
i czy poprawiło to sytuację pracowników z doświadczeniem?

Reklama

Nowa audycja 

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk
w każdy poniedziałek o 12.30!

Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?

Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku pracy?      

Słuchaj i zgłoś swoją sprawę!

tel. 603 06 06 06  mail: glospracownika@radiogdansk.pl

* pierwsza audycja – 13 stycznia 2020 r.

Na początku stycznia 2020 roku Za-
rząd Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” uruchomił nową stronę 
internetową (www.solidarnosc.gda.
pl). Poprzednia strona działała od 
2012 roku, do ubiegłego roku zna-
lazło się na niej kilkanaście tysięcy 
wpisów, utworzonych zostało tysiąc 
podstron i tysiąc galerii zdjęć.

 Oprócz naturalnej potrzeby odświe-
żenia co pewien czas szaty graficznej, 
konieczne było unowocześnienie strony 
pod względem informatycznym, a przede 
wszystkim jej responsywność, tzn. moż-
liwość automatycznego dostosowywania 
się jej do wielkości ekranu, na którym jest 
wyświetlana (np. komputer, tablet czy 
smartfon). Ze statystyk Google Analytics 
wynika, że na stronę internetową Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” z kompute-
rów wchodzi około 58 proc. użytkowni-
ków, z telefonów komórkowych ponad 40 
proc., najmniej, bo około 2 proc., z table-
tów. Obecna strona, w przeciwieństwie do 
starej, automatycznie dostosowuje się do 
rozmiarów i rozdzielczości ekranu.

Na stronie gdańskiej „Solidarności”, 
oprócz informacji stałych dotyczących 
podstawowych wiadomości o naszym 
Związku, mogą Państwo znaleźć infor-
macje o bieżącej działalności („Aktual-
ności”), o akcjach związkowych, aktualny 
harmonogram szkoleń, (zakładka „Szko-
lenia”), jest też możliwość zapoznania się 
z ofertą Działu Programów Europejskich 
i Biura Pracy („Praca”). Na stronie znaj-
dują się również dane kontaktowe do po-
szczególnych działów ZRG („Kontakt”) 
oraz oddziałów („Oddziały ZRG”). Nie 
mogło również zabraknąć podstrony 
dotyczącej historii, która wciąż jest uzu-
pełniana przez redakcję.

Osobne podstrony mają także sekcje 
regionalne – Międzyregionalna Sekcja 
Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Re-
gionalna Sekcja Służby Zdrowia i Sekcja 
Emerytów i Rencistów. 

W zakładce „Dla związkowców”, 
która redagowana jest przez pracowni-
ków Działu Organizowania i Rozwoju,  

Nowa strona gdańskiej „Solidarności”

Nasza strona na PC i w wersji mobilnej.

znajdą Państwo informacje przydatne 
w pracy związkowej. Na podstronach 
dotyczących mediów związkowych 
znajduje się archiwum „Magazynu 
Solidarność” i „IBIS-a”, jest też link do 
kanału TVSolidarnoscGdansk. 

Na dole strony znajduje się część zaty-
tułowana „Po godzinach”, gdzie publiku-
jemy teksty dotyczące turystyki („Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”), porady 
językowe („Na końcu języka”), recenzje 
polecanych książek („Warto przeczytać”) 
czy wreszcie galerię rysunków satyrycz-
nych (Galeria Dobosz Jana).

Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzania naszej strony, a także przysyłania 
informacji (najchętniej ze zdjęciami) 
na temat działalności „Solidarności” 
w Państwa firmach.

Nasza nowa strona obsługiwana jest 
przez wszystkie nowe popularne prze-
glądarki internetowe: Chrome, Firefox, 
Opera, MS Edge. W przypadku starszych 
przeglądarek (np. MS Internet Explorer) 
polecamy instalację którejś z tych wyżej 
wymienionych.

Małgorzata Kuźma Nasza strona na PC i w wersji mobilnej.
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Komu na czym zale¿y? 
Kandydatka PO na urząd prezydenta RP przejrzała prezesa PiS 
i ujawniła prawdziwe jego intencje. Podczas rozmowy emitowa-
nej przez stację TVN Kidawa-Błońska powiedziała: „Jak wiemy, 
Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie. 
Jemu zależy tylko na Polsce”. 
Dla każdego Polaka (no, może dla większości, bo przecież trzeba 
odjąć paru europosłów opozycyjnych, którzy bardziej dbają 
o obce interesy niż o sprawy polskie) brzmi to jak komple-
ment. Niestety, w ustach kandydatki PO na prezydenta to była 
przygana.

Kandydat wszystkich 
esbeków

Będąc przy kandydatach na prezydenta, warto odnotować 
deklarację złożoną przez Roberta Biedronia. Na spotkaniu ze 
swoimi zwolennikami kandydat Lewicy zapewnił jedną z sym-
patyczek, przedstawiającą się jako o�ara ustawy z 16 grudnia
2016 r., która obniżyła świadczenia byłym funkcjonariuszom 
służb mundurowych, że jedną z pierwszych jego inicjatyw, gdy 
wygra wybory prezydenckie, będzie przywrócenie godności 
tym wszystkim, którym ją odebrano trzy lata temu. Oznacza to, 
że cofnie ustawę odbierającą przywileje byłym esbekom.

Co jest hymnem Polski?
Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, przy-
najmniej dla organizatorów niedawnego tzw. Marszu Tysiąca 
Tóg. Wielu Polaków, słysząc na uroczystości komendę do hymnu, 
spodziewa się, że popłynie melodia „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Jednak na manifestacji organizowanej przez polskich sędziów 
zamiast hymnu Polski odśpiewano „Odę do radości” Fryderyka 
Schillera. 
Dla porządku trzeba przypomnieć, że co prawda �nałowa kanta-
ta z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Europy 
przyjętym przez Radę Europy i Unię Europejską, ale tylko wersja 
instrumentalna. O�cjalnie Unia nie przyjęła tekstu poematu
Schillera, do którego Beethoven skomponował muzykę. 

Gender kontra gramatyka

Kolejne doniesienie z frontu wojny cywilizacyjnej, jaką zwolen-
nicy ideologii gender wydali zdrowemu rozumowi. W jednym 
z regionów Hiszpanii rządzący tam socjaliści zamówili opraco-
wanie dla swoich 50 tysięcy urzędników specjalnego podręczni-
ka pt. „Język inkluzywny z perspektywą gender”. Według zaleceń 
autorów podręcznika pracownicy administracji państwowej 
powinni zwracać się do obywateli, pomijając rodzaj męski, 
a określone słowa i wyrażenia zastępować innymi. Nie jest do-

brze widziane użycie zwłaszcza takiego słowa jak „mężczyzna” 
(po hiszp. także: „człowiek”), gdyż „odnosi się do płci męskiej”, 
jest „seksistowskie”. Zamiast tego podręcznik proponuje 
stosowanie takich słów, jak: „osoba”, „ludzie” czy „gatunek ludzi”. 
Również nie powinno używać się takich słów, jak „chłopczyk” 
(niño) i „dziewczynka”(niña). Zamiast „synów” i „córek”, powinno 
być: „potomstwo”. Zamiast „profesor” czy „profesorka”: „ciało 
akademickie”.

Wolnoœæ s³owa zagro¿ona
Za czasów PRL-u kraje Europy Zachodniej jawiły się nam jako te, 
gdzie panuje demokracja, której jednym z atrybutów jest wol-
ność słowa. Dziś do słowa demokracja dokłada się przymiotnik 
liberalna (w PRL-u była demokracja socjalistyczna), a „wolność 
słowa” wypiera poprawność polityczna. W Unii Europejskiej 
obecnie wolność wypowiedzi dotyczy tylko osób, które mają 
poglądy lewicowe lub liberalne, zabronione są natomiast wypo-
wiedzi broniące tradycyjnych wartości.
– W kręgu moich znajomych znam mnóstwo przypadków, że lu-
dzie tracili pracę za wygłoszenie opinii niezgodnej z taką, którą 
uznaje się za właściwą. A ile jest przypadków, o których się nie 
wie? Oczywiście, za wygłaszanie opinii jeszcze nie wsadza się do 
więzienia, jak w czasach NRD, ale czy może to być pocieszenie? 
Faktem jest, że istnieje publiczna dyskryminacja i sankcje za 
nieprawomyślny światopogląd – tak o swoim rozczarowaniu 
dzisiejszymi Niemcami mówi w rozmowie z PAP Vera Lengs-
feld, opozycjonistka w czasach NRD, a po zjednoczeniu Niemiec 
posłanka CDU do Bundestagu.

Kto zbudowa³ Auschwitz?
Zdaniem szefa Parlamentu Europejskiego Davida Sassol, Au-
schwitz zbudowali Europejczycy, a naziści byli synami dobrych 
matek, wywodzili się z kosmopolitycznych europejskich rodzin. 
Polityka historyczna, mająca na celu uwolnienie Niemców od 
winy za zbrodnie drugiej wojny światowej, wchodzi w nowy 
etap. Już nie jacyś naziści bez narodowości, ale Europejczycy 
i to jeszcze z kosmopolitycznych rodzin zbudowali obóz zagłady 
w Auschwitz. Zapewne za parę lat będzie to o�cjalna i jedynie
obowiązująca narracja, bo przecież nie można stygmatyzować 
dzisiejszych Niemców tylko dlatego, że ich przodkowie wywołali 
dwie wojny światowe. I idąc tym tropem, w niedalekiej przy-
szłości nazwa niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i obóz 
zagłady Auschwitz będzie zakazana...

Petru w spódnicy

Napisali Państwo po święcie Trzech Króli na swoich drzwiach 
K + M + B 2020? Proszę się głęboko zastanowić, czy tego napisu 
nie usunąć. Zdaniem Krystyny Sibińskiej, wiceprzewodni-
czącej Klubu Parlamentarnego PO, K+M+B to skrót od imienia 
i nazwiska kandydatki Platformy na prezydenta, czyli ni mniej, 
ni więcej… Kidawa Małgorzata Błońska. Swoimi „odkrywczymi” 
spostrzeżeniami godna następczyni Ryszarda Petru podzieliła 
się na Twitterze.

SPOJRZENIE I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Miesiąc temu pisałem, że rok 2020 będzie rokiem okrągłych rocz-
nic wielu wydarzeń, które wpłynęły na bieg historii nie tylko naszej 
ojczyzny. Jedna z nich czeka nas za kilka dni. Dziesiątego lutego 1920 
roku, równo sto lat temu, generał Józef Haller dokonał symbolicznych 
zaślubin Polski z morzem, wrzucając do wód Zatoki Puckiej pierścień 
ofiarowany mu przez polskich mieszkańców Gdańska. W opublikowa-
nych lata później wspomnieniach generał przytacza wypowiedziane 
wówczas, jakże znamienne słowa, że „dzisiaj od wiernego Kaszu-
by strażnika tego Bałtyku odbiera morską straż polski marynarz”. 
I rzeczywiście – kiedy koń generała kruszył słaby przybrzeżny lód, 
na przygotowanym pomoście, po wciągnięciu na maszt poświęconej 
bandery Rzeczpospolitej, symbolicznie straż nad Bałtykiem młodemu 
polskiemu marynarzowi przekazał stary Kaszub ubrany w rybacki 
strój, z wiosłem na ramieniu. Powrót Polski nad Bałtyk zmienił bieg 
historii nie tylko dlatego, że stał się dwadzieścia lat później zarzewiem 
kolejnej światowej hekatomby. Dziś z podziwem możemy patrzeć, jak 
w kilka lat dzięki mądrości naszych przodków gdyński port, polska 
marynarka i flota stały się symbolem odbudowującej się Polski, a po 
drugiej wojnie światowej były podstawą polskiej gospodarki morskiej. 
W porównaniu z tamtymi latami  jakże mizernie wygląda w tym 
obszarze nasz dorobek w ostatnich trzydziestu latach. Zabrakło wizji, 
woli, pieniędzy, politycznej mądrości? Kiedy myślę o tym, zawsze 
przypominają mi się słowa wypowiedziane na początku lat dziewięć-
dziesiątych przez jednego z późniejszych prominentnych liberałów 
– o tym, czy w tym miejscu będzie stocznia czy piekarnia powinien 
decydować rynek… Owa nieszczęsna niewidzialna (?) ręka rynku 
w następnych latach niejednokrotnie generowała błędne i szkodliwe 
decyzje i wskazywała kierunki, które po latach okazywały się drogami 
donikąd. Sięgając w głąb polskiej historii najnowszej, pochylając się 
nad rocznicami ważnych wydarzeń, warto wyciągać wnioski także na 
nasze dziś i jutro. 

A przechodząc spokojnym krokiem do dziś, chciałoby się zapytać, co 
tam panie w polityce? Nic nowego. Rok 2020 zaczął się podobnie jak 
poprzednie. Trwa więc uporczywe odwracanie kota ogonem, bo jak 
inaczej nazwać nieuznawanie przez „obrońców Konstytucji” konsty-
tucyjnego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, czy wchodzenie 
w buty tegoż Trybunału przez część sędziów Sądu Najwyższego? Jak 
nazwać inaczej tych, którzy po dość niewiarygodnych i sprzecznych 
oskarżeniach agenta Tomka wobec ministra Kamińskiego natychmiast 
żądają jego dymisji, a po złożonych pod przysięgą w prokuraturze 
oskarżeniach o korupcję wobec nowej gwiazdy PO – marszałka 
Grodzkiego – mówią o nagonce i hejcie? Jak nazwać pogardliwe 
i prześmiewcze komentarze dotyczące urzędującego prezydenta RP, 
niemające nic wspólnego z merytoryczną dyskusją? W takich chwilach 
przypomina mi się słynna już akcja Jerzego Owsiaka pn. „wy…… prof. 
Pawłowicz w kosmos” i następnie użalanie się, że jest  ofiarą hejtu. Nie 
ma, niestety, specjalnej nadziei, że zmniejszy się temperatura politycz-
nej debaty w najbliższych miesiącach – wszak czeka nas już rozpoczęta 
kampania prezydencka.

Na koniec właśnie prezydencko i rocznicowo. Bo rocznicowo upłynęło 
ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej, rocznicowo i symbolicznie 
– w Pałacu Prezydenckim, w sali, która – jak podkreślił Andrzej 
Duda – była świadkiem wielu wydarzeń. Podpisywano w niej Układ 
Warszawski, obradował Okrągły Stół, a ostatnio – Zgromadzenie 
NATO. Na zaproszenie Andrzeja Dudy właśnie tam Komisja Krajowa 
zainaugurowała 40 rocznicę strajków sierpniowych i powstania NSZZ 
„Solidarność”. W wystąpieniu prezydent nie tylko wspominał mroczne 
czasy komuny, ale podkreślał, że „Solidarność jest i będzie potrzebna”. 
To ważne słowa, bo jak powiedział później przewodniczący KK Piotr 
Duda – jest jedna „Solidarność”. Przez te wszystkie lata było bowiem 
wielu, którzy chcieli, by Związek zwinął sztandary i oddał je do mu-
zeum. Ba, jest wielu, którzy uważają, że mają niemal wyłączne prawo 
do „S”, choć o sprawach pracowniczych dawno zapomnieli. Trzeba 
więc ciągle to przypominać, a w szczególności teraz, kiedy zbliża się 
kolejna okrągła rocznica powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

Jacek Rybicki

100 i 40 lat temu 
nad polskim 
morzem

oni naprawdê to powiedzieli...

– Globalne ocieplenie przełoży się na wzrost ryzyka 
ludobójstwa, że jedynym rozwiązaniem tych pro-
blemów społecznych związanych z brakiem wody, 
brakiem jedzenia, będzie po prostu eksterminowa-
nie ludzi jako rywali do wody, uprawy, bydła, a być 
może jako kogoś, kogo można zjeść. Kanibalizm 
może się okazać bardzo racjonalną strategią – po-
wiedział w TOK FM prof. Lech Nijakowski.„

”
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ROZMOWA

– Przypada Panu rola adwokata 
zmian w wymiarze sprawiedliwości, 
dostarczenia argumentacji za ich po-
prawnością. Jest listopadowe orze-
czenie Trybunału Sprawiedliwości 
UE, a w ślad za nim uchwała trzech 
izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 
br. oraz opór znacznej części środo-
wiska sędziowskiego. Czy zmiany 
forsowane przez Zjednoczoną Pra-
wicę w wymiarze sprawiedliwości 
nie kładą na szali zbyt wiele, m.in. 
zaufania obywateli do systemu pra-
wa, relacji z resztą Unii i instytucjami 
europejskimi, autorytetu sądu? 

– Sytuacja wymaga, jak każdy stan 
chorobowy, dobrego zdiagnozowania. 
Należy stwierdzić kilka faktów, wska-
zać aksjomaty, będące przesłankami 
rozumowania. Po pierwsze, wszystkie 
organy powołujące sędziów oraz spra-
wowania wymiaru sprawiedliwości do-
chowują wierności międzynarodowym 
i krajowym standardom praworządno-
ści. Drugi aksjomat, konstytucyjny, to 
standard prawa do sądu, realizowany 
zgodnie z artykułem 45 Konstytucji RP 
i artykułem 6 Europejskiej konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności (Każdy ma prawo do 
sprawiedliwego i publicznego rozpatrze-
nia jego sprawy w rozsądnym terminie 
przez niezawisły i bezstronny sąd usta-
nowiony ustawą – dop. red.). 

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał 
się za niekompetentny w ocenie, czy 
polski system państwa prawa w praktyce 
indywidualnego orzecznictwa narusza 
czy nie prawo Unii Europejskiej. Odesłał 
ten zakres orzekania do orzecznictwa pol-
skiego Sądu Najwyższego. Ustawa o SN 
przewiduje w tym zakresie kompetencję 
orzeczniczą Izby Dyscyplinarnej SN. 

– Te aksjomaty bywają jednak kon-
testowane. KRS skierowała zatem do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosek 
o stwierdzenie niekonstytucyjności 
uchwał pozwalających uznać, że sę-
dzia powołany przez prezydenta na 
wniosek rady jest sędzią nieupraw-
nionym do orzekania. Trwa spór, czy 
Trybunał może weryfikować uchwały 
Sądu Najwyższego. 

– Aktualny sposób ukształtowania 
Krajowej Rady Sądownictwa należy uznać 
za zgodny z Konstytucją RP (sędziowie 
członkowie KRS mają być wybierani spo-
śród sędziów; ustrojodawca nie wskazał, 
kto ma wybierać tych sędziów, nie jest 
określone, jak wybierać sędziów do KRS. 
Te kwestie zostały przekazane do uregulo-
wania w ustawie – władzy ustawodawczej 

– dop. red.). Odmienne twierdzenia nie 
znajdują odzwierciedlenia w rzeczywisto-
ści. Sędziowie kwestionujący uprawnienia 
do sprawowania wymiaru sprawiedliwo-
ści przez innych sędziów naruszają Kon-
stytucję, nakazującą im działanie na pod-
stawach prawa i w jego granicach. To jest 
zasada legalizmu funkcjonowania orga-
nów stosujących i podlegających prawu. 
Artykuł 7 Konstytucji stwierdza: organy 
władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. Niestosujący się do 
tej zasady sędziowie swoim zachowaniem 
mogą wypełnić dyspozycję normy karnej 
w zależności do stopnia zawinienia (art. 
231 k.k.). Byłoby to nadużycie władzy 
przez funkcjonariusza publicznego. Tego 
typu sędziowie mogą nie dawać gwarancji 
spełnienia wymogu podstawowego prawa 
służącego podsądnemu do rozpoznania 
jego sprawy przez właściwy, bezstronny 
sąd, niezawisły w orzekaniu od motywacji 
politycznej czy środowiskowej.  

– Spór wokół KRS potęguje fakt utaj-
nienia list z podpisami poparcia dla 
kandydatów do Rady. Ujawnienie list 
wytrąciłoby oponentom argument, 
iż coś jest ukrywane, że nie ma wy-
starczającej liczby podpisów? 

– Wyjaśnimy najpierw, że Krajowa 
Rada Sądownictwa nie jest reprezenta-
cją sędziów, a jest organem porozumie-
wawczym trzech organów władzy, obok 
sądowniczej, także władz ustawodawczej 
i wykonawczej…  

– Zobowiązanym do stania na straży 
niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów…

– Owszem. Reprezentantów władzy 
sadowniczej powoływano na kadencje 
w sposób indywidualny, tak jak sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Kadencyj-
ność powoduje, że sędziów się powołuje 
na niezróżnicowane personalnie kaden-
cje. By to zapewnić, nowa KRS była wy-
brana na jednym głosowaniu na kandy-
datów, na wniosek i wskazanych przez 
dwa tysiące obywateli lub 25 sędziów. 
Odejście od zindywidualizowanych ka-
dencji reprezentantów sędziów spowo-
dowało pierwsze protesty: „To nie nasza 
KRS!”. Sędziowie secesjoniści obawiają 
się, że to już nie oni będą decydować, 
kto będzie sędziów reprezentował. Sejm 
wybiera kandydatów wskazanych przez 
dwa tysiące obywateli lub 25 sędziów. 
Już nie prezesi sądów, nie „wierchusz-
ka”, wybierają między sobą, kto ma być 
w KRS. 
– Zdaje się, że Kancelaria Sejmu, w do-
myśle – rządzący – robią wszystko, by 

listy nie ujrzały światła dziennego, 
mimo wyroku NSA, nakazującego ich 
ujawnienie. Co stoi na przeszkodzie, 
by były jawne?  

– Oczywiście jawne, w określonym 
zakresie niepowodującym represji wobec 
wysuwających kandydatów. Z ogranicze-
niem ochrony dóbr osobistych i bezpie-
czeństwa podpisujących listy kandydatów 
do KRS. Istnieje realne zagrożenie ostra-
cyzmem solidarnościowym z racji korzy-
stania przez podpisujących z wskazanych 
ustawą praw obywatelskich.    

– Skąd ta pewność, skoro niejawne 
są ich nazwiska?

– Ochronę tych sędziów dyktuje nega-
tywne doświadczenie, które swego czasu 
było udziałem sędziów, którzy w IPN pro-
wadzili postępowania lustracyjne…

– Dotknęło to Rzecznika Interesu 
Publicznego, powołanego pod ko-
niec lat 90. przez sędziego Adama 
Strzembosza, prezesa SN?

– Sędziego Bogusława Niezińskiego 
takie próby ostracyzmu ze strony post 
PRL-owskiego środowiska sędziowskiego 
rzeczywiście spotkały. Mamy do czynie-
nia ze stygmatyzowaniem nie tylko człon-
ków KRS, ale i tych, którzy podpisali się 
pod ich kandydaturami. Chęć uzyskania 

ich personaliów może być pretekstem 
do ich represjonowania lub ostracyzmu 
środowiskowego. Trzeba by spytać, czy 
sędziowie ci wyrażają zgodę na ujawnie-
nie danych wobec takiego zagrożenia. Nie 
ma przyzwolenia, by piętnować sędziów, 
bo chcieli wysunąć kandydatów do KRS 
w kadencji ujednoliconej przez Trybunał. 
Weryfikacja, czy podpisy zostały prawi-
dłowo złożone jest przeprowadzana przez 
Kancelarię Sejmu w zakresie spełniania 
wymogów ustawowych.

– Ustawa o SN wprowadziła nowe 
izby, czyli Izbę Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscy-
plinarną…   

– Izba Dyscyplinarna powołana jest z 
mocy Konstytucji RP i ustawy o sądach 
do kontroli zachowywania naszych praw 
przez sędziów. Dotąd funkcjonowały 
postępowania dyscyplinarne w ramach 
poszczególnych korporacji prawniczych. 
Oddzielnie w odniesieniu do sędziów, 
do adwokatów, radców prawnych, nota-
riuszy, komorników. Obowiązujący stan 
prawny dla kontroli prawidłowego funk-
cjonowania korporacyjnych sądów dys-
cyplinarnych powołał Izbę Dyscyplinarną 
Sądu Najwyższego, jako równoprawną do 
pozostałych izb SN. Ma ona gwarantować 
prawa podstawowe adresata wymiaru 
sprawiedliwości, eliminując osoby na-
ruszające prawo, którym brak niezawi-
słości i niezależności w postępowaniu 
sądowym. Gwarancje praw podsądnych 
dotyczą funkcjonowania sędziego na sali 
sądowej i jego orzecznictwa. 

– Uchwała trzech izb SN mówi o 
Izbie Dyscyplinarnej jako o sądzie 
specjalnym, tym samym, nieist-
niejącym. Połączone izby Karna, 
Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych wskazały, że składy 
sędziowskie, w których zasiadają 
sędziowie awansowani przez nową 
KRS, są wadliwie obsadzone, jest 
zagrożenie werdyktu skazą niena-
leżytej obsady składu, czyli sądu. Są 
podstawy, by podważać legalność 
wydanych wyroków?

– Powstrzymanie się od czynności 
orzeczniczych oznaczałoby sprzeniewie-

rzenie się aktowi powołania i prowadzi-
łoby do uchybienia godności sędziego. 
Reforma sądownictwa, rzekomo podko-
pująca zasady praworządności i godząca 
w podstawowe wartości europejskie, fak-
tycznie rozszerza demokratyczny mandat 
powoływania członków KRS i nadawania 
uprawnień wykonywania władzy sądow-
niczej przez prezydenta. Reforma wymia-
ru sprawiedliwości poprawia ochronę 
obywateli przed sędziami, którzy dopusz-
czają się sprzeniewierzenia niezawisłości 
przez zaangażowanie polityczne, rzutu-
jące na ich orzecznictwo. Prawidłowość 
ustawowa funkcjonowania stanowiska 
sędziego jest pod kontrolą Sądu Najwyż-
szego, ale tylko w ramach prawa, to jest 
nadzoru nad indywidualnym orzecznic-
twem sądów. Nie domniemuje się rozsze-
rzania tych kompetencji.  

– Sędziowie mają prawo do zada-
wania pytań prejudycjalnych do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej na mocy Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, wszak 
praworządność jest osnową Unii? 

– Zwracają się jednak z pytaniami 
niezwiązanymi bezpośrednio z orzecz-
nictwem. Secesjonistyczna część sędziów 
np. zwróciła się do TSUE o stwierdzenie, 
że system powoływania sędziów i składu 
opiniodawczej dla prezydenta Krajowej 
Rady Sądownictwa jest niezgodna z pra-
wem Unii, czyli prawo UE jest ponad 
prawem polskim. 19 listopada 2019 roku 
TSUE uznał, że to nie jego kompetencja, 
gdyż orzeka on o funkcjonowaniu, treści 
i wykładni prawa unijnego, natomiast z 
pytaniami, które dotyczą wewnętrznego 
porządku prawnego należy się zwrócić 
do polskiego sądu. Kompetencje oceny, w 
jakim zakresie w indywidualnym orzecz-
nictwie funkcjonuje poprawność i zgod-
ność z Konstytucją i z prawem europej-
skim stosowanych norm prawa należy do 
Izby Dyscyplinarnej SN (art. 27 Ustawy 
o Sądzie Najwyższym przed noweliza-
cją). Izba jest uprawniona do orzekania, 
do którego została powołana. TSUE, od-
syłając do oceny sądu kwestię interpre-
tacji polskiego systemu prawa, odesłał 
więc do tej izby Sądu Najwyższego, której 

Sędziowie 
nie tworzą ustaw
Rozmowa z  mecenasem PIOTREM ŁUKASZEM ANDRZEJEWSKIM, zastępcą 
przewodniczącego Trybunału Stanu, byłym senatorem RP, obrońcą w procesach 
politycznych w latach 80., członkiem Instytutu Dziedzictwa Solidarności
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– Sędziowie nie mogą 
poprawiać prawodawcy. Nie 
są interpretatorami ustaw 
i ich nie tworzą. Aktualnie 
sędziowie secesjoniści negują 
uprawnienia Trybunału 
Konstytucyjnego przy 
ocenie ustawowego trybu 
powoływania sędziów. Zatem 
uzurpują uprawnienia, chcą 
korygować prawo, któremu 
podlegają. Prezydent RP 
jest jedynym podmiotem 
uprawnionym do powołania 
na urząd sędziego, czyli 
nadawania uprawnień 
do sprawowania władzy 
wymiaru sprawiedliwości.
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kompetencji, według polskiego systemu 
prawnego, pozostawia się ocenę nieza-
wisłości i niezależności funkcjonowania 
orzecznictwa sądowego dotyczącego in-
dywidualnych rozstrzygnięć, noszących 
cechy podejmowanych w sposób bez-
stronny, niezawisły, niezależny.  

– 23 stycznia br. trzy izby SN oceniły, 
że wyroki wydane po tej dacie moż-
na podważać, wskazując, że zostały 
wydane przez nieprawidłowo obsa-
dzone składy sędziowskie. Czy skła-
dy sądów, z sędziami wyłonionymi 
przez nową KRS, mają się powstrzy-
mać od orzekania lub się wyłączyć, po 
uchwale SN?

– Wszelkie wezwania członków KRS 
będących sędziami do powstrzymywa-
nia się od opiniowania, czy od orzeka-
nia sędziów Izby Dyscyplinarnej SN 
lub sądów powszechnych, mogą nosić 
znamiona podżegania do przestępstwa 
z art. 231 kodeksu karnego, mówiące-
go o niedopełnieniu lub przekroczeniu 
obowiązków przez funkcjonariusza. 
Broniąc się przed odpowiedzialnością 
dyscyplinarną, a być może i karną, pani 
prezes Małgorzata Gersdorf zwołała trzy, 
z pięciu, izby Sądu Najwyższego. To są 
sędziwie powołani przed rokiem 2015. 
Kadłubowe gremium orzecznicze, nie-
jednomyślnie (53 za, 6 zdań odrębnych 
– dop. red.) podjęło uchwałę, która na-
rusza zasadę legalizmu, jako wydana bez 
ustawowej kompetencji w materii której 
dotyczy. Może ona stanowić tylko opinię 
sędziów trzech izb Sądu Najwyższego.

– Zachodzi pytanie o skutki, skoro 
w uchwale zawarte jest twierdzenie, 
że werdykty tzw. nowych sędziów są 
ważne, ale skażone wadą?

– Gdyby ta opinia wiązała sądy, to 
każdy niezadowolony z orzeczenia są-
dowego, czy to w sprawie rozwodowej, 
czy stwierdzenia praw do spadku, czy 
w jakiejkolwiek innej, mógłby mówić, 
ze nie wiąże go werdykt, gdyż wydał go 
sędzia opiniowany przez KRS i powoła-
ny przez prezydenta RP, który – uwaga 
– nie jest sędzią, bo został błędnie powo-
łany. Uchwała powołuje się na procedury 
karne i cywilne mówiące, że orzeczenia 
sądowe są nieważne, jeżeli wydał je nie-
właściwie obsadzony sąd lub sędzia bez 
merytorycznych kompetencji. W myśl 
tego toku rozumowania orzeczenia mogą 
być traktowane jako niebyłe przez stronę 
niezadowoloną z wyroku. A to oznacza 
zatracenie się w schizofrenicznej wręcz 
koncepcji narzucenia swoich kompe-
tencji, przekraczających prerogatywy 
prezydenta oraz władzy ustawodawczej 
i wykonawczej. To byłby zamach na pra-
worządność, wpisujący się w polityczną 
walkę o władzę po roku 2015. 

–  Na gruncie artykułu 183 Konstytu-
cji z 1997 roku, na którą przysięgają 
piastunowie władzy, warto zauważyć, 
iż to Sąd Najwyższy sprawuje nadzór 
nad działalnością sądów powszech-
nych i wojskowych w zakresie orze-
kania...

– W zakresie orzekania (!), a nie w 
zakresie kształtowania instytucji wymia-
ru sprawiedliwości i tworzenia prawa. 
W zakresie badania zgodności z Konsty-
tucją ustaw oraz stanowionego prawa, w 
tym dotyczących powoływania sędziów, 
interpretację i badanie spójności oraz 
zgodności prawa zostawia się Trybu-
nałowi Konstytucyjnemu. Sędziowie 
powinni być jedynie „ustami ustawy”, 

co wywodzimy od Monteskiusza, ojca 
zasady podziału władz.
– Czyli w sformalizowany sposób sę-
dzia powinien stosować prawo takie, 
jakim je ustanowił prawodawca?   

– Sędziowie nie mogą poprawiać pra-
wodawcy. Nie są interpretatorami ustaw 
i ich nie tworzą. Aktualnie sędziowie se-
cesjoniści negują uprawnienia Trybunału 
Konstytucyjnego przy ocenie ustawowe-
go trybu powoływania sędziów. Zatem 
uzurpują uprawnienia, chcą korygować 
prawo, któremu podlegają. Prezydent RP 
jest jedynym podmiotem uprawnionym 
do powołania na urząd sędziego, czyli 
nadawania uprawnień do sprawowania 
władzy wymiaru sprawiedliwości. Nad-
rzędnym celem sędziego jest realizacja 
prawa z artykułu 45 Konstytucji, czyli 
do orzekania w odpowiednim terminie 
przez niezależnego, niezawisłego sę-
dziego. Inaczej następuje anarchizujący 
zamach na prawo podsądnych. 

– Przywołam więc artykuł 173 Konsty-
tucji RP: Sądy i Trybunały są władzą od-
rębną i niezależną od innych władz. 

– Tak, w zakresie swych kompetencji. 
Nie wynikają one odrębnie od obowią-
zującego prawa. Jako organ mający okre-
ślony zakres kompetencji, ukształtowany 
przez reprezentację narodu, który jest 
suwerenem, mają obowiązek działania 
na podstawie i w granicach prawa, bez 
rozszerzania swoich uprawnień (!). 
Od 2015 roku następuje w świadomości 
powszechnej matactwo, mające zma-
nipulować opinię publiczną, oparte na 
fałszu semantycznym, mentalnym i in-
stytucjonalnym. Wprowadza się fałszywe 
przesłanki uprawnień sędziów SN. Se-
mantyczne zabiegi zmieniają charakter i 
znaczenie instytucji, np. KRS nie mianuje 
sędziów, a stwierdza, czy kandydat przed-
kładany prezydentowi spełnia kryteria i 
wymogi przewidziane do kandydowania. 
Postępowania dyscyplinarne mają nas (!) 
chronić przed nadużywaniem władzy sę-
dziowskiej. 

– Jest w tym niebezpieczeństwo. Sam 
Pan tego doświadczył, gdy za obrony 
w procesach politycznych wytoczono 
Panu kilka spraw dyscyplinarnych. 

– Jako adwokat byłem zastępcą 
rzecznika dyscyplinarnego warszawskiej 
Okręgowej Rady Adwokackiej. W stanie 
wojennym miałem serię ośmiu spraw 
o rzekome nadużycie wolności słowa 
jako obrońca w procesach politycznych, 
podejmowanych z inicjatywy ministra 
sprawiedliwości. Byłem przez korporację 
skazywany łagodnie, ale interweniował 
minister. W trybie rewizji nadzwyczaj-
nej odwołał się on do Izby Pracy Sądu 
Najwyższego. Dwa razy byłem zawie-
szony w prawie wykonywania zawo-
du. Już w nowej Polsce byłem zastępcą 
rzecznika Naczelnej Rady Adwokackiej 
dla postępowań kasacyjnych przed SN. 
Mam doświadczenie we wszystkich ro-
lach. Izba Dyscyplinarna dla zawodów 
prawniczych jest dla nas, obywateli, gwa-
rancją bezpieczeństwa. Na bazie moich 
doświadczeń po jednej i drugiej stronie 
w zakresie przewin dyscyplinarnych 
i obrony przed niesłusznym oskarżeniem 
zabiegałem o powołanie Izby Dyscypli-
narnej w SN. Prawo do niezawisłego 
i niezależnego sądu dotyczy obywateli. 
Nie jest ważne, kto, według systemu pań-
stwa, powołuje sędziów. Ważne, by byli 
oni niezależni, niezawiśli i bez zbędnej 
zwłoki orzekali na sali sądowej.  

Rozmawiał Artur S. Górski
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* w trakcie ustalania

„Solidarność” pozytywnie oceniła 
odmrożenie podstawy naliczania 
odpisu na ZFŚS w 2020 roku na 
poziomie drugiego półrocza 2018 
roku. „To krok do całkowitego od-
mrożenia tego wskaźnika i pełnej 
realizacji ustawy o Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjalnych” 
– napisało w opinii do projektu 
ustawy o rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 
2020 Prezydium Komisji Krajowej. 
To realizacja ważnego postulatu 
„Solidarności”.

„Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” pozytywnie opiniuje 
decyzję rządu w zakresie odmrożenia 
podstawy odpisu na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych, który bę-
dzie w 2020 roku odnosił się do prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w drugim 
półroczu 2018 roku ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Proponowane rozwiązanie jest 
zgodne z postulatami NSZZ „Solidar-
ność”, który podkreśla, że wieloletnie 
zamrażanie podstawy odpisu miało 
niekorzystny wpływ na możliwości 
pomocowe z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Prezydium KK 
NSZZ „Solidarność” wyraża nadzieję, 
że w kolejnych latach nastąpi całkowite 
odmrożenie podstawy odpisu i pełna 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Rząd realizuje kolejny ważny 
postulat „Solidarności”

realizacja ustawy o Zakładowym Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych” – czytamy 
w opinii Prezydium KK NSZZ „Solidar-
ność”. 

Zgodnie z ustawą należność na 
ZFŚS na dany rok powinna stanowić 
37,5 proc. przeciętnego wynagrodze-
nia z roku poprzedniego (lub jego 
drugiego półrocza, jeśli było wyższe). 
Jednak przez wiele lat kwota odpisu 
na fundusz była zamrażana. W 2019 r. 
wysokość odpisu początkowo wynosiła  
1229,30 zł, bo była naliczana od wyso-

kości średniej pensji z drugiej połowy 
2013 r., a ostatecznie, dzięki uchwalonej 
nowelizacji ustawy o ZFSŚ – wyniosła 
1271,20 zł (37,5 proc. średniej pensji 
z drugiej połowy 2014 r.). Obecnie 
w parlamencie trwają prace nad usta-
wą, która określa podstawę odpisu 
na poziomie kwoty przeciętnej płacy 
z drugiej połowy 2018 r. Oznacza to, że 
w 2020 r. odpis wyniesie 1550,25 zł, co 
stanowi wzrost o prawie 22 proc.

(mk)

17 stycznia, w 20 rocznicę śmierci 
ks. prałata Hilarego Jastaka, w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gdyni odprawiona została msza św. 
w jego intencji. Po mszy świętej od-
słonięto portret i tablicę pamiątkową 
w kaplicy św. Jana Chrzciciela, która 
znajduje się przy wejściu do kościoła. 

– We mszy św. uczestniczyło wielu 
parafian oraz wszyscy ci, którzy z ra-
cji wielowymiarowej działalności ks. 
Jastaka mieli z nim okazję współpra-

cować i budować wspólne kontakty; 
żołnierze Armii Krajowej i Szarych 
Szeregów, członkowie gdyńskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, gdyńskie zakłady pracy 
skupione wokół NSZZ „Solidarność”, 
dawna schola prowadzona przez ks. 
Jastaka, Fundacja Pomorska Inicjaty-
wa Historyczna oraz przedstawiciele 
władz centralnych i samorządowych 
– relacjonuje to wydarzenie Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. 

W związku z rocznicą Fundacja Po-
morska Inicjatywa Historyczna wydała 
pamiątkowy folder, w którym przedsta-
wiony został kapelan „Solidarności”. 

–  Cieszy fakt, że podczas tej okrągłej 
rocznicy było nas tak wielu, w większo-
ści gdynian, oraz to, że w świątyni, którą 
budował ks. Jastak w różnych aspektach, 
w tym najważniejszym, duchowym, bę-
dzie już stałe miejsce przypominające 
jego postać –  podsumowuje wydarzenie 
ZKP.

Nie masz świadectwa pracy? Teraz są nowe możliwości
W trudnej sytuacji może znaleźć się 

pracownik, któremu pracodawca upo-
rczywie odmawia wydania świadectwa 
pracy, nie wykonuje orzeczenia sądu 
lub gdy uzyskanie świadectwa pracy 
nie jest możliwe z uwagi na likwida-
cję przedsiębiorstwa. Brak świadectwa 
pracy może bowiem stanowić istotną 
przeszkodę w znalezieniu kolejnej pra-
cy, ustalenia okresów zatrudnienia  czy 
choćby rejestrację w urzędzie pracy. Co 
w tej sytuacji można zrobić?  

Przepisy, które zostały dodane do 
kodeksu pracy, wprowadzają regulacje 
eliminujące negatywne skutki niemoż-
ności otrzymania przez pracownika 

świadectwa pracy. Zgodnie z nimi, 
pracownikowi przysługują następujące 
możliwości:
 w przypadku niewydania przez 

pracodawcę świadectwa pracy pra-
cownikowi przysługuje prawo wy-
stąpienia do sądu pracy z żądaniem 
zobowiązania pracodawcy do wyda-
nia świadectwa pracy;

 jeżeli pracodawca nie istnieje albo z 
innych przyczyn wytoczenie przeciw-
ko niemu powództwa o zobowiązanie 
pracodawcy do wydania świadectwa 
pracy jest niemożliwe, pracowniko-
wi przysługuje prawo wystąpienia 
do sądu pracy z żądaniem ustalenia 

uprawnienia do otrzymania świadec-
twa pracy. Tutaj ważna informacja: 
prawomocne postanowienie sądu 
ustalające uprawnienie do otrzyma-
nia świadectwa pracy zastępuje to 
świadectwo.
Pracownik może wystąpić z po-

wyższymi żądaniami do sądu w każ-
dym czasie przed upływem terminu 
przedawnienia. A termin przedawnie-
nia roszczeń ze stosunku pracy wynosi 
trzy lata od dnia, w którym dane rosz-
czenie stało się wymagalne.
Stan prawny 8 stycznia 2020 r.

Łukasz Sulej 

PRAWNIK WYJAŚNIA

Pamiętamy o Królu Kaszubów
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Nie wszystek umrę
Cyprian Kamil Norwid

Marii Pikies, Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Żukowie, wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają Koleżanki i Koledzy z „Solidarności” oświatowej 

Regionu Gdańskiego

Z żalem zawiadamiamy o śmierci 

Teresy Janowskiej
emerytowanej pracownicy Działu Kadr Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

pracownicy i członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Polscy i szwedzcy dokerzy spotkali się 28 stycznia br. w siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, by dopracować umowę o współdziałaniu w dbaniu o 
bezpieczeństwo pracy dokerów i marynarzy. Pod auspicjami międzynarodowej federacji 
transportowców ITF przygotowano porozumienie, które ma regulować zasady prac 
mocowania ładunków na statkach i promach kursujących między obydwoma państwa-
mi. Spotkanie zorganizowały Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ „S” i szwedzka 
związkowa centrala o 120-letniej tradycji Svenska Transportarbetareförbundet.

(asg)

Jak ważna jest kwestia właściwego i profesjonalnego mocowania ładunków nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. Wystarczy przypomnieć, że 14 stycznia 1993 roku we 
wczesnych godzinach porannych na Morzu Bałtyckim w rejonie wyspy Rugia zatonął 
prom Jan Heweliusz. Płynął ze Świnoujścia do Ystad. Życie straciło wówczas 55 osób. 
Na morzu szalał sztorm. Prom miał uszkodzoną burtę rufową. System kompensacji 
przechyłu zakłócił manewrowanie jednostką, gdy o świcie w burtę uderzyła ogromna 
fala. Pozrywały się mocowania ciężarówek w ładowni, które przesunęły się na jedną 
stronę. Te na pokładzie też zaczęły się przesuwać. Puściły ich mocowania, podobnie 
jak wagonów, które w większości trzymały się tylko na szynach. O godzinie 5.12 prom 
wywrócił się i zatonął. Kapitan Andrzej Ułasiewicz do końca pozostał na mostku…

Wspólny głos dokerów
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Szwedzcy i polscy portowcy podczas spotkania w siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie prezydenta Andrzeja 
Dudy z członkami Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” zainauguro-
wało obchody 40 rocznicy powsta-
nia Związku. Uroczyste obrady 29 
stycznia br. o godz. 12 w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie rozpoczęły 
się od emisji fragmentów historycz-
nych audycji Radia Solidarność. 

\
W spotkaniu z okazji 40-lecia 

Związku uczestniczyli, obok prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, przewodniczącego 
Komisji Krajowej Piotra Dudy wraz z 
członkami KK i poprzednimi przewod-
niczącymi „S”, prezydenccy ministrowe 
i doradcy. 

Minutą ciszy i modlitwą uczczono 
członków „S” i wszystkich tych, którzy 
zginęli za wolność, za „Solidarność” i 
za jej ideały, tych, którzy odeszli przez 
40 lat istnienia organizacji, na czele z 
prezydentem Lechem Kaczyńskim. 

– Bardzo dziękuję panu przewod-
niczącemu „Solidarności” za przyjęcie 
zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego 
ze względu na wyjątkowy moment. Tym 
momentem jest rok rocznicowy 40-lecia 
istnienia NSZZ „Solidarność”, najważ-
niejszej organizacji społecznej i pracow-
niczej, jaka powstała w Rzeczypospolitej, 
organizacji o charakterze pokojowym, 
organizacji solidarności jako takiej, bo 
przecież narodziła się w kraju nie w pełni 
wolnym, nie w pełni niepodległym. Dla-
tego też rodacy pragnący wolności tak 
masowo zrzeszyli się w Związku. Wyjąt-
kowej też ze względu na elementy godno-
ściowe, które miały, mają i zawsze będą 
miały ogromne znaczenie. „Solidarność” 
jest i będzie potrzebna – powitał gości 
prezydent. A wskazując na wyjątkowość 
miejsca powiedział: 

– Chciałem, żeby to spotkanie od-
było się tutaj. Ma to walor historyczny 
i historiotwórczy. Tutaj miały miejsce 
rozmaite spotkania, niektóre były tra-

giczne, inne chwalebne, przynoszące 
wzrost potęgi Rzeczypospolitej. Tutaj 
został podpisany, w tej sali, Układ War-
szawski, tutaj obradował Okrągły Stół, 
tutaj wreszcie obradował szczyt NATO 
w 2016 roku, który przesądził o obecno-
ści wojsk NATO na wschodniej flance 
paktu, przesuwając nas politycznie na 
Zachód. Kulturowo zawsze byliśmy czę-
ścią Zachodu – mówił prezydent.  

Wspominając swego politycznego 
mentora, Andrzej Duda powiedział: 
– Lech Kaczyński, u którego boku słu-
żyłem pracą dla Polski, który był zwią-
zany z państwa środowiskiem, z ruchem 
„Solidarności”, w zaświatach cieszy się, 
że jego wychowanek zaprosił Komisję 
Krajową z jej przewodniczącym po to, by 
oddać honor ludziom „Solidarności”.

Prezydent Duda zauważył też, że 
dwa czynniki spowodowały upadek ko-
muny: czynnik militarny, czyli NATO i 
wyścig zbrojeń, czemu Rosja sowiecka 
nie podołała, i czynnik społeczny, po-
kojowej woli dążenia do odzyskania 
wolności, by można było normalnie, 
godnie żyć. 

– „Solidarność” jest potrzebna. Ostat-
nie lata dobrze to pokazały. Związek w 
sposób pokojowy, ale twardo przeciw-
stawiał się działaniom szkodliwym dla 
pracowników, które powodowały spadek 
jakości życia, gdy podstawowe prawa 
były naruszane. Walczył o wiek emery-
talny w sposób twardy i zdecydowany. I 
„Solidarność” zwyciężyła po raz kolejny, 
spełniając rolę, która jest jej przynależna, 
by każdej kolejnej władzy pilnować, by 
ta przestrzegała praw pracowniczych, 
by przestrzegała umów społecznych, 
elementów państwa nowoczesnego, 
państwa praworządnego i społecznej go-
spodarki rynkowej, w której jest wolność 
gospodarcza i szanuje się człowieka – za-
kończył prezydent swoje wystąpienie.

Prezydent RP przekazał na ręce prze-
wodniczącego Komisji Krajowej polską 

flagę z godłem, a od „Solidarności” 
otrzymał kopię dekretu Ojca Świętego 
Franciszka o ustanowieniu ks. Jerzego 
Popiełuszki patronem Związku oraz 
logo 40-lecia NSZZ „Solidarność”.   

– Od samego początku, od 1980 
roku, była i jest jedna „Solidarność”. 
Rok jej jubileuszu ma być wyrazem 
wielkiego szacunku dla tych, którzy są 
w niej od początku – powiedział Piotr 
Duda.  – To ma być rok wielkiego ju-
bileuszu i wielkiego podziękowania 
również dla tych, którzy byli w „Soli-
darności”, ale w międzyczasie wybrali 
inną drogę życia, inną drogę zawodo-
wą, ale którzy zawsze utożsamiają się z 
„Solidarnością”, jej ideałami i wspiera-
ją na każdym kroku działania związku 
zawodowego „Solidarność”. I za to tym 
wszystkim, którzy nie są w Związku, ale 
wspierają jego działania, bardzo dzięku-
ję w imieniu Komisji Krajowej. W tym 
miejscu, w obecności pana prezydenta, 
też trzeba zaznaczyć i powiedzieć, że 
najgorsze lata dla „Solidarności” to był 
początek lat 90. Po rozpoczęciu prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych 
byliśmy jedyną przeszkodą liberalnych 
rządów. Gdyby nie „Solidarność”, ma-
jątek narodowy byłby szczuplejszy niż 
jest. To nasza zasługa, dlatego byliśmy 
tak znienawidzeni przez kolejne władze 
III RP, które miały jedno zadanie – wy-
przedać majątek narodowy. Ten trudny 
okres przetrwaliśmy. To dla nas bardzo 
ważne, że dziś możemy z dumą mówić, 
że 40 lat minęło, może nie jak jeden 
dzień, bo to były trudne dni, trudne 
tygodnie, trudne miesiące, trudne lata 
w rozwiązywaniu problemów pracow-
niczych i związkowych. Ale niejedno-
krotnie byliśmy tym motorem napędo-
wym zmian nie tylko w prawie pracy, 
ale wielu dziedzinach gospodarki w 
naszym kraju – stwierdził Piotr Duda. 

(asg)
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SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z KOMISJĄ KRAJOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Inauguracja 
jubileuszu Związku 

Podczas ubiegłorocznego forum młodych NSZZ „Solidarność” odbyły się warsz-
taty Start-Stop-Kontynuacja. Jeden z wniosków był taki, aby w każdym Regionie 
i Sekretariacie była obecna sekcja młodych. W związku z tym „Solidarność” planuje 
działania, które mogłyby wpłynąć na ich tworzenie się w niższych strukturach. 

„W celu zaplanowania naszych działań prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, 
której wyniki będą stanowić bazę do podejmowanych przedsięwzięć” – czytamy 
w komunikacie Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. 

Ankietę można znaleźć na stronie Komisji Krajowej „Solidarności” www.soli-
darnosc.org.pl. Każdy odpowiadający powinien podać, do jakiego Regionu i Sekre-
tariatu należy, czy działa już w nich sekcja młodych, jeśli nie, czy powinna zostać 
stworzona oraz jakie powinny być jej główne założenia i działania. Odpowiadający 
informują również, czy byliby zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami Kra-
jowej Sekcji Młodych. 

Na koniec jest możliwość zostawienia swoich danych kontaktowych (ankieta 
jest anonimowa, więc bez wypełnienia tej rubryki nie będzie wiadomo, kto udzielał 
odpowiedzi). 

(tm)

Sekcja Młodych: Wypełnij ankietę!
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Noworoczne spotka-
nie Rady Międzyregio-
nalnej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Gdańsku 
było okazją do podsu-
mowań, do życzeń i do 
zarysowania zadań na 
najbliższy czas.

Były więc życzenia 
od Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku i od Urzędu 
Marszałkowskiego oraz 
wspólne odśpiewanie ko-
lęd. Ale były też bieżące 
problemy środowiska na-
uczycielskiego.

 – Za nami bardzo trudny 
rok. Apeluję, abyśmy zadbali 
o scalenie nauczycielskiego 
środowiska, o ducha dialo-
gu. Pamiętajmy o słowach 
Cypriana Kamila Norwida, 

byśmy potrafili różnić się pięknie. W sprawach politycznych pozostańmy przy swoich zda-
niach, ale dbajmy o niwelowanie napięć i prowadźmy dialog – postulował Wojciech Książek, 
przewodniczący sekcji. Przypomniał  bardzo dobre wyniki polskich uczniów w badaniu 
PISA czyli międzynarodowym badaniu umiejętności uczniów wśród  piętnastolatków za rok 
2018, czyli ostatnim roku funkcjonowania gimnazjów (na podium w Europie, w dziesiątce 
na świecie). Zwrócił uwagę , że to też sukces, czasami zbyt krytykowanych, nauczycieli.  

Do życzeń przyłączył się też przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla:
– Za nami trudny rok. Oby takie sytuacje, z którymi przyszło się nam zderzać, 

już się nie powtórzyły. Niech odejdzie w przeszłość tzw. folwarczny system zarzą-
dzania, w którym panuje przekonanie o własnej racji, przy tym zwycięża argument 
siły, nie siła argumentu. Siadamy do stołu negocjacji w dobrej wierze, z wyciągniętą 
ręką, by rozwiązać rzeczywiste problemy. Po tej drugiej stronie brakuje doświad-
czenia i umiejętności. Autorytarny sposób kierowania instytucją czy placówką nie 
jest dobrym modelem. Życzę wszystkim związkowcom, abyśmy wreszcie po drugiej 
stronie spotykali tych, którzy chcą prowadzić dialog, by osiągnąć mądry kompro-
mis, ludzi szukających dobrych rozwiązań – mówił Krzysztof Dośla. 

Z kolei Beata Wolak, dyrektor z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w zastępstwie 
przekazała życzenia efektywnej pracy od pomorskiego kuratora oświaty Małgorzaty 
Bielang i podziękowania za codzienną współpracę i mądrą postawę. 

Za pracę nauczyciela najważniejszym odznaczeniem jest Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej. Obrady rady były okazją do wręczenia medalu polonistce Hannie 
Sankowskiej-Soroko. 

– Aby innych rozpalać, trzeba samemu płonąć. Kocham od dziecka literaturę, teatr, 
historię ojczystą. Jestem w pewnym sensie naznaczona romantyzmem. Mam nadzieję, 
że będę miała godnych następców. Poprzez kultywowanie tradycji, dotykanie historii 
i swoistą lekcję patriotyzmu, budujemy postawy młodzieży. Jestem też związana ideowo 
z „Solidarnością”, mój ojciec był gdyńskim stoczniowcem, konstruktorem w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej. To on wprowadzał mnie w świat związkowy i w problemy ludzi 
pracy – powiedziała nam Hanna Sankowska-Soroko, członkini „Solidarności”.

Przypominamy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” zwróciła się 31 
grudnia do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do ministra edukacji Dariusza Piont-
kowskiego o podjęcie pilnych rozmów w sprawie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli.  

Oświatowa „S” alarmuje, że rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował tylko część porozu-
mienia strajkowego w punkcie podwyżek dla nauczycieli. Jeden z głównych postulatów, ten 
dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, nie zostały do końca spełnione.

„Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po raz kolej-
ny zwraca się o podjęcie pilnych rozmów w sprawie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli 
w 2020 roku. Pomimo wielokrotnych monitów z naszej strony o podjęcie konstruktyw-
nych prac dotyczących opracowania i wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczy-
cieli, nic nie zostało w tym temacie przygotowane. W ocenie Prezydium KSOiW NSZZ 
„Solidarność” nie został zrealizowany kluczowy dla nauczycieli punkt VI porozumienia 
z 7 kwietnia 2019 r. podpisanego przez przedstawicieli rządu RP i KSOiW. Dlatego też 
aktualny staje się nasz postulat 15-procentowej waloryzacji płac nauczycieli od stycznia 
2020 r., który był alternatywą dla wprowadzania nowego systemu wynagrodzeń. Przy-
pominamy, że postulat ten został stronie rządowej przedstawiony już w marcu 2019 r. 
podczas prowadzonej przez nasz Związek akcji protestacyjnej w Kuratorium Oświaty 
w Krakowie”  – czytamy w liście do Dariusza Piontkowskiego.

I jeszcze jedno. Otóż MEN w drugiej połowie roku ma przedstawić projekty zmian 
dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zapowiedział to 7 stycznia minister 
edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Nowe przepisy mają nawiązywać do pol-
skiej specyfiki. Drugorzędna jest – jak mówił minister – sama nazwa przepisów. Może 
pozostać „Karta nauczyciela”, ale też pojawiło się określenie „Kodeks oświaty”.

(asg)

Upominasz się o prawo do godziwych warunków pracy? A może zależy ci na 
minimum komfortu w pomieszczeniu socjalnym? Być może chodzi ci po głowie 
pomysł zapytania pracodawcy o to, na co wydaje fundusz socjalny, skoro nie 
konsultuje tego ze związkami zawodowymi? Mają na ciebie artykuł 52. Mimo 
zmian politycznych i gospodarczych od trzydziestu lat pozostaje on batem na 
zbyt dociekliwych i aktywnych związkowców. 

RADA MIĘDZYREGIONALNEJ SEKCJI OŚWIATY 
I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W GDAŃSKU

Noworoczne spotkanie 
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CASTORAMA

You’ll never walk alone

Dotkliwie przekonało się o tym dzie-
więciu członków Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w Castorama 
Polska. Po czterdziestu latach od powsta-
nia NSZZ „Solidarność” nadal trzeba się 
upominać o podstawowe prawa pracow-
nicze i wolności związkowe.

 
Nie będziesz sam

Zwolnieni związkowcy z Castoramy 
nie pozostali sami. Związek się o nich 
upomniał. W ich obronie stanęła też 
międzynarodowa konfederacja związ-
kowa UNI Global Union. 

Nie tylko publikacje prasowe i au-
dycja w radiu ich broni, ale będą wnet 
mieli do dyspozycji fundusz dla repre-
sjonowanych związkowców. Jego po-
wołanie zapowiedział na antenie Radia 
Gdańsk Tadeusz Majchrowicz, zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.

Podobny fundusz, ale mający na 
celu pomoc osobom zasłużonym dla 
praw obywatelskich i zaangażowanych 
w walkę o wolność związkową w PRL, 
represjonowanym w okresie stanu wo-
jennego, a obecnie znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, działa przy 
Fundacji Promocji Solidarności jako ce-
lowy Fundusz Pomocy.

ściej będzie zwolnić liderów „Solidarności”. 
Sięgnięto po broń atomową w sporze z 
pracownikami, czyli art. 52 kodeksu pra-
cy, który mówi o możliwości rozwiązania 
umowy bez okresu wypowiedzenia w przy-
padku ciężkiego naruszenia przez pracow-
nika jego obowiązków. Wywalono na bruk 
dziewięciu członków związkowej komisji, z 
jej przewodniczącym Wojciechem Kasprzy-
kiem, nie bacząc, że przysługuje im ustawo-
wa ochrona prawna przed zwolnieniem. 

Temat ten podjął m.in. cykliczny 
program Radia Gdańsk „Po stronie pra-
cowników”, w audycji wyemitowanej 20 
stycznia br.  – Mieliśmy swoje zdanie, po-
nieśliśmy niemiłe konsekwencje – przy-
znał na radiowej antenie przewodniczący 
Kasprzyk. 

Pracownicy uśmiechają się 
w reklamach

Pozostali więc uśmiechnięci pracow-
nicy… w materiałach reklamowych. 

– Na zewnątrz opakowanie świetne, 
wewnątrz jest gorzej. Mamy ciągle takie 
przykłady, w praktycznie wszystkich 
sieciach handlowych, które w Polsce 
funkcjonują, zarówno tych, które przy-
szły do nas z Zachodu, jak i w polskich 
sieciach. Czas pracy, wynagrodzenie za 
nadgodziny, urlopy i wiele, wiele innych 

dusz dla szykanowanych za działalność 
związkową. Majchrowicz zapowiedział, 
że Fundacja Promocji Solidarności przy-
gotowuje jego regulamin, który ma być 
gotowy jeszcze w lutym. 

Idź do sądu 

Od 7 listopada 2019 r. zaczęła obowią-
zywać ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
oraz innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. 
zwolnienia z pracy w przypadku, gdy pra-
codawca nie miał do tego prawa. Nowe 
rozwiązanie wzmacnia pozycję podwład-
nego w sporze z szefem. Zwolnienie z pra-
cy w przypadku umowy etatowej podlega 
ścisłym regulacjom. Dzięki nowelizacji 
decyzję o przywróceniu niewłaściwie 
zwolnionego do pełnienia obowiązków 
może wydać już sąd pierwszej instancji. 
Regulacja ta, zdaniem „Solidarności”, 
choć jest krokiem w dobrym kierunku, 
wciąż w niedostateczny sposób chroni 
działaczy związkowych przed zwolnie-
niem z powodu ich aktywności.

 
Kampania

„Solidarność” prowadziła skutecznie wie-
le związkowych i propracowniczych kampa-
nii, na przykład dotyczącą płacy minimalnej, 
wolnych od pracy niedziel czy skrócenia go-
dzin pracy w dni przedświąteczne typu „Nie 
przehandluj pierwszej Gwiazdki”. 

Teraz broni związkowców z Castora-
my wspólnie z UNI Commerce, częścią 
UNI Global Union, federacji reprezen-
tującej 20 milionów pracowników na 
świecie zatrudnionych w sektorze usług. 
UNI Commerce jest jednym z segmen-
tów UNI Global Union, reprezentuje 
160 związków zawodowych i cztery 
miliony pracowników handlu.

Z kolei Castorama to marka King-
fisher PLC, firmy międzynarodowej z 
Westminsteru. W Polsce zatrudnia około 
12 tysięcy pracowników w 80 sklepach.  

Międzynarodowa solidarność może 
wzmocnić pracowników Castoramy 
w Polsce. Kampania społeczna „Przy-
wrócić do pracy działaczy związkowych 
zwolnionych przez Castorama Polska” 
prowadzona jest na portalu Labour-
Start na wniosek UNI Global Union 
oraz Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.

Apelujemy do wszystkich członków 
NSZZ „Solidarność” o wsparcie w myśl 
zasady you’ll never walk alone (nigdy nie 
będziesz szedł sam). Odnośnik w wersji 
polskiej: https://www.labourstartcam-
paigns.net/show_campaign.cgi?c=4254 
lub w wersji angielskiej: https://www.
labourstartcampaigns.net/show_campa-
ign.cgi?c=4253. Można też wejść na naszą 
stronę internetową: www.solidarnosc.gda.
pl i tam poszukać linków do kampanii. 

25 listopada ubiegłego roku przed 
siedzibą Castoramy w Warszawie ze-
brali się reprezentanci „Solidarności” 
z całej Polski. Było ich ponad tysiąc. 
Domagali się przywrócenia do pracy 
zwolnionych pracowników. Odbyły się 
też protesty pod sklepami Castoramy.

(asg)

Pilnujesz warunków pracy? 
Wylatujesz!

Co rozsierdziło zarząd Castorama Pol-
ska? Wpisy na portalu społecznościowym, 
w których związkowcy wskazywali na 
zaniedbania BHP w ich miejscach pracy, 
a także dopytywanie, na co idzie budżet 
socjalny w firmie. Castorama uznała to za 
działanie na jej szkodę i podjęła niespoty-
kane retorsje i działania antyzwiązkowe.  

Uznała, że zamiast podjąć dialog, czy 
usunąć uchybienia, zadbać o BHP, pro-

spraw, od których jest związek zawodowy 
„Solidarność”. Ciągle mamy z tym pro-
blem. Są kontrole Państwowej Inspekcji 
Pracy, które skutkują wnioskami do sądu 
i są nakładane kary – powiedział na ra-
diowej antenie Tadeusz Majchrowicz. 
Przypominał, że działania wymierzone 
w związkowych liderów były prowadzone 
też w innych sieciach handlowych.

Jako że nie tylko pracownicy handlu 
mają pod górkę, i to 40 lat po narodzinach 
niezależnego od władzy związku zawodo-
wego, NSZZ „Solidarność” powoła fun-

Związkowcy z Regionu Gdańskiego solidarni ze związkowcami z Castoramy.
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Już ponad 200 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie 
Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy członków Związku. Od ponad roku 
posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzy-
stać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.A. 

O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy 
w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można po-
brać ze strony www.solidarnosc.gda.pl. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać 
do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu 
Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje 
legitymacje. Dokument ważny jest 12 miesięcy i po tym okresie organizacja związ-
kowa powinna przesłać informację o jej przedłużeniu.

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. 
zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU 
SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL. Agent sprawdzi 
uprawnienia do zniżki, której udzieli po pozytywnej weryfikacji. 

O czym należy pamiętać?
 zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
 właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
 zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
 z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach 

jednej umowy ubezpieczenia.
Zniżka przysługuje na:
 PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
 PZU Dom,
 PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, 

Mienie ruchome, NNW Rolnika,
 PZU Wojażer.

Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, moż-
liwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży 
auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips. Szcze-
gółowa oferta dostępna jest pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, za-
równo dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem 
skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placów-
ce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku 
płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów przez 
24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. 

LOTOS

Związkowcy oraz ich rodziny  otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny 
do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych 
kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 
groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 
wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Elektroniczna
legitymacja członkowska

Do służby pełnionej w ramach teryto-
rialnej służby wojskowej, czyli – jak mó-
wią żołnierze sami o sobie – „terytorial-
sów”, może zgłosić się każda osoba, która 
spełni trzy podstawowe warunki. 

Pierwszy z nich to posiadanie obywa-
telstwa polskiego. Drugi to zmieszczenie 
się w określonym przedziale wiekowym: 
od 18 do 55 lat dla korpusu szeregowych, 
a od 18 do 63 lat w korpusie podoficerów 
i oficerów. 

– Obecnie średnia wieku dla prawie 23 
tysięcy żołnierzy, którzy już są w OT, wy-
nosi 32 lata – mówi w rozmowie z „Ma-
gazynem Solidarność” kmdr Tomasz 
Laskowski, obecnie dowódca 7. PBOT, 
a wcześniej zastępca dowódcy Formozy, 
morski komandos i uczestnik misji poza 
granicami kraju.

Bardzo ważne jest trzecie kryte-
rium, czyli niekaralność za przestępstwa 
umyślne. – Każda osoba, która chciałaby 
rozpocząć służbę terytorialną, jest spraw-
dzana pod kątem niekaralności. Współ-
pracujemy m.in. ze Służbą Kontrwywiadu 
Wojskowego, Żandarmerią Wojskową i 
wojskowymi komendami uzupełnień, 
co pozwala nam uniknąć sytuacji, żeby 
osoba, wobec której jest to niewskazane, 
została żołnierzem. Bardzo bacznie jest to 
sprawdzane – dodaje dowódca. 

Co może być przyczyną takiego od-
rzucenia? Na przykład aktywny udział w 
organizacjach ekstremistycznych (które 
są monitorowane przez różne służby). 
Poza tym w każdej z brygad pracują 
psycholodzy, których opinia jest brana 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o dopuszczeniu do służby. Sto procent 
kandydatów musi przejść przez rozmowę 
z psychologiem. 

Jak wstąpić do Wojsk Obrony 
Terytorialnej?

Osoba chętna może zgłosić się do 
swojej Wojskowej Komendy Uzupełnień 
lub złożyć wniosek w wersji elektronicz-
nej przez platformę e-PUAP. Następnie 
otrzyma zaproszenie do zapoznania się z 
warunkami pełnienia służby, czyli prak-

Wojska Obrony Terytorialnej nie tylko odnoszą się do tradycji patriotycznych, ale 
również je promują. Ostatnia akcja przebiegała pod hasłem „Mój dziadek/moja babcia 
walczył/a o wolną Polskę”.
– Historia życia mojego dziadka jest fundamentem wartości i zasad, które były, są i będą dla 
mnie drogowskazem – opowiada żołnierz, jedna z osób uczestniczących w tej kampanii. 
– Wiem, że gdyby dziadek żył, to właśnie on najbardziej popierałby moją decyzję o wstą-
pieniu do WOT. Wiem, że mam wobec dziadka ogromny dług pamięci. Najlepszym tego 
wyrazem jest czynna kontynuacja misji i przekazanie jej w przyszłości moim dzieciom.
– Służba w WOT jest dla mnie obowiązkiem wobec ojczyzny, realizowaniem zainte-
resowań, a także wyzwaniem rzuconym samemu sobie. Dzięki niej mam poczucie 
budowania czegoś ważnego i wyjątkowego – mówi kolejna osoba.

Walczyli dla Polski 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojsko dla lokalnych patriotów
Ponad tysiąc żołnierzy służy już w 7. Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorial-
nej, a będzie ich jeszcze więcej. Dowództwo 7. PBOT znajduje się w Gdańsku, 
a poszczególne bataliony są lub będą tworzone w Malborku, Słupsku oraz 
Kościerzynie. Z kolei samodzielne kompanie zostały zlokalizowane w gdyń-
skich Babich Dołach. 

Szkolenia odbywają się przez co najmniej jeden weekend w miesiącu (w dni wolne 
od pracy). Cały cykl trwa trzy lata. 

tycznego przedstawienia tego, jak wyglą-
da szkolenie z omówieniem szczegółów 
włącznie. Kandydat może wówczas oswo-
ić się ze sprzętem, który będzie wykorzy-
stywany. Następnie otrzyma skierowanie 
z WKU na komisję lekarską oraz do 
pracowni psychologicznej – orzeczenie o 
zdolności (bądź niezdolności) do pełnie-
nia służby w strukturach WOT wydane 
będzie dopiero po zweryfikowaniu tych 
dwóch elementów. 

Kolejny etap to wydanie przez komen-
dę uzupełnień na wniosek WOT karty 
powołania, z którą chętny stawia się na 
szkolenie. 

W przypadku osób, które nigdy nie 
składały przysięgi wojskowej i nie prze-
szły szkolenia wojskowego, trwa ono 16 
dni (stąd nazywane jest szesnastką). Po-
zostałe osoby, które przykładowo były w 

Narodowych Siłach Rezerwowych, Legii 
Akademickiej albo przeszły służbę przy-
gotowawczą, odbywają ośmiodniowe 
szkolenie wyrównawcze (tzw. ósemkę). 

W obu przypadkach wszystko kończy 
się pętlą taktyczną, czyli zweryfikowaniem 
umiejętności, a w przypadku „szesnastki” 
również przysięgą wojskową. Za każdym 
razem dzień wcześniej odprawiana jest 
msza święta. 

Dalsze szkolenia odbywają się przez 
co najmniej jeden weekend w każdym 
miesiącu (z założenia w dni wolne od 
pracy), a ich cały cykl trwa trzy lata. W 
pierwszym roku prowadzone jest szko-
lenie indywidualne, w drugim specjali-
styczne pod kątem zajmowanego stano-
wiska, a trzeci rok to czas na zgranie w 
pododdziałach.  

Podczas szkoleń rotacyjnych spraw-
dzana jest jedna z dyscyplin związanych 
z kondycją organizmu żołnierza. Może 
być to bieg na 3 kilometry, mogą być to 
pompki albo brzuszki. Tutaj liczy się pro-
gres i poprawa wcześniejszych wyników. 

Bo chcą coś zrobić 

Wśród zgłaszających się osób nawet 
do 70 procent z nich nie przeszło wcze-
śniej przeszkolenia wojskowego. Niektó-
rzy działają w grupach proobronnych, 
a część nigdy w życiu nie miała kontaktu 
z bronią. 

– Spory odsetek osób, które się zgła-
szają, chce zrobić coś dla kraju i regionu, 
ponieważ mocno zakorzeniony jest w nich 
patriotyzm lokalny, a gros z nich już w 
przeszłości myślało o mundurze, jednak 
ich drogi potoczyły się inaczej. Służba 
w  OT daje im możliwość założenia mun-
duru bez kolizji z inną działalnością – za-
chęca kmdr Laskowski. 

Dodajmy, że docelowa liczba żołnie-
rzy OT na Pomorzu do końca 2025 roku 
to około 2500 osób. 

Tomasz Modzelewski
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KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” MOSTOSTAL CHOJNICE 

Chojnicki Mostostal działa od 1973 
roku. Był pierwszym zakładem na te-
renie miasta, który w 1980 roku pod-
jął strajk. Ten trwał pięć dni: od 25 do 
30 sierpnia. Rejestracja przedsiębior-
stwa w MKS w Stoczni Gdańskiej miała 
miejsce tuż po Zakładach Cegielskiego 
w Poznaniu, a więc bardzo szybko. 

W czasie pięciodniowego protestu 
nikt nie wychodził z terenu przedsię-
biorstwa. Mostostal został na ten czas 
otoczony m.in. przez milicjantów. 

– Byliśmy bardzo dokładnie ob-
serwowani przez SB – opowiada 
obecny przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” Janusz 
Wiśniewski.

Działają od blisko  
czterdziestu lat 
W pokoju związkowców z chojnickiego Mostostalu cały czas można zobaczyć krzyż, który w czasie strajku 
okupacyjnego w 1980 roku wisiał na bramie zakładu. W tym wydaniu „Magazynu” przedstawiamy historię 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz firmy, ich sukcesy i oczekiwania. 

Przewodniczący Komisji Zakładowej Janusz Wiśniewski (po prawej) oraz Jan Grebin, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obie pamiątki, zarówno sztandar, jak 
i krzyż można zobaczyć teraz w związ-
kowym pokoju znajdującym się na te-
renie firmy. Z początków działalności 
„Solidarności” w tym miejscu zacho-
wało się także kilka dokumentów, jest 
m.in. wniosek w sprawie „wykonania 
pieczęci okrągłej NSZZ „Solidarność” 
WKS Mostostal Chojnice” z grudnia 
1989 roku. 

„Niezależny Samorząd Robotniczy 
przy WKS Mostostal w Chojnicach 
upoważnia ob. Wiesława Kmicińskie-
go do odbioru materiałów od Komite-
tu Założycielskiego Niezależnych Sa-
morządnych Związków Zawodowych 
w Gdańsku. 17 września 1980” – czy-

nie wprowadzony na teren naszego za-
kładu sztandar związkowy. Został on z 
chwilą wprowadzenia stanu wojennego 
zabezpieczony poza terenem zakładu. 
Po siedmioletniej nieobecności wraca 
na swoje miejsce. Komisja Zakładowa 
w imieniu wszystkich członków „Soli-
darności” składa wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób się przyczynili do 
jego zabezpieczenia i przechowania, go-
rące podziękowania”. 

W tamtym czasie w chojnickim 
Mostostalu pracowało kilka tysięcy 
osób, teraz jest ich znacznie mniej, ale 
to i tak ewenement, że firmie udało się 
przetrwać ciężki okres na rynku. Co 
więcej, w ostatnim czasie przy udziale 

Bogdan Tyloch. Wspólnie na przykład 
wynajmują autobusy, by jeździć na 
różne uroczystości albo spotkania in-
tegracyjne. 

– Mamy piękne Jezioro Charzy-
kowskie i dwie łódki, które kiedyś 
zostały zakupione ze środków fundu-
szu świadczeń socjalnych – opowiada 
przewodniczący KZ. – Nowy właści-
ciel firmy chciał je sprzedać, ale zna-
leźliśmy dokument potwierdzający, że 
zostały kupione właśnie z funduszu 
socjalnego. Wówczas dyrektor finan-
sowy odstąpił od sprzedaży. Załoga 
i osoby należące do związku mogą 
korzystać z łódek, ale oczywiście 
trzeba mieć patent żeglarski. Oprócz 
tego jeździmy także do Lichenia, na 
Jasną Górę, uczestniczymy we wszyst-
kich uroczystościach państwowych 
w Chojnicach, wyjeżdżamy również 
na uroczystości związkowe czy pa-
triotyczne do Gdańska.

W czerwcu 1981 roku, gdy odsła-
niany był pomnik Ofiar Czerwca 1956 
w Poznaniu, związek w Chojnicach 
wystawił delegację z załogi Mostostalu 
wraz ze sztandarem. 

...ale niewiele jest  
młodych osób 

W pokoju związkowym jest też cała 
półka wypełniona pucharami zdobyty-
mi podczas różnych zawodów organizo-
wanych na Pomorzu. Do „Solidarności” 
należało bowiem sporo młodych pra-
cowników, biorąc udział przeważnie w 
turniejach piłki nożnej. Drużynę pro-
wadził poprzedni przewodniczący Ko-
misji Zakładowej Stanisław Kowalik. 

Obecny przewodniczący Janusz Wi-
śniewski został wybrany w 2016 roku. 
W skład Komisji Zakładowej w obec-
nej kadencji wchodzą również: Marek 
Brunka (zastępca przewodniczącego), 
Tomasz Gniadkiewicz (zastępca prze-
wodniczącego), Dariusz Lietz (skarbnik) 
oraz Marcin Ossowski (sekretarz). Na 
początku bieżącej kadencji „Magazyn 
Solidarność” pytał Komisję Zakłado-
wą o plany. Komisja zwracała wówczas 
uwagę na dużą rotację pracowników (co 
poskutkowało tym, że nie wzrasta liczba 
członków „Solidarności”). 

 „Jest rotacja; młodzi ludzie przy-
chodzą i się zwalniają, a starsi odchodzą 
na emerytury. Musimy robić wszystko, 

Główna hala produkcyjna chojnickiego Mostostalu.

Już po strajku, w czasie stanu wojenne-
go, służby chciały wiedzieć, co się stało ze 
sztandarem „Solidarności”. Nigdy im się 
to nie udało. – Moi poprzednicy zdołali 
go wywieźć. Został ukryty przez nieżyją-
cego już ks. Romana Lewandowskiego w 
farze, gdzie organizowane były msze za 
ojczyznę. Ksiądz, mimo narażenia się w 
ten sposób na poważne konsekwencje, 
schronił sztandar. Ale do tej pory nie 
wiem, gdzie był przechowywany krzyż, 
który wisiał na bramie zakładu w czasie 
strajku – przyznaje przewodniczący. 

tamy w jednym z najstarszych pism, 
które przetrwały. 

– To upoważnienie jest dowodem 
na to, że od samego początku mieliśmy 
kontakt z Gdańskiem. Mimo utrudnień 
i odległości od Chojnic – zwraca uwagę 
przewodniczący. 

„Podaje się do wiadomości wszyst-
kim członkom naszego związku oraz 
jego sympatykom – czytamy z kolei 
w komunikacie, który został wyda-
ny dziewięć lat później – że w dniu 
24 maja 1989 roku o godzinie 14 zosta-

JANUSZ WIŚNIEWSKI 
Pomoc otrzymałem m.in. w Zarządzie Regionu Gdańskiego

– Gdy w 2016 roku poprzedni przewodniczący Stanisław Kowalik odchodził na 
emeryturę, nikt nie chciał go zastąpić. Często osoby, które nawet zapiszą się do 
związku, nie są później w nim aktywne. Zdecydowałem się zatem na pełnienie tej 
funkcji, ale jednocześnie bałem się tego ze względu na małe doświadczenie. Działo 
się to w trudnym okresie związanym z przekształceniami. Dałem radę, ponieważ 
pomogli mi bardziej doświadczeni koledzy, którzy są już na emeryturze. Poza tym 
w pierwszej kadencji regularnie jeździłem na szkolenia związkowe. Gdy potrzebo-
wałem jakichś materiałów, pomagali prawnicy „Solidarności”. Jednocześnie jestem 
społecznym inspektorem pracy, dzięki czemu widzę, z jakimi problemami mierzą 
się inne zakłady. W ten sposób życie pokazuje nam, w jakim jesteśmy miejscu. Dużo 
dało mi również obycie w sądzie, gdzie jestem ławnikiem. A przewodniczący musi 
być przecież wyważony i spokojny. Umieć coś powiedzieć, ale i wysłuchać. Załoga 
chciałaby wymusić pewne rzeczy i jeśli przewodniczący nie będzie opanowany, 
pójdzie do zarządu �rmy jak kozioł o�arny.

„Solidarności” zostały wynegocjowane 
podwyżki dla pracowników. 

– Objęły całą załogę i wyniosły śred-
nio 5 procent – informuje Jan Grebin, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
w Mostostalu Chojnice. –  Zobaczymy, 
jak będzie w tym roku. 

Wprawdzie nie są sami...

Komisja „S” w Mostostalu współpra-
cuje na bieżąco z chojnickim oddziałem 
„Solidarności”, któremu przewodniczy 
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żeby zachęcić ludzi do wstępowania do 
Związku” – mówił wówczas przewod-
niczący. 

Na razie do „Solidarności” wstępu-
ją pojedyncze osoby. Pytany o to prze-
wodniczący zwraca uwagę także na 
obecny sposób pokazywania Związku 
w mediach, jako czegoś niemodnego 
i przeżytku. 

Dodajmy, że w składzie Komisji Re-
wizyjnej są obecnie Jan Grebin (prze-
wodniczący) oraz Leszek Chmielewski, 
Tomasz Gawlicki i Kazimierz Szczepań-
ski (członkowie). 

– Sprawy, na które ludzie zwracają 
głównie uwagę, to przede wszystkim 
pieniądze – opowiada przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej. –  Także osoby, 
które nie są członkami „Solidarności”, 
pytają, co robimy w tym temacie. Inni 
na propozycję dołączenia do nas odpo-
wiadają pytaniem: „a co ja będę z tego 
miał?”. Wiedzą, że jak coś zostanie za-
łatwione, to wszyscy na tym i tak sko-
rzystają, nie tylko związkowcy.

Firma miała problemy, 
ale wyszła na prostą

– Jesteśmy fenomenem – przyznają 
członkowie Komisji Zakładowej. – Mo-
stostal był jedną z największych firm w 
Chojnicach i jak inne został postawio-
ny w stan upadłości likwidacyjnej. Do 
tej pory we wszystkich zakładach w 
mieście – rybnych, mięsnych, produ-

z naszym sztandarem na Jasną Górę.  
Ale pracujemy – cieszy się przewod-
niczący. 

Pracownicy stali się niejako stocz-
niowcami. W tamtym czasie ukazało 
się nawet przygotowane specjalnie dla 
chojnickiego zakładu wydanie stocznio-
wego kuriera. Później, w grudniu 2013 
roku, zawarta została umowa. Mostostal 
wszedł w skład grupy Zamet. Obecnie 
jest już na własnym rozrachunku. Tyle 
że trzeba było ograniczyć zajmowane 
miejsce i opuścić biurowiec, który obec-
nie jest remontowany dla innej firmy. 
Z kolei związkowcy z nagromadzonych 
przez lata dokumentów musieli wybrać 
najważniejsze i przenieść je do zdecy-
dowanie mniejszego biura. 

Z drugiej strony Mostostal zaczął 
otrzymywać nowe zamówienia i polep-
szyły się warunki pracy. Dzięki zlece-
niom zewnętrznym podniesione zostały 
standardy BHP. Jest mniej wypadków, 
są lepsze zabezpieczenia. Zarząd wie, że 
nie można na tym oszczędzać. 

– To jest dobre dla pracowników 
– mówi Jan Grebin. 

Firma na tyle dobrze prosperuje, że 
przydałoby się więcej osób do pracy. 
Jeśli ktoś „ściągnie” nowego pracow-
nika, który będzie spełniać standardy i 
zostanie na dłużej, to po roku otrzyma 
za to 1500 złotych premii. 

– Kiedyś w całych Chojnicach nie 
było tyle ludzi do pracy, ile potrzeba, 
więc autobusy przywoziły pracowników 

kujących jachty – było tak, że wchodził 
syndyk, zwalniał ludzi i sprzedawał 
sprzęt. Jeśli nie było klienta, rozwala-
no mury i sprzedawano grunt. Tutaj 
próbowaliśmy załagodzić sytuację, fir-
ma otrzymała także pomoc od władz 
miejskich, tylko że syndyk nie może 
prowadzić działalności gospodarczej. 
Ale mieliśmy szczęście, ponieważ Mo-
stostal Chojnice został wydzierżawiony 
Stoczni Gdańskiej. 

– Panowała ponura atmosfera. 
Wszystkie inne zakłady zostały zrów-
nane z ziemią, teraz nawet śladu po 
nich nie ma. Nie wiedzieliśmy, czy cza-
sem już nie po raz ostatni pojedziemy 

Niedaleko głównej drogi, przed terenem należącym do Mostostalu, postawiona 
została charakterystyczna figura związana z zakresem działalności firmy – człowiek 
niosący profil stali.

z innych miejscowości – wspomina Jan 
Grebin. Sam podpisał umowę o pracę, 
gdy rozpoczynał praktyki w zakładzie, 
a więc mając 14 lat (przy firmie działała 
niegdyś bowiem szkoła zawodowa). Je-
sienią 1981 roku, jak większość osób w 
jego brygadzie, wstąpił do „Solidarno-
ści”. Gdy przejdzie na emeryturę, będzie 
mógł powiedzieć, że ma 50 lat pracy 
zawodowej. Na razie pracuje razem z 
innymi w firmie, która jest czołowym 
producentem i montażystą wielkoga-
barytowych konstrukcji stalowych spa-
wanych i skręcanych, dostarczanych na 
potrzeby różnych gałęzi przemysłu.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Modzelewski 

YouTube
Zacznijmy od YouTu-

be, a więc platformy, któ-
ra skupia się na formacie 
wideo, zarówno w formie 
materiałów przygotowa-
nych wcześniej (bądź np. 
na szybko nagranych te-
lefonem), jak i relacji na 
żywo. 

Jak więc przesłać film? 
Jeśli jesteśmy przy kompu-
terze, wystarczy zalogować 
się poprzez swój adres gmail 
do YouTube (nie ma możli-
wości wysłania filmu, nie 
mając konta e-mail), u góry 
strony wybrać ikonę „Prześlij 
film” lub „Rozpocznij trans-
misję na żywo”, a następnie 
wybrać plik. Wówczas (nawet 
już w czasie przesyłania filmu) może-
my uzupełnić tytuł, opis i tagi, dzięki 
którym materiał może być odnaleziony 
w wyszukiwarce. Tutaj wykorzystujemy 
frazy, które potencjalnie będzie wpisy-
wać oglądający (związane z miejscem 
wydarzenia, miastem, firmą albo jego 
głównym przesłaniem). 

W przypadku telefonów zmieniamy 
jedynie kolejność działań. Po zalogo-
waniu się w aplikacji YouTube należy 
wybrać ikonę kamery, wybrać odpo-
wiedni plik, dodać tytuł (maksymalnie 
100 znaków) i opis (maksymalnie 5000 
znaków) do swojego filmu, a opcjonal-
nie można również dodać filtr, podkład 
muzyczny z bazy. Następnie klikamy 
„Dalej”, aby przesłać film. 

W przypadku Regionu Gdańskie-
go – nasza strona ma adres YouTube.
com/TVSolidarnoscGdansk – można 
zobaczyć wideorelacje z najważniej-
szych wydarzeń na Pomorzu. 

Tutaj ważna informacja: tzw. nie-
standardowy adres YT, a więc nie-
będący ciągiem przypadkowych liter 
i cyfr, można otrzymać dopiero, gdy 
konto będzie mieć więcej niż 100 ob-
serwujących (a także posiadać zdję-
cie profilowe i grafikę kanału oraz 
istnieć od co najmniej miesiąca). 

Wideo nie tylko
na YouTube...

Na Facebooku film wysyła-
my jak każdy inny post, a więc 
umieszczając posta i wybierając 
opcję „zdjęcie/film”. Następnie 
– analogicznie jak na YouTu-
be – dodajemy tytuł, opis oraz 
– opcjonalnie – słowa kluczo-
we. Możemy też zmienić ujęcie, 
które będzie wyświetlać się jako 
pierwsze. 

Zaglądając do sekcji „Video” na stro-
nie FB „Tygodnika Solidarność” – działa 
pod adresem facebook.com/Tygodnik-
Solidarnosc – znajdziemy między inny-
mi zapowiedzi poszczególnych wydań 
magazynu, a także np. wywiady, wide-
orelacje z różnych konferencji, a także 

ABC SOCIAL MEDIA

Jak przesłać wideo na stronę
Kontynuujemy nasz cykl na temat możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności związ-
kowej. Tym razem tłumaczymy, w jaki sposób można przesłać poszczególne elementy informacji, aby były one 
widoczne dla innych. 

Zaglądając do sekcji „Video” na 
stronie FB „Tygodnika Solidarność” 
– działa pod adresem facebook.
com/TygodnikSolidarnosc – znajdziemy 
między innymi zapowiedzi 
poszczególnych wydań magazynu, 
a także np. wywiady, wideorelacje 
z różnych konferencji, w tym zawodów 
sportowych.

terze, wystarczy zalogować 
się poprzez swój adres gmail 
do YouTube (nie ma możli-
wości wysłania filmu, nie 
mając konta e-mail), u góry 
strony wybrać ikonę „Prześlij 
film” lub „Rozpocznij trans-
misję na żywo”, a następnie 
wybrać plik. Wówczas (nawet 
już w czasie przesyłania filmu) może-

Na YouTube należy u góry strony 
wybrać ikonę „Prześlij film” lub 
„Rozpocznij transmisję na żywo”, a 
następnie wybrać plik. Nasza strona, 
którą widać na zdjęciu, ma adres 
YouTube.com/TVSolidarnoscGdansk

W przypadku Regionu Gdańskie-
go – nasza strona ma adres YouTube.
com/TVSolidarnoscGdansk – można 
zobaczyć wideorelacje z najważniej-

Tutaj ważna informacja: tzw. nie-
standardowy adres YT, a więc nie-
będący ciągiem przypadkowych liter 
i cyfr, można otrzymać dopiero, gdy 
konto będzie mieć więcej niż 100 ob-
serwujących (a także posiadać zdję-
cie profilowe i grafikę kanału oraz 

Zaglądając do sekcji „Video” na stro-
nie FB „Tygodnika Solidarność” – działa 

Zaglądając do sekcji „Video” na 
stronie FB „Tygodnika Solidarność” 
– działa pod adresem facebook.

zawodów sportowych, w tym Wyścigu 
Solidarności i Olimpijczyków. 

Dodajmy, że wideo możemy umiesz-
czać również na takich platformach, jak 
Vimeo oraz Instagram. 

Pierwszy z nich – Vimeo – jest 
mniej popularny niż YouTube. Można 
tam obejrzeć często materiały, których 
jakość jest wyższa od przeciętnej. Ser-
wis oferuje zarówno opcje darmowe, 
jak i płatne. Jako ciekawostkę dodajmy, 
że portal jest zablokowany w niektórych 
krajach, jak np. Chińska Republika Lu-
dowa czy Tajlandia. 

Vimeo oferuje także własną aplika-
cję na telefony, poprzez którą można 
zmontować kilka ujęć w jeden film oraz 
dodać do niego podkład muzyczny z 
bazy darmowych utworów. 

...a nawet na Instagramie
W przypadku Instagrama, aby prze-

słać lub nagrać film trzeba dotknąć 
w aplikacji na telefonie ikony plusa u 
dołu ekranu. Następnie, aby przesłać 
film z biblioteki telefonu, wybrać opcję 
„Biblioteka” na iPhonach lub „Galeria” 
na telefonach z Androidem w dolnej 
części ekranu i wybrać film, który chce-
my udostępnić. 

Aby nagrać film, dotykamy pozycję 
„Film” u dołu ekranu i przytrzymuje-
my tę ikonę, aby rozpocząć nagrywanie 
(aby je zatrzymać, wystarczy zdjąć pa-

lec z ekranu). Po nagraniu lub przesła-
niu filmu można jeszcze – przed jego 
udostępnieniem – dodać filtr, opis oraz 
lokalizację.

Tomasz Modzelewski
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Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w latach 
1990–2019 (w procentach) 
Dane za grudzień  
w poszczególnych latach
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Czy w perspektywie roku 2020 firma planuje zatrudnić 
nowych pracowników? (wg branży) w procentach

Tak                          Nie

Wraz ze zmianą ustrojową pojawiło się 
w Polsce bezrobocie, które z miesiąca na 
miesiąc zaczęło rosnąć. W styczniu 1990 
roku bez pracy było 56 tysięcy osób, pod 
koniec roku już ponad milion. Gdy za-
ostrzono zasady przyznawania zasiłków, 
tempo wzrostu bezrobocia spadło, ale 
już po następnych kilku miesiącach za-
częło rosnąć. Kolejne lata to czas wzrostu 
bezrobocia, choć były i takie okresy, gdy 
ono spadało (np. w 1998 roku spadło do 
9,7 proc.). Najwyższy poziom bezrobocia 
zanotowano w lutym 2003 roku i wyno-
siło ono wówczas 20,7 proc. Ponad 20-
-procentowe bezrobocie utrzymywało 
się do marca 2004 roku. Wejście Polski 
do Unii Europejskiej, a w konsekwencji 
otwarcie tamtejszych rynków pracy dla 
Polaków spowodowało znaczne obniże-
nie stopy bezrobocia. W ciągu czterech 
lat bezrobocie spadło do poziomu 8,8 
proc.(październik 2008 rok). Jednak od 
końca 2008 roku znowu zaczęło rosnąć, 
by w lutym 2013 roku osiągnąć poziom 
14,4 proc. W drugiej połowie 2015 roku 
bezrobocie spadło poniżej 10 proc. W 
październiku 2019 roku zmniejszyło się 
do poziomu 5 proc. 

Lata 90. ubiegłego wieku i pierwsza 
dekada obecnego to dla wielu Polaków 
czas zmagania się z trudnościami na 
rynku pracy. W 2004 roku bez pracy 
były ponad 3 miliony Polaków. 

Część z nich, gdy pojawiła się taka 
możliwość, wyjechała z Polski. Na po-
czątku lat dwutysięcznych przeciętny 
Polak najbardziej bał się utraty pracy. 
W tym czasie Polacy powszechnie oce-
niali sytuację na rynku pracy jako złą 
(95 proc.), w tym 70 proc. jako bardzo 
złą. 

Obecnie sytuacja na rynku pracy 
jest diametralnie inna. Ponad połowa 
badanych (58 proc.) przez CBOS Pola-
ków dobrze wypowiada się o krajowym 
rynku pracy. 

Rynek pracownika

Na koniec roku 2019 stopa bezro-
bocia wyniosła na Pomorzu 4,4 proc. 
i w porównaniu do grudnia 2018 roku 
była niższa o pół punktu procentowego. 
Tym samym nasze województwo zajęło 
czwarte miejsce w kraju pod względem 
najniższego bezrobocia, które staty-
stycznie w Polsce wyniosło 5,2 proc.

„Najniższa w historii stopa bezro-
bocia sprawiła, że niedobór pracowni-
ków stał się wyjątkowo istotną kwestią. 
Pracodawcy muszą nieustannie moni-

torować sytuację na rynku i dostoso-
wywać rozwiązania do zmieniających 
się warunków. Muszą odpowiadać nie 
tylko na niedobór wykwalifikowanych 
specjalistów i rotację, ale również na 
trendy demograficzne, automatyzację i 
nowe potrzeby pracowników” – czyta-
my w opracowaniu polskiego oddziału 
międzynarodowej grupy Hays, który 
przygotował raport dotyczący wyna-
grodzeń i trendów na polskim rynku 
pracy. Analizie stworzonej na podstawie 
kilku tysięcy projektów rekrutacyjnych 
zrealizowanych w 2019 roku poddane 
zostały wynagrodzenia w różnych sek-
torach rynku. 

Jesteśmy zadowoleni, ale... 

62 procent polskich pracowników 
jest zadowolonych ze swojej sytuacji 
zawodowej. Natomiast ponad 80 pro-
cent osób dobrze ocenia kondycję pol-
skiego rynku pracy, a ponad 53 procent 
jest usatysfakcjonowanych wysokością 
otrzymywanej pensji – wynika z kolei 
z badania „Confidence Index”. Analiza 
została przeprowadzona w czwartym 
kwartale 2019 roku, a jej wyniki przy-
wołuje portal wgospodarce.pl.

„Co ważne, większość ankietowa-
nych osób przewiduje, że za pół roku 
sytuacja zawodowa, a także finansowa 
w pracy będzie jeszcze lepsza” – zwraca-
ją uwagę autorzy opracowania.

Z tych samych danych wynika rów-
nież, że niewiele osób (niespełna 19 pro-
cent) widzi możliwość awansu w firmie, 
w której obecnie pracuje, choć ponad 42 
procent spodziewa się, że go otrzyma. 
Stąd można wysnuć wniosek, że jest to 
jedna z przyczyn zmiany pracy. 

„Rokrocznie najważniejszym powo-
dem rozważania takiej zmiany jest nie-
zadowolenie z poziomu wynagrodzenia 
oraz świadczeń dodatkowych” – piszą 
autorzy raportu Hays. „Na drugim miej-
scu zatrudnieni deklarują brak możli-
wości rozwoju, co dodatkowo sugeruje, 
że szanse dostępne w obecnym miejscu 
pracy są jednak niewystarczające. Zna-
czenie dla pracowników ma również 
charakter wykonywanej pracy, lokaliza-
cja miejsca zatrudnienia oraz łatwość w 
zachowaniu równowagi między życiem 
prywatnym i zawodowym”. 

To, co się natomiast zmieniło, to 
mniejszy niż w poprzednich latach pro-
blem z elastycznością pracy, co może 
oznaczać, że rozwiązania z tym związa-
ne są wykorzystywane częściej.

Od rynku pracy pracodawcy  
do rynku pracy pracownika

Od kilku lat w naszym kraju w sferze zatrudnienia mamy do czynienia z ryn-
kiem pracownika. Jednak wielu z nas pamięta czasy, gdy poziom bezrobocia 
był dwucyfrowy, a pracodawcy na każdą sugestię podniesienia wynagrodzenia 
i poprawę warunków pracy mieli jedno stwierdzenie: „Jak się komuś nie podo-
ba, może się zwolnić, bo na jego miejsce czeka cała kolejka chętnych”.
W ciągu trzydziestu lat pod względem poziomu bezrobocia zatoczyliśmy koło. 
W grudniu 1990 roku bez pracy było 6,5 proc. Polaków, a pod koniec ubiegłego 
roku stopa bezrobocia wynosiła 5,2 proc.

Kto chce zmienić pracę?

Odpowiedź na to pytanie jest ści-
śle związana z wiekiem pracowników. 
„W krótkiej perspektywie zmiany planują 
najmłodsze osoby, podczas gdy odsetek 
osób, które nie biorą takiego kroku pod 
uwagę, jest najwyższy wśród pracowni-
ków mających powyżej 60 lat. Dojrzali 
pracownicy stają się tym samym grupą 
zawodową, na którą firmy poszukują-
ce lojalnych pracowników patrzą co-
raz przychylniej” – czytamy w raporcie 
Hays. „Myśl o zmianie pracy związana 
jest również z branżą firmy. W najkrót-
szym czasie pracę chcą zmienić osoby 
związane ze sprzedażą detaliczną, obsłu-
gą klienta, IT oraz hotelarstwem i tury-
styką. Pracownicy, którzy nie rozważają 
zmian w życiu zawodowym, pracują naj-
częściej w energetyce, inżynierii, branży 
medycznej i biomedycznej. Rozważanie 
zmiany pracy związane jest też z pozio-
mem otrzymywanego wynagrodzenia. 
Im wyższa pensja w obecnej firmie, tym 
mniejsze chęci do zmiany”.

Z drugiej strony, mimo potrzeb zwią-
zanych z zatrudnianiem pracowników, 
firmy nie chcą płacić więcej. Choć mają 
świadomość, że poziom wynagrodzenia 
stanowi główny powód zmiany, to stawia-
ją bardziej na poprawę warunków pracy 
i różnego rodzaju benefity. Warto jednak 
pamiętać, że to może mieć związek nie 
z wyborem samych przedsiębiorstw, ale 
ze współpracą międzynarodową i obec-
nością Polski w Unii Europejskiej. Na ten 
aspekt zwracają uwagę pracownicy z róż-
nych branż, którzy wchodzą w skład orga-
nizacji zakładowych „Solidarności”. 

– Region trójmiejski jest niezmiennie 
interesujący dla inwestorów. W minio-
nych miesiącach m.in. firmy skandynaw-
skie zdecydowały się na nowe inwestycje, 
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Poziom wynagrodzenia oraz dodatki 
pozapłacowe

Brak możliwości rozwoju

Charakter wykonywanej pracy

Lokalizacja

Brak równowagi międzyi życiem 
osobistym i zawodowym
Bezpośredni przełożony

Niepewność zatrudnienia

Brak możliwości pracy elastycznej

Współpracownicy

Wygaśnięcie umowy/kontraktu

Zły wizerunek pracodawcy

Inne**

* Tylko pracownicy rozważający zmianę pracy. Procenty nie  sumują się do 100, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź.

** Wśród innych respondenci najczęściej wymieniali potrzebę nowych wyzwań, chęć poznania innych modeli biznesowych, 
brak możliwości awansu, stres i wypalenie zawodowe, postępującą automatyzację i związane z nią przede�niowanie
stanowisk, chęć rozwoju w innym obszarze, brak zaufania do �rmy oraz kadry zarządzającej, zbyt dużą presję oraz powody
związane z życiem osobistym.

Najważniejsze powody rozważania zmiany pracy* w procentach

uruchomienie zakładów produkcyjnych 
oraz rozbudowę istniejących struktur. Na 
rynku pojawiło się także kilku nowych 
graczy, którzy przenoszą do naszego kra-
ju coraz bardziej zaawansowane procesy 

– zwraca uwagę Daria Stefańska z gdań-
skiego oddziału firmy Hays. 

Warte uwagi jest też zjawisko niejako 
odwrotne – zatrudnianie przez firmy w 
Polsce osób z zagranicy. 

Przyjeżdżają ze Wschodu 

W 2019 roku powiatowe urzędy pra-
cy na Pomorzu wpisywały w każdym 
miesiącu do swojej ewidencji 10 tysię-
cy lub więcej oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy (bez konieczności 
uzyskania zezwolenia) obywatelom zza 
wschodniej granicy – to uproszczona 
procedura dotycząca wybranych sześciu 
krajów spoza UE (Armenii, Białorusi, 
Mołdawii, Rosji, Gruzji oraz Ukrainy).

„Analizując poprzednie lata pod tym 
kątem widać, że natężenie tzw. zjawiska 
imigracji ekonomicznej w regionie jest 
znaczące, od trzech lat liczba oświadczeń 
przekracza 100 tys. rocznie” – informuje 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

Jeszcze kilka lat temu liczba zgłasza-
nych oświadczeń o zamiarze powierze-
nia pracy cudzoziemcom do powiato-
wych urzędów pracy w województwie 
pomorskim sięgała niespełna 60 tysięcy, 
co stanowi 60 procent aktualnej liczby.

To będą najbardziej poszukiwane zawody
Według danych �rmy rekrutacyjnej StepStone, na które w opisie trendów w zatrud-
nieniu na 2020 rok powołuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, na pierwszym 
miejscu są specjaliści IT, programiści oraz deweloperzy. Na drugim miejscu są liderzy 
ds. zarządzania projektami IT oraz menedżerowie projektów, a na trzecim osoby 
wykształcone pod kątem prac inżynieryjnych oraz technologicznych, a więc techno-
lodzy, biotechnolodzy i mechatronicy.

Poszukiwani będą także content managerowie, CSR project managerowie oraz 
employer branding managerowie. – Praca content managera widoczna jest we 
wszelkich działaniach komunikacyjnych podejmowanych przez �rmę, począwszy
od strony internetowej, przez artykuły w serwisach, media społecznościowe, po 
materiały promocyjne. Z kolei CSR project manager jest odpowiedzialny za sprawną 
organizację i zarządzanie projektem, posiada umiejętności negocjacyjne i doświad-
czenie w PR. A employer branding manager/chief happiness manager koordynuje 
aktywności związane z budowaniem wizerunku �rmy na rynku w ramach działu
marketingu czy HR – informuje WUP w Gdańsku.

W pierwszej dziesiątce znajdują się również m.in. sprzedawcy i handlowcy, �zjotera-
peuci i masażyści oraz rzemieślnicy: krawcy, hydraulicy, kafelkarze i kaletnicy.  

Fakt ten ma tym większe znaczenie, 
że wiąże się z możliwością komunikacji 
pomiędzy pracownikami, ich przełożo-
nymi i bezpieczeństwem pracy. Uwagę 
na to zwrócili związkowcy, którzy jesie-
nią protestowali w porcie w Gdyni.

– Nie protestujemy przeciwko oso-
bom przyjeżdżającym ciężko pracować 
– zastrzegał wówczas Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, ale trzeba przygotować dla nich 
odpowiednie warunki oraz przeszkolić 
z języka polskiego. Jak przeprowadzany 
jest instruktaż pracy, skoro takie osoby 
nie rozumieją naszego języka? Jak to 
się dzieje, że na terenie portu działają 
ludzie, którzy, nie ze swojej winy, nie 

są w stanie porozumieć się ze sobą? 
– dopytywał. 

Z kolei dr hab. Krzysztof Dobrowol-
ski z Wydziału Ekonomicznego Uni-
wersytetu Gdańskiego zwraca uwagę, że 
w 2020 roku nawet 500 tysięcy ukraiń-
skich pracowników może opuścić Pol-
skę w poszukiwaniu lepszych zarobków 
w innych krajach europejskich, w tym 
zwłaszcza w Niemczech. Przestrzega też 
przed zmianami w Europie, które mogą 
wpłynąć na Polskę: – Ten rok będzie 
niewątpliwie trudniejszy dla gospodarki 
niż lata poprzednie. Niektóre czynniki, 
które dotychczas sprzyjały wzrostowi 
gospodarczemu, zanikną lub osłabieniu 
ulegnie ich siła oddziaływania. Głównymi 
motorami napędzającymi wzrost gospo-

darczy w Polsce były dotychczas dobra 
koniunktura w krajach Unii Europejskiej 
sprzyjająca naszemu eksportowi, wzrost 
konsumpcji, napędzany m.in. przez na-
pływ pieniędzy do gospodarstw domo-
wych w wyniku realizacji programów 
socjalnych, na przykład 500 plus, wzrost 
wynagrodzeń, inwestycje finansowane z 
funduszy Unii Europejskiej oraz napływ 
pracowników z innych krajów, łagodzący 
niedobór pracowników krajowych. Nie-
stety, koniunktura w krajach Unii Euro-
pejskiej ulegnie osłabieniu, co oznacza 
trudności ze sprzedażą towarów i usług 
do tych krajów i być może konieczność 
szukania innych rynków zbytu. 

Tomasz Modzelewski 
Małgorzata Kuźma

Co zrobić, aby starsi pracownicy 
mogli, a przede wszystkim chcieli 
pozostać jak najdłużej na rynku 
pracy – takie pytanie stawiali so-
bie uczestnicy międzynarodowego 
szkolenia zorganizowanego przez 
Komisję Krajową NSZZ „Solidar-
ność” w dniach od 8 do 10 stycznia 
br. w Gdańsku.

W szkoleniu zorganizowanym w ra-
mach międzynarodowego projektu 
pt. Inicjowanie działań wdrażających 
„Autonomiczne porozumienie ramowe 
europejskich partnerów społecznych do-
tyczące aktywnego starzenia i podejścia 
międzypokoleniowego” wzięli udział 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność” 
z kilkunastu zakładów z Polski oraz 
przedstawiciele łotewskich związków 
zawodowych. 

Celem projektu jest przygotowanie 
– z udziałem związków zawodowych 
i organizacji pracodawców – planów 

działań dla krajowych partnerów pro-
jektu wdrażających Autonomiczne po-
rozumienie ramowe europejskich part-
nerów społecznych dotyczące aktywnego 
starzenia i podejścia międzypokolenio-
wego. 

W pierwszym dniu warsztatów 
w Gdańsku uczestnicy zapoznali się 
z założeniami dokumentu, który został 
podpisany przez europejskich part-
nerów społecznych 8 marca 2017 r. 
Przedmiotem Autonomicznego porozu-
mienia… jest aktywne starzenie, które 
odnosi się do stworzenia możliwości 
pracownikom „w każdym wieku w za-
kresie pracy dogodnych, sprzyjających 
wydajności i zdrowych warunków, aż do 
osiągnięcia przez nich ustanowionego 
prawem wieku emerytalnego, poprzez 
wzajemne zaangażowanie i motywację 
tak pracodawców, jak i pracowników”.

Dyskutowano również nad strategią 
zarządzania wiekiem w zakładzie pracy 
i korzyści wynikających z jej wdrażania. 

W związku ze zmianami na rynku pra-
cy istotne jest, aby tworzyć odpowied-
nie warunki pracy dla pracowników 50 
plus. Uczestnicy szkolenia zgodzili się, 
że nie może być mowy o ustawowym 
wydłużeniu wieku emerytalnego. Jeżeli 
pracownik chce i może dłużej pracować, 
musi to być jego dobrowolna decyzja. 
Zmiany demograficzne zachodzące na 
świecie powodują konieczność wydłu-
żenia zdolności do pracy, co jednak wy-
maga zachowania przez zatrudnionych 
zdrowia, a także sprawności fizycznej 
i umysłowej oraz zapewnienia harmo-
nijnej współpracy zróżnicowanych wie-
kowo zespołów pracowniczych.

W drugim dniu, w którym wykłady 
prowadziły przedstawicielki Centralne-
go Instytutu Ochrony Pracy, omawiano 
między innymi organizację pracy biu-
rowej z uwzględnieniem problemów 
osób starszych. Przedstawiono również 
problematykę pracy związaną z duży-
mi obciążeniami, pracą w gorącym lub 

zimnym klimacie, pracą wykonywaną 
w narażeniu na czynniki chemiczne lub 
w narażeniu na hałas i wibracje. 

Szkolenie zakończyły warsztaty 
mające na celu identyfikację zagrożeń 
i propozycje ich ograniczenia na przy-
kładowych stanowiskach, na których 
pracują starsi pracownicy. Przedstawio-
no również przykłady dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania wiekiem. 

Liderem projektu jest Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność”, a jego koor-
dynatorem Maria Żytko.

Partnerami projektu są związki za-
wodowe: CISL (Włochy), ACV-CSC 
(Belgia), LBAS (Łotwa), CSDR (Ru-
munia), KSS (Macedonia Północna); 
organizacje pracodawców: Konfede-
racja Lewiatan (Polska), OEK (Mace-
donia Północna); instytucje naukowe: 
CIOP PIB (Polska) oraz przedstawicie-
le europejskiego dialogu społecznego: 
EKZZ, FERPA.

Szkolenie współfinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej.

(mk)

ZARZĄDZANIE WIEKIEM

Starzeć się aktywnie

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z kilkunastu zakładów 
z Polski oraz przedstawiciele łotewskich związków zawodowych. 

Na początku lat 
dwutysięcznych przeciętny 
Polak najbardziej bał się utraty 
pracy. W tym czasie Polacy 
powszechnie oceniali sytuację 
na rynku pracy jako złą (95 
proc.), w tym 70 proc. jako 
bardzo złą.  
Obecnie sytuacja na rynku 
pracy jest diametralnie inna. 
Ponad połowa badanych (58 
proc.) przez CBOS Polaków 
dobrze wypowiada się o 
krajowym rynku pracy. 
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NAJPIERW BYŁY WOLNE ZWIĄZKI ZAWODOWE

Pogrzeb działacza WZZ Tadeusza Szczepańskiego, który zginął w 1980 roku 
w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Wolne Związki Zawodowe, robotnicza organizacja wsparta przez kilku inteligentów, stała się zalążkiem NSZZ 
„Solidarność”. Powstały one w lutym 1978 roku. 42 lata temu na Kremlu rządził Leonid Breżniew, a posiedzeniom 
KC PZPR przewodził I sekretarz Edward Gierek. 

Preludium do „Solidarności” 

Impuls przyszedł ze Śląska. 23 lutego 
1978 roku na Górnym Śląsku kilku ro-
botników spotkało się, by założyć własną 
organizację. Kazimierz Świtoń wraz z 
Romanem Kściuczkiem i kilkoma innymi 
osobami założyli WZZ. Jednak operacje 
dezintegrujące Służby Bezpieczeństwa 
doprowadziły do rozbicia i zakończenia 
działalności WZZ na Śląsku. Świtoń brał 
następnie udział w strajkach 1980 roku 
i działał w komitecie założycielskim „S”. 
W stanie wojennym był internowany, 
a w 1983 roku na krótko aresztowany po 
próbie wstawienia tablicy upamiętniającej 
górników z kopalni Wujek.  

Z kolei dwa dni przed Świętem Pra-
cy 29 kwietnia 1978 r. inżynier Andrzej 
Gwiazda i dwóch robotników: Krzysz-
tof Wyszkowski i Antoni Sokołowski, 
utworzyło Komitet Założycielski Wol-
nych Związków Zawodowych Wybrze-
ża. W skład komitetu weszli też Andrzej 
Bulc i Jan Karandziej. Aktywna była 
w WZZ Anna Walentynowicz, która 
o sprawy robotnicze upominała się od 
lat 60., Joanna Duda-Gwiazda, Alina 
Pienkowska i wielu innych. Jednak nie 
tak wielu, by o WZZ mówić jako o orga-
nizacji wówczas powszechnie znanej. 

WZZ Wybrzeża były organizacją 
robotniczą w przeciwieństwie do opo-
zycyjnego KSS KOR, który był zdomi-
nowany przez lewicowych intelektu-
alistów, dysydentów, wywodzących się 
z marksizmu i trockizmu.

Bunt idei

Niezależna od Centralnej Rady 
Związków Zawodowych i PZPR robot-

nicza organizacja pokazała, iż system 
realnego socjalizmu jest w rzeczywi-
stości antypracowniczy. 

Założyciele WZZ Wybrzeża napisali 
w deklaracji ideowej:

Szeroka demokratyzacja jest dzisiaj 
absolutną koniecznością. Społeczeń-
stwo musi wywalczyć sobie prawo do 
demokratycznego kierowania swoim 
państwem. Wszystkie jego warstwy mu-
szą zdobyć możliwość samoorganizacji 
oraz tworzenia instytucji społecznych 
rzetelnie realizujących ich prawa. Tylko 
autentyczne związki i  stowarzyszenia 
społeczne mogą uratować państwo, bo 
tylko poprzez demokratyzację droga 
prowadzi do scalenia interesów i woli 
obywatela z interesem i siłą państwa. 
Zadania te realizują istniejące już in-
stytucje społeczne, takie jak Komitet 
Samoobrony Społecznej KOR, Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 
Towarzystwo Kursów Naukowych czy 
Studenckie Komitety Solidarności. Pa-
miętając tragiczne doświadczenia grud-
nia 1970, opierając się na oczekiwaniach 
licznych grup i środowisk społeczeństwa 
Wybrzeża, podejmujemy śląską inicja-
tywę tworzenia wolnych związków za-
wodowych. Dziś, w przededniu 1 Maja, 
święta od ponad 80 lat symbolizującego 
walkę o prawa robotnicze, powołujemy 
Komitet Założycielski Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża. Celem Wolnych 
Związków Zawodowych jest organizacja 
obrony interesów ekonomicznych, praw-
nych i humanitarnych pracowników. 
Wolne Związki Zawodowe deklarują swą 
pomoc i opiekę wszystkim pracownikom 
bez różnicy przekonań czy kwalifikacji.

Zdaniem twórców WZZ autentyczne 
związki i stowarzyszenia społeczne mogą 
uratować państwo, bo tylko przez demo-
kratyzację prowadzi droga do scalenia 
interesów i woli obywateli z interesem i 
siłą państwa. 

Zarysowana koncepcja działań 
WZZ ponad podziałami oraz wola 
niesienia realnej pomocy robotnikom 
przez organizację robotniczą wywołała 
niepokój w Moskwie. Dr hab. Sławomir 
Cenckiewicz przywołał relację Piotra 
Kostikowa, szefa sektora Polski Wy-
działu Łączności z Bratnimi Partiami 
Krajów Socjalistycznych, w której KC 
sowieckiej partii oceniło: 

Z Polski przyszło określenie „opozycja 
autobusowa”, cała jej siła zmieści się w 
jednym autobusie i, oczywiście, zosta-
nie wywieziona. Nasze oceny były inne. 
Z uwagą odnotowaliśmy w 1978 roku 
powstanie Komitetu Założycielskiego 
Wolnych Związków Zawodowych. Do-
wiedzieliśmy się potem, że kolportowane 
są niezależne pisma, że bezpieczeństwo 
dokonało aresztowań (…). Same nazwy 
– wolne związki zawodowe czy komitety 
obrony robotników, są dynamitem. Ruch 
jest niebezpieczny, bo wraca do korzeni 
rewolucji społecznej.

Generał bryg. MO, z wykształcenia 
inż. okrętownictwa, Adam Krzyszto-
porski apelował do struktur SB, aby 
nie bagatelizowały WZZ, nawet jeśli 
ich oddziaływanie na robotników jest 
znikome. W pierwszym okresie po 
powstaniu WZZ na Śląsku i Wybrzeżu 
specsłużby skupiły się na działaniach 
dezintegrujących i na uniemożliwieniu 
powstania grup inicjatywnych m.in. na 

terenie Szczecina, w Wałbrzychu, Łodzi, 
Krakowie, Radomiu i Częstochowie. 

Na Śląsku SB odniosła sukces. 
WZZ jednak przetrwały. Ich działacze 
w zwarciu z reżimem powoływali się 
na przepisy prawa pracy i ratyfikowane 
przez PRL: Konwencję nr 87 Między-
narodowej Organizacji Pracy oraz Akt 
Końcowy KBWE z 1976 roku. 

W tym czasie opozycji warszawskiej, 
czyli głównie KSS KOR, bliższa była 
idea Antonio Gramsciego, czyli „marsz 
przez instytucje” i bierna rewolucja, 
czyli na przykład opanowanie związków 
zawodowych i rad robotniczych, głów-
nego organu wyzwolenia proletariatu, 
wedle wskazań Leszka Kołakowskiego, 
zawartych m.in. w fundamentalnym 
dziele „Główne nurty marksizmu”. 

Źródła buntu 

Pacyfikacja protestów w Grudniu 
1970 to była niezabliźniona rana, zadra 
tkwiąca w robotniczym sercu. Niektó-
rzy przekonali się wtedy, że system PRL, 
z nazwy robotniczo-chłopski, jest fik-
cją. Inni, wierząc Gierkowi, wstępowali 
ochoczo do PZPR. 

łeczeństwa. Grudzień pokazał oblicze 
władzy komunistycznej, jej bezwzględ-
ność, niewahającą się przed przelaniem 
polskiej robotniczej krwi – mówił wów-
czas Dariusz Kobzdej.

– Musimy postawić pomnik. Jeśli 
do tego czasu nie powstanie, proszę 
wszystkich, by każdy na rocznicę przy-
niósł ze sobą kamień. Jeśli wszyscy 
przyniosą po jednym, to na pewno 
zbudujemy pomnik – apelował tego 
dnia Lech Wałęsa.

Logika protestu

Strajki na Wybrzeżu z sierpnia 1980 
r. i strategia negocjacyjna Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego były 
potwierdzeniem słuszności drogi WZZ. 
Dzięki działaczom WZZ uratowano strajk 
w Stoczni Gdańskiej 16 sierpnia 1980 roku 
i sformułowano pierwszy postulat MKS 
o potrzebie powołania niezależnej orga-
nizacji związkowej. Z WZZ wywodzili się 
lub współpracowali: Andrzej Gwiazda, 
Andrzej Kołodziej, Bogdan Borusewicz, 
Anna Walentynowicz, Alina Pienkowska, 
Maryla Płońska, Ewa Ossowska, Lech 
Wałęsa, Jerzy Borowczak, Lech Kaczyń-
ski, Krzysztof Wyszkowski, Bogdan Lis, 
Antoni Mężydło, Andrzej Butkiewicz, Jan 
Zapolnik, Bogdan Felski i inni. To właśnie 
dzięki nim narodziła się idea „Solidarno-
ści” jako ruchu narodowego.  

Robotniczy odruch protestu z koń-
ca lat 70. nałożył się na ekonomiczny 
kryzys. „Polska rosnąca w siłę” dostała 
zadyszki, a ludziom nie żyło się dostat-
niej. Kryzys wkroczył w fazę, w któ-
rej codziennością stały się kolejki przed 
i w sklepach. WZZ stały się początkiem 
budowania alternatywnego wobec PRL 
porządku. Robotnicy wsparci przez kil-
ku inteligentów, jak Gwiazda i Lech Ka-
czyński, próbowali podjąć działania, któ-
re doprowadziłyby do rzeczywistego ich 
wpływu na pracowniczą dolę. Osiem lat 
później zrodzony z proletariackiego, syn-
dykalistycznego buntu ruch przekształcił 
się w swej części w obóz władzy, pozosta-
wiając na marginesie swych promotorów 
w robotniczych kombinezonach stocz-
niowców, górników i hutników. 

„Robotnik”

Wolne Związki Zawodowe, działając 
niezależnie od struktur państwa, wyda-
wały biuletyn „Robotnik Wybrzeża”, na-
wiązujący tytułem do pisma PPS o tym 
tytule oraz do biuletynu KSS KOR (z lat 
1977–81). Pierwszy numer „Robotnika 
Wybrzeża” ukazał się 1 sierpnia 1978 r. 
Związkowcy napisali w nim:

Demonstracja w rocznicę pacyfikacji robotniczych protestów z 1970 roku (grudzień 1977 r., okolice Stoczni Gdańskiej). 
Ulotka WZZ informująca o składaniu 
kwiatów przed Bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej.

Od 1978 roku obchody roczni-
cy Grudnia ’70 organizowały Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża, m.in. 
Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiaz-
da, Lech Wałęsa, Henryk Lenarciak, 
Dariusz Kobzdej z Ruchu Młodej Polski 
i współpracujący z KSS KOR Bogdan 
Borusewicz.

18 grudnia 1979 roku przed stocz-
niową bramą zebrało się, mimo pre-
wencyjnych aresztowań, blisko trzy ty-
siące demonstrantów. – Kolejny już raz 
spotykamy się pod Bramą numer 2, by 
uczcić rocznicę tragedii Grudnia. Nie 
czynimy tego w imię nienawiści Celem 
naszym jest spokojne, poważne i godne 
uczczenie pamięci ludzi, którzy polegli 
w obronie swych praw, swojej godności, 
konsekwentnie bronili praw i godności 
nas wszystkich, całego polskiego spo-
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W PRL istnieją potężne związki zawo-
dowe zrzeszające miliony pracowników, 
dysponujące własną prasą, funduszami, 
lokalami. Mimo to co kilka lat robotnicy 
wychodzą na ulice i w gwałtowny sposób 
dopominają się o swoje prawa, narażając 
się na ataki MO i późniejsze represje. Nawet 
duże grupy pracowników w przypadku kon-
fliktu z administracją są bezsilne i osamot-
nione. Sytuacja pojedynczego pracownika 
skrzywdzonego czy oszukanego jest jeszcze 
trudniejsza. Nie stawiamy sobie celów poli-
tycznych, nie narzucamy naszym członkom, 
współpracownikom i sympatykom określo-
nych poglądów politycznych i światopoglą-
dowych, nie dążymy do objęcia władzy.

Koniec „robola”

Robotnicy przywiązywali wagę do 
słowa drukowanego. Stąd wydawane 
przez nich pisma i kolportaż książek 
z „drugiego obiegu”. Był to symptom 
zerwania z mitem „robola”.  Przykła-
dem jest wspomniany „Robotnik Wy-
brzeża”, którego stałymi tematami były 
prawa pracownicze i związkowe, treść 
konwencji MOP, dotyczące wolności 
związkowej i ochrony praw pracowni-
czych. Kiedy stocznia stanęła, skala pro-
testu niemal wszystkich zaskoczyła. So-
cjalizm na kremlowską modę zachwiał 
się przez bunt proletariatu.

Ziarna buntu 

W latach 70. w opozycji wobec PRL 
działało nie więcej niż dwa tysiące osób.  
Znaleźli się w niej, oprócz „niepodległo-
ściowców” i m.in. rzeczników aktu końco-
wego KBWE w Helsinkach, zadeklarowani 
marksiści, wyrzuceni z PZPR, jak Leszek 
Kołakowski (przeszedł stopniowo filozoficz-
ną drogę od marksizmu, przez trockizm do 
chrześcijaństwa), Bronisław Geremek (usu-
nięty z PZPR po 18 latach członkostwa w 
1968 r.), Jacek Kuroń i Karol Modzelewski 
(dwaj ostatni mieli wyrok więzienia za tzw. 
list do członków partii, krytykujący w 1965 
r. PZPR z pozycji trockistowskich).   

Niezwykle silną pozycję miał w la-
tach 70. i 80. Kościół katolicki, wzmoc-
niony pontyfikatem Jana Pawła II. 

Polacy od „zimy stulecia” 1978/79 
z wolna otrząsali się ze złudnej gier-
kowskiej „małej stabilizacji”. Kolejno 
powstają: Komitet Obrony Robotni-
ków, Ruch Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela, Studenckie Komitety So-
lidarności, Towarzystwo Kursów Na-
ukowych, Wolne Związki Zawodowe 
Wybrzeża tworzone przez Andrzeja 
Gwiazdę, Krzysztofa Wyszkowskiego, 
Annę Walentynowicz, Komitety Sa-
moobrony Chłopskiej Ziemi Grójec-
kiej, Ruch Młodej Polski, Konfederacja 
Polski Niepodległej. Zrodził się „drugi 
obieg” wydawniczy, publikujący litera-
turę poza zasięgiem cenzury.   

Wybuch

1 lipca 1980 r. rząd PRL zdecydował 
o podniesieniu cen mięsa i jego przetwo-
rów. Beczka prochu społecznego nieza-
dowolenia eksplodowała. 8 lipca 1980 r. 
w Państwowych Zakładach Lotniczych w 
Świdniku powstał pierwszy komitet straj-
kowy. Władzy udało się po kilku dniach 
wygasić protesty na Lubelszczyźnie. Ko-
lejna fala strajków – na Wybrzeżu, przy-
gotowana przez ludzi z WZZ Wybrzeża, 
już była nie do powstrzymania.  

Artur S. Górski 
zdjęcia z zasobów IPN

Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku nie jest 
atrakcją turystyczną. Lub raczej – nie tylko jest atrakcją. Jest wotum 
wdzięczności składanym Bogu i Matce Najświętszej za ojczyznę niepodle-
głą. Jest to symbol, w który wpisany jest kontekst patriotyczny, historyczny, 
a nawet geograficzny. Ołtarz skupia bowiem w sobie Polskę, z jej historią, 
religią, krajobrazem, kunsztem rzemieślniczym i trudem ludzi pracy. 

Tutaj jest Polska. My chcemy to pokazać!  
BURSZTYNOWY OŁTARZ

W Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny, 
wotum za odzyskanie niepodległości, 
jak w soczewce skupia się Polska. 

– Ołtarz nasz buduje cała Polska. 
Krzyże, które znajdują się na ołtarzu, 
są wkomponowane w jego wyjątkową 
konstrukcję, przybyły do nas z różnych 
regionów kraju – mówi ks. kanonik 
Ludwik Kowalski, proboszcz parafii 
pw. Świętej Brygidy.  

A są to krzyże związane symbolicz-
nie z naszą drogą ku niepodległości. Są 
wśród nich trzy krzyże gdańskie, krzy-
że poznańskie, czyli pomnik Czerwca 
1956, i krzyż katyński z łańcuchem. 
Szczególne są krzyże zawierające reli-
kwie św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, patrona „Solidarności”, 
i relikwiarz kryształowo-kamienno-
-bursztynowy.  

Do dramatycznej historii odnosi się 
krzyż partyzancki, choć z metalu, to sty-
lizowany na krzyż brzozowy, stojący – jak 
śpiewał Krzysztof Klenczon – „w szczerym 
polu”. Do krajobrazów Polski i innych kra-
jów nawiązują stylizowane krzyże z przy-
drożnych kaplic. Jest i krzyż morski z ko-
twic. Dar marynarzy i rybaków. 

Z południa, z Krakowa, przy-
był krzyż z kopalni soli w Wieliczce, 
z fragmentami soli w kapsułach, dar 
gwarków. 

Niedawno w ołtarz została też 
wkomponowana replika krzyża z Gie-
wontu. Znajduje się po prawej stronie, 
na fragmencie skały górskiej z Tatr. 
Przywieźli go górale z Zakopanego. 
Jest zamontowany obok krzyża Fede-
racji Młodzieży Walczącej, daru byłych 
działaczy tej organizacji przekazanego 
13 grudnia ub.r. 

– Tylko orły szybują nad graniami i 
nie lękają się przepaści, wichrów i burz. 
Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce 
orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie 
ducha hartować i wznosić, aby móc jak 
orły przelatywać nad graniami w przy-
szłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy 
mogli jak orły przebić się przez wszyst-
kie dziejowe przełomy, wichry i burze, 

nie dając się spętać żadną niewolą – te 
słowa księdza prymasa Wyszyńskiego 
przytaczał ks. Jarosław Wąsowicz, sa-
lezjanin, w bazylice w rocznicę stanu 
wojennego. 

Dlaczego tak się dzieje, że różne 
środowiska i różne regiony chcą po-
darować krzyże do Bursztynowego 
Ołtarza?

– Serce Polski, której kontur, obok 
monstrancji i Matki Bożej, stanowi 
centrum ołtarza, to „Solidarność”, bo 
w tym kościele rodziła się i znajdowała 
wsparcie wolność. Mapa Polski z napi-
sem Solidarność oraz monstrancja w 
kształcie Drzewa Życia, z którego wy-
rasta Jezus i jego krzyż, domyka historię 
– tłumaczy ks. Kowalski. 

I tak np. 16 grudnia ub.r. splotły się 
symbolicznie Grudzień 1970 i Poznań 
1956, daty z polskiej drogi do wolno-
ści. Tego dnia do bazyliki św. Brygidy 
poznańscy robotnicy przynieśli replikę 
tamtejszych krzyży – pomnika Poznań-
skiego Czerwca 1956, symbolu robotni-
czego powstania.  To dar związkowców 
z NSZZ „Solidarność” w Volkswagen 
Poznań. Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź dokonał poświęcenia repliki 
pomnika, wykonanej w srebrze, złocie 
i bursztynie, która znajduje się już wy-
soko, w nadstawie ołtarza. 

– Jesteśmy w świątyni ojczyźnianej, 
bo w tym bursztynowym ołtarzu jest 
Polska – powiedział tego dnia ks. ka-
nonik Kowalski. 

Jaka jest jego symbolika? Opiekun-
kami ołtarza i naszych krzyży są dwie 
postaci, czyli figury bursztynowe: Mat-
ka Boża i Maria Magdalena. Jedna kiść 
bursztynowa zawiera kilkadziesiąt gron, 
wiele z inkluzjami, ze skrzydełkami wa-
żek, nawet ze skorpionem. 

Krzew winny i latorośle symbolizują 
Jezusa. Winna latorośl z bursztynu pnie 
się ku nadstawie ołtarza. Łany zboża ze 
złota i bursztynu symbolizują euchary-
stię i żyzną polską ziemię, płodną psze-
nicą i żytem. To kolejny znak przepla-
tania się polskości i wiary, kompozycja 

wykonana w technice jubilerskiej i jubi-
lerskiej precyzji na niespotykaną skalę.  

Przez tysiąclecie Państwo Polskie 
szczyciło się bogactwami naturalnymi: 
zbożem, solą i bursztynem, który nie-
rozerwalnie wiąże się z Pomorzem. Nic 
więc dziwnego, że zrodziła się tutaj ini-
cjatywa dzieła klasy niezwykłej. Inicja-
tywę bursztynników wsparł ówczesny 
proboszcz ks. Henryk Jankowski, pro-
ponując budowę nadstawy ołtarzowej w 
prezbiterium kościoła św. Brygidy. 

Projekt kompozycji, mierzącej 11 
metrów wysokości i biegnącej półkolem 
długości 12 metrów, został wkompono-
wany w jego architekturę. Przypomnij-
my, że jest on autorstwa prof. Stanisława 
Radwańskiego, rektora ASP w Gdańsku, 
i bursztynnika Mariusza Drapikowskie-
go. Centralnym elementem ołtarza jest 
obraz Matki Boskiej Opiekunki Ludzi 
Pracy, namalowany przez ks. Francisz-
ka Znanieckiego z Pelplina po masa-
krze grudniowej z 1970 roku. Madonna 
i Dzieciątko otrzymały bursztynowe 
korony, poświęcone przez papieża jana 
Pawła II 6 lipca 2001 r., i sukienkę z uni-
katowej odmiany białego bursztynu. 

Po dwóch stronach umieszczono 
figury patronek Europy: św. Brygidy 
Szwedzkiej, żyjącej w wieku XIV, i św. 
Elżbiety Hesselblad, zakonnicy, która 
w czasie II wojny światowej uratowa-
ła życie wielu Żydom, beatyfikowanej 
przez Jana Pawła II w 2000 r., Sprawie-
dliwej wśród Narodów Świata. 

Symbolem naszej obecności w Eu-
ropie chrześcijańskiej jest umieszczony 
pod sklepieniem zrywający się do lotu 
biały orzeł bursztynowy. Jego skrzydła 
mają rozpiętość 130 centymetrów. 

Osiemnaście lat tworzony jest ów 
Bursztynowy Ołtarz. Metropolita gdań-
ski ks. abp Sławoj Leszek Głódź powie-

dział, że powstał on „nie dla próżności 
ludzkiej. Jest naszym wotum wdzięcz-
ności Bogu za Jego obecność na dro-
gach naszej historii. Za wiano polskich 
dziejów, za dar ojczyzny, za ewangelicz-
ny siew Kościoła, z którego wyrastało 
to, co wielkie i twórcze na polskiej dro-
dze, za pokolenia idące przez swój czas 
z Chrystusem i jego Matką, za tych, co 
bronili domowych progów i Bożych oł-
tarzy, za ludzi wiernych, miłujących, co 
Polskę kochają, a nie złorzeczą”. 

– Przed nami jeszcze może i kilka-
naście lat pracy. Ołtarz jest niemal w 
połowie gotowy. Plastry bursztynowe 
wnet zasłonią rury metalowe, dojdą w 
górę winoroślą. Od nas pokolenie XXI 
wieku otrzyma wotum za niepodle-
głość, za „Solidarność”, za Jana Pawła 
II. Wasi wnukowie będą patrzyli z po-
dziwem na to dzieło. Tak potrafiliśmy 
powiedzieć Panu Bogu i Matce Bożej 
„dziękuję” – mówi w rozmowie z nami 
ks. Ludwik Kowalski.

Prace trwają, dokonywane są korekty 
i uzupełnienia. Stoczniowcy wzmocnili 
skrzydła ołtarza, by zamocować kolejne 
krzyże. Artyści i rzemieślnicy mierzą, 
ważą, szlifują. Minipracownia jest na-
wet na plebanii. 

– Dzieło rośnie i nas ono unosi. Taka 
nasza mała Basilica Sagrada Familia, 
której budowę rozpoczęto przed 130 
laty, a zakończy się ona najpewniej w 
2026 roku. Nieco wcześniej, jak budo-
wa naszego ołtarza, ale my zaczęliśmy 
nieco później – mówi, nie kryjąc dumy 
z dzieła, ks. kanonik. 

Od początku w budowę ołtarza za-
angażowała się „Solidarność”. W grud-
niu ub.r. została zakończona kolejna 
zbiórka funduszy i materiałów na jego 
dalsze elementy. 

Tekst i zdjęcia: Artur S. GórskiKrzyż Federacji Młodzieży Walczącej.

Krzyże poznańskie. Replika pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 wykonana  
ze srebra i bursztynu.



Nr 2/luty 202016

„
”

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

Z GALERII DOBOSZ JANA                                                             więcej na www.solidarnosc.gda.pl

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5604,25 zł – tyle wyniosło przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w grudniu 2019 r. W porównaniu z li-
stopadem 2019 r. wzrosło o 7,2 proc., 
w porównaniu z grudniem 2018 r. 
wzrost wyniósł 6,2 proc.

5,2 proc. – tyle według wstępnych 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wyniosła mie-
sięczna stopa bezrobocia rejestro-
wanego w grudniu 2019 r. W porów-
naniu z wynikami z listopada 2019 r. 
wzrosła o 0,1 proc.

5,8 proc. – o tyle spadły ceny energii 
elektrycznej w grudniu 2019 r. w po-
równaniu z grudniem 2018 roku.

12 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania od stycznia 
do grudnia 2019 r. w porównaniu 
z analogicznym okresem 2018 r.

14,1 proc. – o tyle wzrosła sprzedaż 
detaliczna w cenach stałych w grud-
niu 2019 r. w porównaniu z listopa-
dem 2019 r.

Ponad 15 proc. – o tyle wzrosła war-
tość kredytów hipotecznych w 2019 
r. w porównaniu z 2018 r.

9,4 proc. – o tyle niższa była produk-
cja sprzedana przemysłu w grudniu 
2019 r. w porównaniu z listopadem 
tego roku.

6,9 proc. – o tyle wzrosły ceny żyw-
ności i napojów bezalkoholowych 
w grudniu 2019 roku w porównaniu 
z grudniem 2018 roku.

LICZBA MIESIĄCA

Ten poziom według członków Rady Poli-
tyki Pieniężnej przekroczył PKB w całym 
2019 roku.
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Odsetek osób, których nie stać  było
na odpowiednie ogrzanie domu w 2018 r. 
(w proc.)

W 2018 roku 7,3 proc. mieszkańców 
Unii Europejskiej deklarowało, że nie stać 
ich na satysfakcjonujące ogrzanie domu. 
Według unijnych statystyk najwięcej było 
ich w Bułgarii – prawie 34 proc. Na ko-
lejnych miejscach znalazły się: Litwa (28 
proc.), Grecja (23 proc.), Cypr (22 proc.), 
Portugalia (19 proc.) i Włochy (14 proc.). 
Najmniej „przymusowych zmarzlaków” 

mieszkało w Austrii, Finlandii, Luksem-
burgu, Niderlandach, Szwecji i Estonii 
– w każdym z tych państw odsetek miesz-
kańców oszczędzających na ogrzewaniu 
uplasował się na poziomie ok. 2 proc. 
A Polska? Według unijnych statystyk 
w 2018 r. jedynie 5,1 proc. naszych roda-
ków zadeklarowało niemożność odpo-
wiedniego ogrzania mieszkania.

Domowe ciepło 
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Skład jednego na cztery suplemen-
ty diety nie jest zgodny z deklaracjami 
producentów. Narodowy Instytut Leków 
przeanalizował 50 tego typu produktów 
dostępnych w aptekach. Na szczęście w 
żadnym z nich nie wykryto szkodliwych 
substancji. Niestety, na tym kończą się 
dobre wiadomości. 

Wiele produktów zawierało dużo mniej-
sze ilości substancji niż sugerowano na 
opakowaniach i ulotkach. I tak w niektórych 
preparatach mających łagodzić objawy 

menopauzy znalazło się jedynie 18 proc. 
deklarowanej przez producenta dawki izo-
�awonów soi lub 38 proc. deklarowanej 
dawki izo�awonów koniczyny czerwonej. 
W przypadku niektórych suplementów 
z witaminami B2 i B6 rzeczywista zawar-
tość w produkcie stanowiła 30 proc. dawki 
określonej w ulotce. „Rekordzistą” okazał się 
pewien preparat mający łagodzić problemy 
z wątrobą, w którym znalazło się zaledwie 
3 proc. deklarowanej przez producenta 
dawki wyciągu z ostryża długiego.

Bezużyteczne 
suplementy

Od momentu wejścia do Unii Europej-
skiej w naszym kraju znalazło się ponad 13 
milionów używanych aut – najwięcej z Nie-
miec, Francji i Belgii. W samym 2019 roku ich 
liczba przekroczyła milion. Niestety, wielu 
sprzedawców oszukuje klientów – według 
analityków AAA Auto nawet 8 na 10 impor-
towanych pojazdów może mieć cofnięty 
lub wymieniony licznik. O ile bowiem wie-
le państw wprowadziło już metody walki z 

takimi oszustwami, o tyle są one skuteczne 
jedynie, gdy auto nie opuści kraju pierwszej 
rejestracji. A ponieważ zmniejszenie liczby 
przejechanych kilometrów zwiększa war-
tość samochodu średnio o około 13 tysięcy 
złotych, oszuści biją kolejne rekordy – funk-
cjonariuszom Komisariatu Autostradowego 
Policji w Krakowie udało się nawet namie-
rzyć auto, którego przebieg zmniejszono z 
371 246 kilometrów do… 5802 kilometrów.

„Cofnięte” samochody
W 2019 roku 49 proc. polskich pracow-

ników dostało podwyżkę. A pozostali? 51 
proc. z tych, którzy podwyżki nie dostali, 
chce zmienić pracę i podjęło już kroki w 
tym kierunku.

Takie wnioski wypływają z raportu 
„Rynek Zmiany Pracy” �rmy rekrutacyj-
nej i outsourcingowej Devire. Najbardziej 
chętni do zmiany są zatrudnieni reprezen-

tujący następujące branże: ubezpieczenia 
(72 proc.), bankowość (71 proc.), trans-
port i logistyka (71 proc.), administracja 
(71 proc.), sprzedaż (67 proc.), doradztwo 
(65 proc.), FMCG (produkcja dóbr szybko 
zbywalnych, jak żywność czy środki che-
miczne – 60 proc.), handel detaliczny (57 
proc.), nieruchomości (54 proc.) i produk-
cja przemysłowa (53 proc.).

Brak podwyżki? 
Zmieniam pracę!

Postanowienia zazwyczaj sprowadza-
ją się do robienia więcej – efektywniejszej 
pracy, poświęcania więcej czasu innym 
ludziom, większego skupienia się na roz-
woju… Tymczasem trenerka zarządzania 
czasem Elizabeth Grace Saunders sfor-
mułowała pięć rad odwołujących się do 
słowa „mniej”.

„Rób mniej” sprowadza się do ograni-
czenia niepotrzebnych czynności – moż-
na na przykład spróbować usprawnić ży-
cie codzienne przez staranne planowanie 
zakupów lub sprawiedliwy podział obo-
wiązków domowych między wszystkich 
członków rodziny. „Wiedz mniej” polega 
na ograniczeniu czasu spędzanego na 
korzystaniu z mediów społecznościo-

wych – naprawdę nic się nie stanie, jeśli 
nie zapoznamy się z wszystkimi wpisami 
zamieszczonymi przez znajomych. „Dbaj 
o mniej” to szacunek do własnego czasu 
wolnego – jeśli po godzinach pracy zaj-
mujemy się sprawami służbowymi, nic 
dziwnego, że nie starcza czasu dla bli-
skich. „Zapominaj mniej” zawiera sugestię 
dotrzymywania danego słowa – dobrym 
rozwiązaniem jest zapisywanie zobowią-
zań w notesie, kalendarzu lub aplikacji 
w telefonie.

Listę zamyka rada „Mniej żałuj” – nie 
należy na przykład rezygnować z wzięcia 
urlopu i wymarzonego wyjazdu z powo-
du lęku przed powstaniem zaległości 
w pracy.

Mniej, czyli lepiej

W roku 2019 to właśnie spółki z udziałem Skarbu Państwa wypłaciły 
niemal 3/4 wszystkich dywidend wśród spółek z indeksu WIG20, a ich 
wartość osiągnęła rekordowy wynik ok. 9,1 mld zł. Wśród spółek regu-
larnie płacących dywidendy oprócz czterech gigantów kontrolowanych 
przez Skarb Państwa (Bank Pekao, Grupa PZU, PKN Orlen oraz PGNiG) 
znaleźli się dwaj prywatni gracze z branży odzieżowej, tj. LPP oraz CCC.

Z komunikatu poświęconego analizie 
przeprowadzonej przez firmę doradczą KPMG w Polsce
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– Trafił Pan do Strzebielinka rela-
tywnie późno, ponieważ pół roku 
po tym, jak miejsce internowania w 
tej formie zaczęło funkcjonować.  

– Prowadziliśmy latem strajk gło-
dowy w intencji uwolnienia więźniów 
politycznych, najpierw w Krakowie, 
skąd nas wyproszono, a następnie w 
Gdańsku i tutaj nas zgarnęli. Trafiłem 
na dołek przy ulicy Białej we Wrzesz-
czu. Wieczorem, po kilku godzinach 
przetrzymywania, jeśli dobrze pamię-
tam, wrzucono mnie do suki. W nysce 
siedziały już dwie albo trzy osoby.  

– Pamięta Pan kto? 
– Chyba byli tam już Franek Wi-

niarski i Andrzej Karut, który również 
uczestniczył w strajku głodowym, ale 
pewności nie mam. Pojechaliśmy do 
Gdyni. Wiedziałem o tym, ponieważ 
okna nie były zablindowane. Pod jakąś 
komendą dorzucono kolejne trzy osoby, 
także była nas już chyba szóstka, w tym 
rybak z Półwyspu Helskiego, bardzo faj-
ny człowiek i nie do końca chce mi się 
wierzyć w to, co dotarło do mnie jakiś 
czas temu – że był TW. W każdym ra-
zie powieźli nas w nieznanym kierunku, 
nikt z nami nawet słowa nie zamienił 
ani nie poinformował, gdzie jedziemy i 
w jakim celu. Kompletnie nic. 

– Potraktował Pan to po prostu jako 
kolejne zatrzymanie? 

– Tak, tyle tylko że nigdy nie wożo-
no mnie tak daleko, a tym bardziej o tej 
porze. Gdy wjechaliśmy do lasu, zaczęło 
się robić mało przyjemnie. Jakoś nie po-
trafiłem powiązać informacji, ponieważ 

STRZEBIELINKOWCY

JANUSZ WALENTYNOWICZ 
rocznik 1952, członek NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu w Gdańsku, po wprowa-
dzeniu stanu wojennego pomagał osobom internowanym oraz ukrywał działaczy 
„Solidarności”. Był internowany w Strzebielinku od 1 września do 23 grudnia 1982 r. 

Najlepsze, co komuna mogła dla nas zrobić 
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zupełnie nie orientowałem się, gdzie 
jestem. Napięcie w nysce było olbrzy-
mie. Próbowaliśmy zagadnąć kierowcę 
i konwojenta, ale żaden nie odezwał 
się słowem. Napięcie troszeczkę zelża-
ło, gdy zobaczyliśmy, że dojeżdżamy 
do jakiejś bramy. Tak więc przewieźli 
nas do innego zakładu. Ale jeszcze nie 
wiedzieliśmy, że jesteśmy internowani. 
Nikt nam o tym nie powiedział, nikt 
nie poinformował, że zastępca komen-
danta gdańskiej milicji podpisał rozkaz. 
Wieczorem zostaliśmy zarejestrowani w 
tym ośrodku, jak się okazało, będącym 
wcześniej miejscem dla więźniów z 
lżejszymi wyrokami. W Strzebielinku 
razem z Andrzejem prowadziliśmy 
strajk, nie jedliśmy. Pewien lekarz, któ-
ry również był internowany, przekonał 
nas, abyśmy zaczęli przyjmować jakieś 
płyny, ponieważ może się to niedobrze 
skończyć. Po około 21 dniach doszliśmy 
do wniosku, że może faktycznie warto 
przerwać głodówkę. Stało się to pod 
naciskiem wcześniej internowanych 
kolegów, którzy sugerowali, że jeste-
śmy potrzebni silni i zdrowi, ponieważ 
mamy jeszcze coś do zrobienia, nie jako 
flaki, którymi trzeba się opiekować.  

– Był Pan cały czas na miejscu, czy 
zabrano Pana do szpitala? 

– Cały ten czas spędziłem w Strzebie-
linku. Nigdzie nie wyjeżdżałem ani mnie 
nie zabierano, od pierwszej nocy, gdy zo-
staliśmy przywiezieni, do momentu wyj-
ścia. Oczywiście inne osoby przyglądały 
się nam, świeżo przywiezionym, z nie-
pewnością, ponieważ nigdy nie wiado-
mo, kto kim jest. Mieliśmy świadomość, 

że wśród internowanych jest sporo pro-
wokatorów, tajnych współpracowników 
bądź ubeków, którzy mieli do spełnienia 
ściśle określoną rolę w tych ośrodkach 
– przekazywać informacje, o czym się 
rozmawia, jakie są nastroje.  

– Namierzał ich Pan, ustalał, którzy 
to? 

– Nie, nigdy tego nie robiłem. Nie 
było mi to do niczego potrzebne. Zaj-
mowaliśmy się sobą. Działały grupki 
zainteresowań, w których można było 
dowiedzieć się czegoś np. na temat pra-
wa albo rozwijać się fizycznie – mieli-
śmy takie możliwości. Pamiętam, że 
prokurator ze Szczecina zorganizował 
szkółkę karate. Ten okres wspominam, 
paradoksalnie, jako coś najlepszego, co 
komuna mogła nam zrobić.  

– Scaliła ludzi.  
– To po pierwsze, a po drugie umoż-

liwiła poznanie i przebywanie ze sobą 
wielu bardzo mądrych, wspaniałych 
ludzi. W Strzebielinku poznałem śp. 
Lecha Kaczyńskiego, co było dla mnie 
przeżyciem. Robił jakby pogadanki 
na temat prawa i praw obywatelskich, 
mówił, czego władzy nie wolno w świe-
tle obowiązujących przepisów. Był też 
specjalistą od prawa pracy. Nie uczest-
niczyłem w tych spotkaniach zbyt żarli-
wie, ponieważ nie mam przekonania do 
takich ścisłych tematów. Spotkaliśmy 
się ponownie na 80 urodzinach mojej 
mamy i dopiero wtedy przypomnia-
ło mi się, że przebywaliśmy razem w 
Strzebielinku. 

– Wspomniał Pan o mamie. Jak wy-
glądała w czasie internowania moż-
liwość kontaktu z rodziną?

– Mama była internowana, ja byłem 
internowany, moja narzeczona była in-
ternowana… Zerowy kontakt. 

– Ale informacje o tym, gdzie kto 
przebywa docierały? 

– Był jakiś wywiad, więc wiedzia-
łem, że mama jest w Gołdapi, natomiast 
o tym, gdzie zabrali moją przyszłą żonę, 
a ówczesną narzeczoną nie wiedziałem. 
Okazało się, że wylądowała w Darłów-
ku, przy czym zdążyła wyjść wcześniej 
niż ja, ponieważ raz udało się jej dostać 
do mnie na widzenie, ale to był czysty 
przypadek. Od momentu, gdy nas wy-
prowadzono z domu i oddzielnie zapa-
kowano do suk, nie mieliśmy ze sobą 
kontaktu, nie wiedzieliśmy, gdzie kto 
przebywa, czy żyje, nic.  

– Jak ocenia Pan z perspektywy 
czasu sposób zachowania pamięci 
o Strzebielinku? Pojawiły się głosy, 
że obchody powinny być na więk-
szą skalę. 

– We wszystkich ośrodkach, w któ-
rych byli internowani i więzieni ludzie, 
uroczystości powinny odbywać się na 

znacznie szerszą skalę i z udziałem 
młodzieży szkolnej, aby osoby, które 
jeszcze żyją – a odchodzimy coraz czę-
ściej – mogły przekazać, jak to było, 
jak nas traktowano, co się działo. Mło-
dzież wyrasta teraz w zupełnie innych 
warunkach. Niektórzy licealiści, pytani 
na przykład: „kto to jest Lech Wałęsa?”, 
potrafią jedynie powiedzieć, że „chyba 
był prezydentem Polski”. Taka jest wie-
dza na temat współczesnej historii na-
szego kraju. To przerażające. Tak więc 
uroczystości organizowane przy okazji 
rocznic i spotkań osób, które były in-
ternowane i więzione, przeszły przez 
„ścieżki zdrowia”, powinny być nieco 
szersze.  

– W Strzebielinku była „ścieżka 
zdrowia”? 

– Nie. Tam panowały nadzwyczaj 
komfortowe warunki, jeśli nie liczyć 
Arłamowa, gdzie siedział Wałęsa, ale 
to co innego. Zresztą w Strzebielinku 
przebywało jednorazowo kilkaset osób, 
a strażników było kilkunastu, więc cóż 
mogli zrobić? Chyba że wezwaliby 
posiłki. Ale nie robiliśmy specjalnie 
dziwnych rzeczy, jak barykadowanie 
się w celach czy dobijanie się do bra-
my. Mieliśmy tyle luzu, że mogliśmy 
się spotykać, strażnicy nam w tym nie 
przeszkadzali. Jedyne, co było uciążliwe, 
to przeprowadzane co jakiś czas rewizje. 
Trzeba było się pilnować i materiały czy 
grypsy zmyślnie schować. 

– Jaki był Pana sposób? 
– Różnie, miałem uszkodzoną nóżkę 

od łóżka, więc jak się je lekko podnio-
sło, to powstawała szczelina, w którą 
można było coś wsunąć. Sposobów 
było sporo.  

– Którędy docierały do Pana gryp-
sy? 

– Z reguły na widzeniach. Coś zo-
stało szczelnie zawinięte w folię i wrzu-
cone do kompotu albo znajdowało się 
w ubraniach, w środkach czystości… 
Przeróżnie. Na bramie, podczas spraw-
dzania, co zostało przyniesione, kipisz 
nie był wykonywany zbyt gorliwie, więc 
istniały pewne możliwości.  

Tomasz Modzelewski 

Janusz Walentynowicz

Pieniędzmi z 1 procenta wspieramy 
polską kulturę na Kresach. W 2019 roku 
zorganizowaliśmy plener miejski dedy-
kowany 80 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i Gdańskowi – miastu, w któ-
rym narodziła się „Solidarność”. Ośmiu 
artystów z Grodna odwiedziło Gdańsk 
i uwieczniło na płótnach najważniejsze 
sceny z historii miasta. Wystawę moż-
na było oglądać w Sali BHP, a następnie 
w Sali Akwen. Z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości zorganizowali-
śmy wyjątkową, przygotowaną przez 
artystów z Grodna, wystawę malarstwa 
patriotycznego. Wystawa dostępna była 
dla zwiedzających w Sali BHP w maju 

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

Co robimy z Twoim 1 procentem? 

i czerwcu 2018 roku. Składało się na nią 
46 obrazów, na których przedstawiono 
ważne dla Polski wydarzenia i postacie. 
Obie wystawy zobaczyło około 20 ty-
sięcy osób.

Za pieniądze zebrane z tytułu 1 pro-
centa zorganizowaliśmy też programy dla 
związkowych seniorów. W sportowym 
programie „W zdrowym ciele – zdrowy 
senior” uczestniczyli oni w prowadzonych 
przez profesjonalnego trenera zajęciach 
nordic walking. W programie „Akademia 
Społecznika” 35 osób uczyło się korzystać 
z aplikacji internetowych, m.in. takich jak 
Facebook i poczta e-mail, wgląd do wła-
snej kartoteki pacjenta poprzez system 

EWUŚ oraz zakupy w sieci. W tym pro-
gramie seniorzy poznawali również kon-
strukcję budżetu obywatelskiego, a także 
uczyli się, jak przygotować e-petycję do 
władz. „Samopomocowe grupy wsparcia” 
to kolejny program senioralny zorgani-
zowany przez fundację. Ideą programu 
było przekazanie uczestnikom wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do założenia 
i prowadzenia grup wsparcia w lokalnych 
społecznościach.

Pokrótce opisane programy wyma-
gały finansowego wkładu własnego, 
bez pieniędzy z przekazanego na rzecz 
fundacji 1 procenta ich realizacja nie 
byłaby możliwa.

W przyszłości chcielibyśmy kon-
tynuować działania na rzecz związko-
wych seniorów, poszerzyć działalność 
o programy wprowadzające młodzież 
w podstawy ruchu związkowego i dia-
logu społecznego oraz promować pol-
ską kulturę. 

Mamy nadzieję, że nasze dotychcza-
sowe dokonania i plany na przyszłość 
skutecznie zachęcą Państwa do prze-
kazania 1 procenta podatku na rzecz 
fundacji. 

Renata Tkaczyk
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Od kilku lat podatnicy (głównie członkowie NSZZ „Solidarność”) przekazują 1 procent podatku dochodowego na rzecz 
ustanowionej przez gdańską „Solidarność” Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. W ubiegłym roku dzięki Państwa 
zaangażowaniu otrzymaliśmy z tego tytułu kilka tysięcy złotych. Zebrane pieniądze stanowią wkład własny w realizo-
wane przez fundację programy oraz – jeśli są dedykowane – przeznaczane są na rzecz prowadzonego przez fundację 
Funduszu Stypendialnego, z którego również fundowane są nagrody dla laureatów konkursu pieśni patriotycznej 
„Polska – moje miejsce, mój kraj”.

Rozlicz sam swój PIT – przekaż 1 procent podatku  
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

W ubiegłym roku wprowadzono zmiany rozliczenia podatku PIT, które nadal obo-
wiązują w 2020 roku. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla wszystkich 
pracowników wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2019 r., bez konieczności 
składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. W 2020 roku każdy pracujący 
podatnik (zmiana nie dotyczy działalności gospodarczej) będzie się mógł zapoznać 
ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. 

W tym czasie osoby, które chcą przekazać Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
1 procent podatku dochodowego, mogą wpisać w swój PIT nr KRS fundacji, wtedy 
urzędy skarbowe przekażą pieniądze naszej organizacji. 
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Firmy gonią za zyskiem i chcą 
sprzedać jak najwięcej produktów. 
Aby pobudzić konsumpcję, codziennie 
wprowadzają na rynek nowe produkty 
codziennego użytku, na przykład pasty 
do zębów, smakowe wody mineralne, 
lekarstwa, ale też i dobra bardziej eks-
kluzywne, biżuterię, samochody, marko-
wą odzież. Aby przekonać konsumenta, 
żeby kupił właśnie ich produkt, produ-
cenci stosują nie do końca uczciwe, ale 
też nie zakazane przez prawo techniki 
sprzedaży oparte na podstawowych 
psychologicznych regułach: wzajemno-
ści, konsekwencji, społecznego dowodu 
słuszności, lubienia, autorytetu i niedo-
stępności.

Reguła niedostępności

Trudno dostępne (np. ze względu na 
limitowaną serię, ograniczoną dystry-
bucję, wysoką cenę) luksusowe dobra 
są najbardziej pożądane. Skuteczność 
tej reguły wynika z faktu, iż ludzie uwa-
żają, że brak dostępności i wysoka cena 
jakiegoś produktu świadczy o jego wy-
sokiej jakości i jednocześnie wskazuje na 
wysoką pozycję społeczną kupującego. 
Wystarczy kupić produkt uważany za 
luksusowy, by poczuć się „elitą społe-
czeństwa”. W sprzedażowej praktyce 
może to wyglądać następująco:

Pewna pani (lat około 60) odebrała 
telefon. Telemarketerka przedstawiła 
jej niezwykle atrakcyjną ofertę, dzię-
ki której będzie mogła skompletować 
piękny i kosztowny porcelanowy serwis 
obiadowy, seria oczywiście limitowana. 
Wystarczyło tylko przez telefon wyrazić 
zgodę na zakup porcelany, aby co miesiąc 
otrzymać w paczce 3 porcelanowe talerze 
z platynowanymi brzegami. Koszt jednej 
dostawy „tylko 300” złotych, ale za to po 
skompletowaniu 12 zestawów talerzy bę-
dzie można dodatkowo dokupić w tym 
samym wzornictwie półmiski, salaterki, 
sosjerki – jednym słowem: porcelanowy 
raj. Jak łatwo policzyć, zestaw talerzy dla 
12 osób kosztowałby 3600 złotych. Cena 
wydaje się być zaporowa, niewątpliwie 
większość logicznie myślących osób 
odmówiłaby zakupu, ale firma stosuje 
pewne zabiegi, dzięki którym można ów 
kosztowny komplet nabyć nie nadwyrę-
żając zbytnio portfela. Mianowicie pro-
ponuje zamówić abonament. 300 złotych 
co miesiąc to już nie jest tak wiele i w ten 
sposób niedostępne z pozoru luksusowe 
dobro jest już w zasięgu rąk. Prawdopo-
dobnie telemarketerka znała nr PESEL 
rozmówczyni, naciskała dalej, sugerując, 

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

że taki wspaniały serwis będzie można 
zostawić wnukom w spadku. W głowie 
potencjalnej klientki pojawiła się wizja 
dorosłej już wnuczki, która biorąc talerz 
do rąk czule wspomina babcię. Klientka 
zorientowała się, że stała się obiektem 
manipulacji, zastanowiła się chwilę i do-
szła do wniosku, że za te pieniądze wola-
łaby pojechać z wnuczką na wycieczkę i 
odmówiła zakupu. 

W takiej sytuacji potrzebujemy chwili 
refleksji. Czy rzeczywiście chcemy mieć 
to niedostępne dobro? Czy będziemy 
szczęśliwsi, wydając 3600 złotych na 
talerze? Oczywiście można kupić drogi 
produkt i być zadowolonym z zakupu, 
ale pod warunkiem, że naprawdę chce-
my to kupić i stać nas na zakup.

Reguła wzajemności

Odwzajemnianie jest mocno za-
korzenioną normą społeczną rozpo-
wszechnioną we wszystkich kulturach 
świata. Od wczesnego dzieciństwa je-
steśmy uczeni, aby odwdzięczyć się za 
otrzymane dobro. Reguła ta jest rów-
nież podstawowym sposobem wywie-
rania wpływu, budzi bowiem poczucie 
zobowiązania, potrzebę odwzajemnienia 
się za otrzymane dobro – dobrem. W 
praktyce biznesowej wygląda to nastę-
pująco – otrzymujemy darmowe próbki 
kosmetyków, perfum i produktów spo-
żywczych. Firmy zapraszają seniorów 
(handel danymi personalnymi nadal 
jest możliwy) na darmowe, krajowe wy-
cieczki, podczas których proponuje się 
im zakup różnych drogich rzeczy. Osoby 
biorące udział w darmowej 2–3-dniowej 
wycieczce na przykład do Wrocławia 
mają znacznie osłabione mechanizmy 
kontrolne, ulegają manipulacji i kupują 
rzeczy, których w normalnych warun-
kach by nie kupiły. Nie potrafią odmó-
wić miłej przedstawicielce firmy, która 
wyświadczyła im tyle dobra.

Reguła społecznego dowodu 
słuszności

Zasada ta polega na tym, że jeśli 
człowiek z jakichś powodów nie wie, 
jak się zachować, to zachowuje się tak 
jak większość grupy. Czyli jeśli w jakiejś 
sytuacji wszyscy zachowują się tak samo, 
to znaczy, że jest to obowiązująca nor-
ma, a zachowanie poprawne. Dlaczego 
tak się dzieje? Otóż gdy zauważamy, że 
wiele osób coś robi, zakładamy, że wie-
dzą one o czymś, czego my nie wiemy 
– powstaje wówczas sytuacja, w której 

jesteśmy skłonni pokładać zaufanie w 
zbiorowej mądrości tłumu. W prak-
tyce marketingowej przekłada się to 
na znany wszystkim slogan „Zaufały 
nam miliony klientek”. Wykorzystują 
to firmy organizujące spotkania sprze-
dażowe drogich produktów, garnków, 
pościeli, masażerów itp. Podczas tych 
spotkań na sali są podstawione osoby, 
które mocno angażują się w kupno, za 
chwilę dołączają do nich inni chętni. Na 
zjawisku społecznego dowodu słuszno-
ści oparty jest też tzw. flash mob, czyli 
sztuczny tłum ludzi gromadzących się 
niespodziewanie w miejscu publicznym 
w celu przeprowadzenia krótkotrwałego 
zdarzenia. Wydarzenie to jest zaskakują-
ce dla przypadkowych świadków, którzy 
po chwili dołączają do inicjatorów i na 
przykład razem z nimi klaszczą, tańczą, 
robią to, co inni, choć dla nich nie ma to 
żadnego sensu.

Reguła autorytetu

Od wczesnego dzieciństwa jesteśmy 
uczeni słuchać się rodziców, lekarzy, 
nauczycieli. W dorosłym życiu nadal 
jesteśmy skłonni wykonywać polecenia 
osób posiadających autorytet lub tylko 
zewnętrzne oznaki autorytetu, mundur, 
lekarski fartuch itp. Stąd mamy reklamy, 
gdzie pan doktor poleca jakiś specyfik, 
panie wyglądające na zacne gospodynie 
domowe polecają proszki do prania. Re-
guła autorytetu działa z niezwykłą siłą, 
wyobraźmy sobie, że na ulicy policjant 
w mundurze prosi nas o pomoc, albo 
ktoś wyglądający jak lekarz pogotowia 
prosi, abyśmy z nim poszli, bo trzeba 
gdzieś komuś pomóc – czy im odmówi-
my? Nie, zrobimy to, o co poprosili. Tak 
działa reguła autorytetu. 
Reguła zobowiązania 
i konsekwencji 

Chcemy być postrzegani jako osoby 
konsekwentne. Większość ludzi, jeśli za-
angażuje się w jakieś działanie, to będzie 
je kontynuować, nawet jeśli z czasem 
stanie się to trudne do realizacji. Na tej 
regule jest oparta technika wywierania 
wpływu znana jako „stopa w drzwiach”. 
Polega ona na stwarzaniu wymagań w 
stosunku do innych, aby zachowywali się 
zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. 
Najpierw prosi się kogoś o spełnienie 
drobnej prośby, a kiedy człowiek poczu-
je się zaangażowany, stawia się znacznie 
trudniejsze zadania do spełnienia, w 
myśl zasady „najpierw paluszek, a potem 
cała ręka”. Technika ta jest efektywna, 
ponieważ wierzymy, że dobrze jest być 
racjonalnym i konsekwentnym, a ozna-
cza to między innymi: „jeśli powiedzia-
łeś A, to musisz powiedzieć i B”. Dlatego 
mamy skłonność do kontynuacji działań 
nawet wtedy, gdy nasze zaangażowanie 
dawno przestało być dla nas korzystne. 
Zdaje nam się wówczas, że działamy ra-
cjonalnie, podtrzymujemy w ten sposób 
swoją dobrą samoocenę. Technika „sto-
py w drzwiach” to ulubiony sposób dzia-
łania sekt. Najpierw proszą o zwykłą roz-
mowę, potem zapraszają na spotkanie, 

następnie chcąc bardziej zaangażować 
kandydata proszą o drobną przysługę, 
może to być rozdanie kilku ulotek, wy-
stąpienie w czyjejś sprawie albo pomoc 
dla kogoś, kto przechodzi trudny etap w 
życiu. Stopniowo kandydat dostaje coraz 
trudniejsze zadania, a w tzw. międzycza-
sie staje się adeptem sekty.

Reguła lubienia i sympatii

Lubimy osoby atrakcyjne fizycznie, 
osoby miłe i prawiące komplementy, 
osoby podobne do nas samych, a najbar-
dziej lubimy to, co jest bezpieczne i prze-
widywalne. Pozytywna cecha człowieka 
„opromienia” swoim blaskiem całą jego 
postać i sprawia, że jest on dobrze wi-
dziany przez innych – jest to zjawisko 
aureoli. Tym, co sprzyja manipulacji 
przy wykorzystaniu tej reguły, jest eks-
ponowanie choćby minimalnego podo-
bieństwa do osoby proszonej o spełnie-
nie prośby, może to być nawet taki sam 
kolor bluzki. Ludzie lubią podobnych do 
siebie, a podobieństwo wyglądu, poglą-
dów i zainteresowań znacznie zmniejsza 
dystans i zachęca do otwartości. Taką 

strategię często wykorzystuje się w sprze-
daży. Przykładowo przedstawiciele firm 
ubezpieczeniowych przypochlebiają się 
klientom, podkreślając, jak dobrze rozu-
mieją ich sytuację i jak wiele mają z nimi 
wspólnego. Takie zachowanie buduje 
dobre relacje i w konsekwencji zazwyczaj 
kończy się podpisaniem umowy.

Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza 
to, że żyjemy wśród ludzi i potrzebujemy 
innych, żeby w pełni realizować swoje 
człowieczeństwo. Każdy z nas codziennie 
ulega wpływowi i sam wywiera wpływ na 
innych. Dzieje się tak dlatego, że w każdej 
chwili musimy podejmować wiele decy-
zji, a nasz mózg niejako z przyczyn eko-
nomicznych „chodzi na skróty”. Dlatego 
w wielu sytuacjach działamy na zasadzie 
„bodziec – reakcja”, jeśli ktoś nam się 
spodoba albo poczujemy zobowiązanie za 
poświęcony czas, to zaangażujemy się w ja-
kieś działanie albo dokonamy zakupu. 

Wymienione reguły ludzkich zacho-
wań są głęboko zakorzenione w pod-
świadomości, ale na szczęście nie zawsze 
negatywnie i nie na wszystkich działają. 

Renata Tkaczyk

Pojęcia „manipulacja” lub „psychomanipulacja” budzą negatywne skojarzenia, 
ponieważ są utożsamiane z takimi zjawiskami, jak pranie mózgu, półprawda, 
propaganda, indoktrynacja, indukowanie uległości czy kontrola umysłu. Z 
definicji manipulacja to „planowe i intencjonalne działanie, podczas którego 
wykorzystuje się wiedzę o mechanizmach wpływu społecznego dla odniesie-
nia korzyści”. Manipulacja jest skuteczna wtedy, gdy obiekt poddany manipu-
lacji jest nieświadomy mechanizmów, za pomocą których wywiera się wpływ. 
Chodzi o to, by manipulacja miała charakter niejasny, gdzie pod płaszczykiem 
ich dobra osoby poddane manipulacji z własnej woli realizują cele manipulato-
ra. Znajomość społecznych reguł, na których opierają się techniki manipulacji  
i znajomość samych technik może stanowić obronę przed nimi. Odpowiedzią 
na ujawnioną manipulację zawsze jest gniew.

ROBERT CIALDINI 
Profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie zajmujący się psycho-
logią społeczną. Autor książki „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”. 
Sklasy�kował metody stosowane do wywierania wpływu na ludzi w postaci
sześciu „zasad”: zasada wzajemności, zobowiązanie i konsekwencja, dowód spo-
łeczny („inni tak robią”), lubienie kogoś (przeniesienie uczuć dotyczących osoby na 
przekazywaną przez nią propozycję), autorytet (oceniamy go według atrybutów, a 
nie merytorycznej wartości przekazu), niedobór czegoś („może zabraknąć”). 

WPŁYW SPOŁECZNY 
to oddziaływanie jednostki lub grupy osób, które ma doprowadzić do zmian w 
zachowaniach, doświadczeniach i emocjach innych ludzi. Wpływ społeczny może 
być pozytywny, jak i negatywny.

Manipulacja i wpływ 
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Ponad 8 milionów obywateli udzie-
liło poparcia dla kontynuacji Dobrej 
Zmiany, która dokonuje się dzięki rzą-
dom Zjednoczonej Prawicy. Wyrażamy 
z tego powodu radość, ale bez tryum-
falizmu, gdyż ubolewamy jednocześnie, 
że nie wszyscy opowiedzieli się za Dobrą 
Zmianą. Ta historyczna szansa ku napra-
wie RP nie powinna była być przez nich 
odrzucana. Odmowa udziału w Dobrej 
Zmianie wynikła albo z błędu, albo z po-
pełnionej winy. Błąd zaś wynikał z braku 
głębszego namysłu, z braku rozeznania. 
Wina jednak nosi w sobie zdecydowaną 
intencjonalność. Z tych powodów wielu 
uległo obecnie frustracji.

Błąd zawsze można naprawić, gdyż jak 
głosił Pliniusz Starszy „Błądzić jest rzeczą 
ludzką”. Uporczywe jednak trwanie w błę-
dzie jest nierozsądne, a nawet naganne. 
W wątpliwościach należało kierować się 
ewangelicznym wskazaniem „Po owocach 
ich poznacie”. Ci zaś, którzy mają poczu-
cie winy, a są wierzącymi, nie powinni 
mieć trudności w porzuceniu złej drogi 
obranej przez opozycję, która jest opozy-
cją totalną z nawyku, a nie z przyczyn me-
rytorycznych. Wystarczy, by sobie przy-
pomnieli jako ludzie wierzący, że można 
zrobić rachunek sumienia, wzbudzić żal 
za popełnione winy, postanowić popra-
wę i zadośćuczynić Bogu i bliźniemu – w 
tym przypadku zaangażować się w Dobrą 
Zmianę. To na pewno wymaga odwagi, a 
także zdecydowania, by nie poddawać się 
ateistycznym trendom lansowanym przez 
zachodnioeuropejskie elity.

Szczególnie bolesne dla nas jest, że 
nawet ludzie wydawałoby się na pozio-
mie ulegli fałszywym ideałom i propa-
gandzie anty-PiS prowadzonej przez to-
talną opozycję. Czy samookreślenie się 
jako totalna opozycja nie powinno było 
wzbudzić podejrzenia, że nie chodzi o 
dobro Polski, a o odzyskanie za wszelką 
cenę utraconej władzy w wyniku prze-
granych wyborów?

Zwolennicy totalnej opozycji, dla któ-
rych autorytetem i wiarygodnym źródłem 
informacji jest TVN, uwierzyli, że nic po-
zytywnego w Polsce się nie dzieje, że nie 
ma sukcesów gospodarczych, poprawy 
sytuacji materialnej społeczeństwa. Nie 
dostrzegają też rosnącego prestiżu Polski 
na arenie międzynarodowej, że wzrosło 
nasze bezpieczeństwo w ramach NATO, 
że zapobiegliśmy chaosowi imigracyj-
nemu, jak to się dzieje na Zachodzie, że 
zapewniliśmy sobie bezpieczeństwo ener-
getyczne, co nie bardzo podoba się Rosji, 
a także Zachodowi, który nie wyzbył się 
do końca mentalności koloniaInej wobec 
Polski i pozostałych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej.

Cenimy sobie członkostwo w UE, 
ale też wiemy, że kraje zachodniej 
Europy mają z tego niemałe korzyści. 
Czy zwolennicy totalnej opozycji zna-
lazłszy się w tym towarzystwie nadal 
chcą afirmować aferzystów, oszustów, 
złodziei na gigantyczną skalę, czy chcą 
popierać tęczowych gorszycieli dzieci i 
młodzieży, godzić się na ekscesy LGBT, 
być współodpowiedzialni za wypromo-
wanie komuchów-lewaków do parla-
mentu krajowego i europejskiego? Czy 
nadal chcą popierać współczesną pol-
ską targowicę wysyłającą do EU donosy 
na Polskę? Czy chcą popierać lewaków 
atakujących Kościół, znieważających 
nasze największe świętości, prowadząc 
jednocześnie pedagogikę wstydu wobec 
naszego narodu, który nie ma się czego 
wstydzić, wręcz przeciwnie, ma liczne 
powody do dumy, jak mało który naród 
w Europie.

Niektórym zwolennikom totalnej 
opozycji nie przeszkodził nawet smród 
po „wybuchu” szamba Neumanna, któ-
ry rozszedł się na cały kraj. Najwyższy 
czas na opamiętanie, bo jak mówi pol-
skie przysłowie, „zgoda buduje, niezgo-
da rujnuje”.

Z. B. 
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Pracujmy po ludzku
Miejsce pracy powinno być bez-
pieczne i wolne od jakiejkolwiek 
formy mobbingu, przemocy i prze-
śladowania. Gwarantuje to między 
innymi Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. „Przyrodzona i niezby-
walna godność człowieka stanowi 
źródło wolności i praw człowieka 
i obywatela. Jest ona nienaruszal-
na, a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych” – 
tak stanowi art. 30 Konstytucji RP.

Wydaje się to oczywiste i nie tylko 
dlatego, że patologiczne zachowania 
w miejscu pracy są zakazane prawnie, 
ale przede wszystkim naruszają god-
ność jednostki, która jest fundamen-
tem praw i wolności człowieka. 

Organizacyjny nieporządek i niepo-
radne, niekonsekwentne czy niekompe-
tentne zarządzanie stanowią grunt dla 
wystąpienia patologii środowiska pra-
cy. Typowe negatywne zachowania to 
m.in.: nieobsadzone stanowiska, mało 
czasu dla wykonania pilnych zadań, 
skostniała hierarchia, niedorzeczne, 
czasami bezsensowne polecenia wy-
dawane podwładnym i zarządzanie 
z pozycji siły. To także obarczenie pra-
cownika dużą odpowiedzialnością, przy 
równoczesnym ograniczeniu mu możli-
wości podejmowania decyzji oraz nie-
docenianiu jego działań. Zła atmosfera 
w miejscu pracy, brak koleżeńskich 
zachowań, brak wsparcia od współ-
pracowników sprzyjają poczuciu za-
grożenia, niepewności i zwiększają 
ryzyko zaistnienia przemocy i prze-
śladowania w postaci mobbingu.

Często milcząca zgoda na zarządza-
nie przez mobbing i inne formy prze-
mocy skutkuje ogromnymi kosztami 
społecznymi, zdrowotnymi i ekono-
micznymi. Patologiczny sposób zarzą-
dzania przez wywieranie nacisku na 
wszystkich pracowników, którzy od-
ważą się mieć inne zdanie, występuje 
w wielu zakładach pracy. 

Struktury naszego Związku od daw-
na negocjują z pracodawcami w zakła-
dach pracy zapisy dotyczące Wewnętrz-
nej Polityki Antymobbingowej. 

W poprzedniej i obecnej kadencji 
Biuro Szkoleń Komisji Krajowej prze-
prowadziło 56 szkoleń z zakresu mob-
bingu, dyskryminacji i nierównego 
traktowania. Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” przygotowała dla struk-
tur związkowych publikację „Mobbing 
w miejscu pracy” autorstwa Marii 
Kościńskiej. Materiał ma charakter 
informacyjno-edukacyjny. Jest efektem 
doświadczeń zebranych podczas szkoleń 
i spotkań z zakresu patologii w miejscu 
pracy. Stanowi pierwsze zagadnienie 
z cyklu „Pracujmy po ludzku”. 

Zjawisko mobbingu 
w miejscu pracy 

Artykuł 943§ 1 k.p. zawiera zapis 
„Pracodawca jest obowiązany przeciw-
działać mobbingowi”. Natomiast w art. 
943 § 2 k.p. zawarto definicję mobbingu: 
„Działania lub zachowania dotyczące 

SPOŁECZEŃSTWO

pracownika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi, polegające na upo-
rczywym i długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające 
na celu poniżanie lub ośmieszanie pra-
cownika, izolowanie go lub wyelimino-
wanie z zespołu współpracowników”.

W świetle powyższej regulacji mob-
bing można określić jako delikt prawa 
pracy polegający na naruszeniu dóbr 
osobistych pracownika. Sankcje za jego 
stosowanie są zdarzeniami prawa pracy. 
Sąd Najwyższy określił mobbing jako 
„kwalifikowany” delikt prawa pracy. 
Doktryna wielokrotnie zwracała uwa-
gę na pojęcia niedookreślone zawarte 
w definicji legalnej mobbingu. W szcze-
gólności należy podkreślić, że działania 
lub zaniechania muszą: dotyczyć pra-
cownika lub też być skierowane prze-
ciwko pracownikowi, być uporczywe, 
mieć charakter długotrwały, polegać 
na nękaniu lub zastraszaniu pracow-
nika, wywoływać skutek w postaci 
zaniżonej oceny przydatności zawo-
dowej, powodować lub mieć na celu 
poniżanie lub ośmieszanie pracow-
nika, izolowanie lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników. 

Poważne trudności może nasuwać 
cecha uporczywości. Została wprowa-
dzona po to, ażeby wyelimino przy-
padki zakwalifikowania jako mobbing 
zachowań jednostkowych.

Pojęcie mobbing pochodzi od an-
gielskiego słowa mob [w tł. tłum, mo-
tłoch, tłuszcza] i oznacza tyle, co bez-
prawnie napadać na kogoś, zaczepiać, 
nagabywać, atakować. 

Heinz Leymann określił mobbing 
jako terror psychiczny w miejscu pracy, 
który angażuje wrogie nastawienie i nie-
etyczne komunikowanie się (stosowanie 
w codziennych kontaktach w ramach sto-
sunku pracy obelg, wyzwisk, pomówień, 
oszczerstw, krzyku itd.), systematycznie 

podtrzymywane przez jedną bądź kilka 
osób w stosunku do innej, co w konse-
kwencji spycha ofiarę do pozycji uniemoż-
liwiającej obronę. Działania te zdarzają 
się często (co najmniej raz w tygodniu) 
i trwają przez dłuższy czas (co najmniej 
pół roku). Z uwagi na czas trwania i czę-
stość maltretowanie skutkuje zaburzenia-
mi w sferze psychiki, zdrowia fizycznego 
i funkcjonowania społecznego ofiary.

Mobbing – to coś więcej niż tylko zła 
atmosfera w pracy, coś o wiele gorszego niż 
okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie 
czy złośliwa plotka. Zjawisko to opisywane 
jest także przez inne terminy: harassment 
– nękanie, bullying – tyranizowanie, gan-
ging up on someone – sprzysięganie się 
przeciwko komuś; bullying zawiera w sobie 
elementy gróźb i przemocy fizycznej. 

Mobbing – to proces nękania pra-
cownika, stosowany systematycznie, 
przynajmniej raz w tygodniu, godzą-
cy w godność i osobowość człowieka, 
naruszający integralność psychiczną 
czy fizyczną, wywołujący lęk związany 
z utratą zatrudnienia oraz wpływający 
na pogorszenie atmosfery i wydajność 
pracy w przedsiębiorstwie. 

Odpowiedzialność pracodawcy 
w zakresie mobbingu

Obowiązkiem pracodawcy jest prze-
ciwdziałanie mobbingowi. Może on 
używać środków organizacyjnych i per-
swazyjnych, a gdy są one nieskuteczne, 
może stosować sankcje przewidziane 
w prawie pracy. 

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyż-
szego z 3.08.2011 r., I PK 35/11, OSNP 
2012/19–20, poz. 238, obowiązek prze-
ciwdziałania mobbingowi jest zobowią-
zaniem starannego działania. Jeżeli 
zatem pracodawca wykaże, iż podjął 
realne działania mające na celu prze-
ciwdziałanie mobbingowi, oceniając je 
z obiektywnego punktu widzenia i da się 

Do zwolenników i przeciwników Dobrej Zmiany 

potwierdzić ich potencjalną pełną sku-
teczność – pracodawca może uwolnić 
się od odpowiedzialności. W uzasad-
nieniu SN doprecyzował – pracodawca 
powinien w związku z tym przeciw-
działać mobbingowi, w szczególności 
szkoląc pracowników, informując o 
niebezpieczeństwie i konsekwencjach 
mobbingu czy stosując procedury, które 
umożliwią wykrycie i zakończenie tego 
zjawiska. Dobór właściwych środków 
uzależniony pozostaje od konkretnego 
pracodawcy, jak na przykład rodzaju 
środowiska pracy, charakteru i ilości in-
terakcji między pracownikami grożących 
wystąpieniem tego negatywnego zjawiska, 
wpływu rodzaju wykonywanej pracy. 

Jak wynika z tezy drugiej wyroku 
SN z 22.01.2015 r., III PK 65/14, LEX 
nr 162894, zawinione nieprzeciwdzia-
łanie mobbingowi przez przełożonych 
mobbera, które wpływa lub „współ-
przyczynia się” do ujawnionego roz-
stroju zdrowia spowodowanego mob-
bingiem, powinno być ocenione jako 
zdarzenie zwiększające lub potęgujące 
poczucie krzywdy pracownika pod-
danego mobbingowi, która wymaga 
zrekompensowania przez zasądzenie 
jednego adekwatnego zadośćuczynie-
nia pieniężnego (art. 943 § 3).

Pracujmy po ludzku

pracownika lub skierowane przeciwko 

Odpowiedzialność pracodawcy za sto-
sowanie mobbingu ma charakter gwaran-
cyjny. Oznacza to, że pracodawca ponosi 
odpowiedzialność niezależnie od tego, 
czy sam stosuje mobbing, czy też stosują 
go inni pracownicy. Pracodawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą na 
zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie może 
się od niej uchylić, wskazując na okolicz-
ności wyłączające. Okoliczności takiej nie 
stanowi w szczególności prowadzenie 
przez pracodawcę profilaktyki antymob-
bingowej. Nie budzi wątpliwości, iż takowa 
profilaktyka daje możliwości zakończenia 
sporu na poziomie zakładu pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy 
ma jednak charakter ograniczony. 
Sąd może zasądzić odszkodowanie od 
pracodawcy, który nie stosował mob-
bingu, jedynie wtedy, kiedy pracownik 
wskutek stosowania mobbingu doznał 
rozstroju zdrowia – art. 943 § 3 k.p. 

Sytuacja pracodawcy zmienia się, 
jeżeli sam stosuje mobbing. W takim 
przypadku ponosi on odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych, a pracownikowi 
przysługują roszczenia z tytułu naru-
szenia dóbr osobistych, które określone 
są w kodeksie cywilnym.
Fragmenty publikacji, która ukaże się 
w lutym br. 
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Praca biurowa jest często uznawana za pracę lekką. Pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków ma pozycję 
siedzącą, dającą dobrą stabilizację dla precyzyjnej pracy rąk. Wydatek energetyczny na takim stanowisku pracy jest 
niewielki, gdyż czynności biurowe nie angażują dużych grup mięśni. Okazuje się jednak, że praca biurowa, zwłaszcza 
wykonywana w nieodpowiednich warunkach, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pracownika, a co za tym 
idzie – spadku jego wydajności.

Nie taka lekka praca 
Czynniki wpływające na stan 
zdrowia pracownika biurowego

Najczęstszym problemem zdrowot-
nym związanym z pracą za tzw. biurkiem 
są schorzenia związane z układem mię-
śniowo-szkieletowym, a więc wszystkie 
bóle pleców, rąk i ramion. Z badań prze-
prowadzonych przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy (CIOP) wynika, że spo-
śród pracowników, którzy spędzają przy-
najmniej jedną czwartą czasu pracy przy 
komputerze, 31 proc. codziennie odczuwa 
dolegliwości związane z nieprawidłowo 
zaprojektowanym stanowiskiem pracy. 

Praca biurowa to obecnie najczęściej 
praca przy komputerze, która oprócz ne-
gatywnego wpływu na kręgosłup może 
być przyczyną bólów głowy związanych 
z nadmiernym obciążeniem narządu 
wzroku. Odbicia na ekranach monito-
rów, niewłaściwe ich ustawienie (jasność, 
kontrast, wielkość czcionki), konieczność 
obserwacji kilku monitorów o różnej ja-
sności jednocześnie powoduje bóle głowy. 
Według badań CIOP przeprowadzonych 
z wykorzystaniem rejestracji okulo-
graficznych subiektywne odczuwanie 
zmęczenia narządu wzroku jest większe 
po pracy z komputerem niż po pracy z 
dokumentami w formie papierowej. Po-
nadto 50 proc. badanych pracujących z 
monitorem ekranowym odczuwa bóle 
głowy, a ponad 80 proc. z nich bóle kręgo-
słupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym 
i zmęczenie wzroku.

Negatywny wpływ na komfort pracy 
może mieć również niewłaściwe oświe-
tlenie pomieszczenia i stanowiska pracy 
oraz hałas. Co prawda hałas w pomiesz-
czeniach pracy biurowej emitowany przez 
kserokopiarki, telefony, faksy najczęściej 

nie występuje w natężeniach, które powo-
dowałyby uszkodzenia narządu słuchu, 
ma jednak charakter przeszkadzający.

Na złe samopoczucie pracowników 
biurowych duży wpływ może mieć stres 
psychospołeczny związany z kontakta-
mi z innymi pracownikami i klientami 
(mobbing, przemoc słowna i fizyczna). 
Negatywny wpływ na psychikę ma rów-
nież brak lub jednostajność bodźców, 
monotonna praca, zbyt duże tempo pracy 
czy nadmierne wymagania. 

Jak zorganizować miejsce pracy 
biurowej

Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć, warto zadbać o prawidłowe 
stanowisko pracy w biurze, aby uniknąć 
wymienionych uciążliwości lub przy-
najmniej ograniczyć zakres ich oddzia-
ływania na pracowników.  

Poprawę warunków pracy warto za-
cząć od przeprowadzenia oceny miejsca 
pracy. W tym celu stosować możemy 
listy kontrolne zawierające pytania na 
temat różnych aspektów uciążliwości 
pracy biurowej, elementów wyposażenia 
stanowiska i środowiska pracy. 

Biurko

Zacznijmy od biurka. Wysokość sto-
łu biurowego bez regulacji powinna wy-
nosić ok. 70–78 cm, a wymiary blatu co 
najmniej 100x80 cm. Należy zapewnić 
swobodną przestrzeń dla nóg wysokiego 
mężczyzny: wysokość 65 cm, głębokość 
70 cm, szerokość 70–80 cm. Zalecana 
grubość blatu nie może przekraczać 
30–40 cm, a jego krawędzie powinny być 
zaokrąglone.

Krzesło

Ergonomiczne powinno być także 
krzesło, którego stabilność siedziska za-
pewnia pięć punktów podparcia i sztyw-
na konstrukcja pozbawiona luzów. Do 
pracy za biurkiem wybieramy krzesła po-
siadające regulowaną wysokość siedziska 
(zakres co najmniej 40–50 cm), a także 
regulowane podłokietniki (zalecana regu-
lacja: wysokości podłokietników – co naj-
mniej 20–25 cm; odległości miedzy pod-
łokietnikami – co najmniej 46–51 cm) i 
regulowane oparcie (regulacja wysokości 
oparcia – co najmniej 5–7 cm; regulacja 
kąta pochylenia oparcia: w zakresie – 5º 
do przodu i 30º do tyłu. Oparcie krzesła 
powinno być wyprofilowane odpowied-
nio do lordozy lędźwiowej.

Komputer

Jak już mamy odpowiednie biurko i 
krzesło, czas na ergonomiczny komputer. 
Ważne jest, aby rozdzielczość ekranu mo-
nitora zapewniała ostry obraz. Zalecany 
jest kontrast powyżej 1000:1, jasność mi-
nimum 250 cd/m2 (w przypadku jasno 
oświetlonych pomieszczeń większa). 
Optymalną odległość oczu od monitora 
możemy określić na dwa sposoby. Pierw-
szy – na podstawie wielkości znaków na 
ekranie. Według zaleceń odległość oczu 
od monitora powinna być 150 razy 
większa niż wielkość znaków (np. znaki 
mają 4 mm, to odległość wynosi 60 cm). 
Drugi sposób – na podstawie wielkości 
monitora. Odległość wówczas wynosi 
1,5 długości przekątnej monitora. Moni-
tor powinien mieć również regulację kąta 
nachylenia.  

Odpowiednie elementy wyposażenia 
stanowiska pracy biurowej umożliwiają 
nam dopasowanie stanowiska do każde-
go pracownika indywidualnie. Nie mo-
żemy dokonać oceny ergonomiczności 
danego stanowiska bez uwzględnienia 
osoby pracownika, który na nim pracu-
je. Inaczej powinno być ustawione krze-

sło i ekran komputera dla osoby, która 
ma 2 metry wzrostu, a inaczej dla kogoś, 
kto ma 1 metr 50 cm. Tej drugiej osobie 
prawdopodobnie będzie trzeba zapewnić 
podnóżek.

Mikroklimat

Przy ocenie stanowiska trzeba wziąć 
pod uwagę także takie czynniki, jak 
oświetlenie pomieszczenia, mikroklimat, 
zanieczyszczenie powietrza, hałas. 

Najbardziej optymalne jest oczywi-
ście światło naturalne i równomierne 
w całym pomieszczeniu o natężeniu 
300–500 lx. Światło ogólne powinno 
być rozproszone, o natężeniu 500 lx, nie 
powinno ono tworzyć odblasków na 
ekranie monitora. Aby nie było odbla-
sków od okna, monitor powinien być 
ustawiony bokiem do okna, w odległości 
minimum 1 metra.

Temperatura powietrza w pomieszcze-
niach pracy siedzącej powinna wynosić w 
lecie 20–25 st. C, zimą zaś, gdy nosi się 
ciepłą odzież i bieliznę, może być niższa 
i wynosić ok. 18–22 st. C. Kształtując 
mikroklimat w miejscu pracy biurowej, 
trzeba pamiętać, że odczucie komfortu 
termicznego jest subiektywne i zależy nie 
tylko od temperatury i wilgotności powie-
trza, ale i od sposobu ubierania się, wieku 
czy przemiany materii danej osoby. W 
pomieszczeniach, w których pracują oso-
by starsze, temperatura zazwyczaj powinna 
być wyższa.  Ograniczenie zbyt wysokiej 
temperatury w pomieszczeniu można uzy-
skać poprzez wymianę szyb w oknach na 
atermiczne lub instalując żaluzje w oknach 
od strony nasłonecznionej.

Zanieczyszczenia

Okazuje się, że pracownicy w biurze 
mogą być narażeni na kontakt ze szko-
dliwymi substancjami, których źródłem 
mogą być wykładziny i meble, szczególnie 
nowe, wydzielające formaldehyd.

Niebezpieczna dla zdrowia może być 
również większa liczba kserokopiarek 
zgromadzonych w jednym miejscu. Urzą-
dzenia te podczas pracy wydzielają ozon, 

PRACA BIUROWA

Uproszczona lista kontrolna do oceny ergonomicznej 
– ocena stanowiska

Problem TAK NIE

Czy klawiatura znajduje się na wysokości łokci?

Czy kąt w kolanach i kąt w biodrach wynosi ok. 90–110°?

Czy oparcie fotela dotyka łopatek i przylega do lędźwiowe-
go odcinka kręgosłupa?

Czy ustawienie klawiatury daje możliwość oparcia przedra-
mion na blacie biurka lub podłokietnikach?

Czy monitor znajduje się w odległości ok. 60–70 cm od 
oczu?

Czy kąt między płaszczyzną monitora a linią patrzenia na 
środek monitora wynosi ok. 90°?

Czy zapewniono odpowiednią przestrzeń na stanowisku 
pracy i dojściu do niego? 

Czy zapewniono odpowiednią ilość miejsca pod biurkiem 
umożliwiającą przyjmowanie wygodnej pozycji nóg?

Czy elementy stanowiska pracy, z których pracownik korzy-
sta najczęściej, znajdują się na preferowanej wysokości/sze-
rokości/głębokości (515/480/170 mm)?

Odpowiedź NIE wymaga uwagi i oznacza, że występujący w tym obszarze problem 
potrzebuje pilnego rozwiązania.

którego ilość w przypadku pojedynczej 
kserokopiarki jest obojętna dla zdrowia, 
ale jeśli ich już kilka, to pomieszczenie, 
w którym się znajdują, powinno być od-
dzielone od stanowisk stałej pracy biuro-
wej i wentylowane.

Hałas

Co prawda w biurze raczej nie wy-
stępuje natężenie dźwięku, które może 
doprowadzić do uszkodzenia słuchu, 
ale dźwięki emitowane przez kompu-
tery czy pozostałe urządzenia (wenty-
latory, drukarki, niszczarki), rozmowy 
współpracowników, klientów, głośne 
słuchanie muzyki może wpływać na 
dyskomfort w pracy. Dlatego w miejscu 
intensywnej pracy umysłowej należy 
ograniczać niepożądane dźwięki, które 
nie pozwalają na skupienie się.

Stres

Oceniając stanowisko pracy, nie 
sposób pominąć czynników psychospo-
łecznych. Monotonna praca, nadmierne 
obciążenie psychiczne, stres spowodo-
wany organizacją pracy biurowej, sto-
sunkami międzyludzkimi i sposobem 
zarządzania mogą powodować szkody 
psychiczne, społeczne i fizyczne. Prze-
dłużający się nadmierny stres, oprócz 
zmniejszenia efektywności pracy, pro-
wadzić może do wypadków przy pracy 
oraz do długotrwałych problemów ze 
zdrowiem, np. depresji, wypalenia za-
wodowego, problemów kardiologicz-
nych, a nawet nadużywania alkoholu.

Profilaktyka

Oprócz stworzenia ergonomicznych 
warunków i przyjaznego środowiska 
pracy, ważne są również działania pro-
filaktyczne. Jednym z nich jest promo-
wanie i wspieranie przez pracodawcę 
aktywnych form wypoczynku po pracy 
i zdrowego trybu życia. 

Małgorzata Kuźma
Na podstawie  

materiałów szkoleniowych CIOP

90º

minimum 
90º

minimum 
90º

Ustawienie monitora względem oczu i głowy

Na złe samopoczucie 
pracowników biurowych 
duży wpływ może mieć stres 
psychospołeczny związany 
z kontaktami z innymi 
pracownikami i klientami 
(mobbing, przemoc słowna 
i fizyczna). Negatywny wpływ 
na psychikę ma również brak 
lub jednostajność bodźców, 
monotonna praca.
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I. Wyższe wynagrodzenie 
minimalne

W 2020 r. pensja minimalna wy-
nosi 2600 zł i wzrosła aż o 350 zł 
(dla porównania: wzrost w 2019 r. 
wyniósł 150 zł), a stawka godzinowa 
od umów zlecenia wynosi 17 zł.

Wzrost wynagrodzenia pociągnie za 
sobą zmiany w wysokości niektórych 
świadczeń pracowniczych, których 
wysokość jest pochodną minimalnej 
pensji. I tak wzrośnie kwota minimal-
nego odszkodowania od pracodawcy, 
który dopuścił się wobec pracownika 
mobbingu, dodatku za pracę w porze 
nocnej, kwoty wolnej od potrąceń z wy-
nagrodzenia za pracę, którą należy po-
zostawić pracownikowi do dyspozycji. 

II. Wyłączenie dodatku 
stażowego z płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2020 r. wyłączono do-
datek stażowy przy obliczaniu wysoko-
ści wynagrodzenia pracownika porów-
nywanego z wysokością ustawowego 
minimum wynagrodzenia za pracę.

Z uwagi na różnorodność stosowa-
nego nazewnictwa oraz odmienne za-
sady przyznawania dodatku stażowego, 
w celu usunięcia mogących się pojawić 
wątpliwości interpretacyjnych, ustawo-
dawca zdecydował się na wprowadzenie 
definicji „dodatek za staż pracy”. Przed-
miotowy składnik został określony jako 
dodatek do wynagrodzenia przysługu-
jący pracownikowi z tytułu osiągnięcia 
ustalonego okresu zatrudnienia, na za-

sadach określonych w odrębnych prze-
pisach, układzie zbiorowym pracy, in-
nym opartym na ustawie porozumieniu 
zbiorowym, regulaminie wynagradzania, 
statucie określającym prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy, umowie o pracę 
lub spółdzielczej umowie o pracę.

III. Wynagrodzenie z umów 
zlecenia

Minimalna stawka godzinowa ma 
zastosowanie do umów zlecenia (art. 
734 kodeksu cywilnego) lub umów o 
świadczenie usług, do których stosuje 
się przepisy o zleceniu (art. 750 kodek-
su cywilnego).

Gwarancją otrzymywania minimal-
nej stawki zostały objęte:
 osoby fizyczne nieprowadzące dzia-

łalności gospodarczej oraz 
 osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które prowadzą działal-
ność jednoosobowo i osobiście wyko-
nują zadania wynikające z umowy.

IV. Wyższy odpis na ZFŚS

W 2020 r. kwota odprowadzana 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych (ZFŚS) za pracowni-
ka ma być naliczana od wysokości 
przeciętnej płacy w 2018 r. W kon-
sekwencji odpis wzrasta z 1271,20 zł 
do 1550,25 zł. 

Ustawa o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych realizuje zasa-
dę zawartą w art. 16 kodeksu pracy 
o zaspokajaniu przez pracodawcę, 

stosownie do możliwości i warunków, 
bytowych, socjalnych i kulturalnych po-
trzeb pracowników. Jednocześnie pod-
kreślić należy, że na zasadzie wyjątku 
rozwiązania przyjęte w ustawie o ZFŚS 
zostały rozszerzone także na byłych 
pracowników – emerytów, rencistów 
i ich rodziny. 

V. PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to 
dobrowolny i powszechny system dłu-
goterminowego oszczędzania. Może 
do niego przystąpić każdy zatrudnio-
ny, który podlega obowiązkowo ubez-
pieczeniom emerytalnym i rentowym. 
Oszczędności tworzone będą wspólnie 
przez pracowników, pracodawców oraz 
państwo.

Zgodnie z ustawą, od 1 lipca 2019 r. 
jako pierwsze do systemu przystąpiły 
największe przedsiębiorstwa, zatrud-
niające co najmniej 250 osób. 

Druga tura, która rozpoczęła się 
1 stycznia 2020 r., ma objąć około 20 
tysięcy przedsiębiorstw i zatrudnionych 
w nich około 2 milionów pracowników. 
Tak zwane średnie firmy najpóźniej do 24 
kwietnia 2020 r. muszą podpisać umowy 
o zarządzanie środkami z PPK z jedną z 
20 uprawnionych do tego instytucji finan-
sowych. Z kolei 11 maja 2020 r. mija ter-
min podpisywania umów o prowadzenie 
PPK (umowa zawarta przez pracodawcę 
w imieniu zatrudnionych).

W trzeciej turze do PPK mają przy-
stąpić podmioty zatrudniające co naj-
mniej 20 osób. Na podpisanie umów o 

zarządzanie małe firmy mają czas do 27 
października 2020 r., natomiast termin 
podpisania umów o prowadzenie mija 
10 listopada 2020 r.

W czwartej turze, która rozpocznie 
się 1 stycznia 2021 r., do PPK muszą 
przystąpić najmniejsze firmy i jednostki 
sektora finansów publicznych. 

VI. Czas pracy w 2020 roku

W nowym roku pracownicy zatrud-
nieni w pełnym wymiarze czasu pracy 
przepracują 253 dni. W 2020 r. wystąpią 
dwa święta przypadające w sobotę.

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde 
święto występujące w okresie rozlicze-
niowym i przypadające w innym dniu 
niż niedziela obniża wymiar czasu 
pracy o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli 
święto przypada w sobotę, która jest dla 
pracownika dniem wolnym od pracy, 
wówczas pracodawca powinien udzielić 
pracownikowi dnia wolnego od pracy za 
to święto w innym dniu przypadającym 
w okresie rozliczeniowym, w którym 
miało miejsce to święto. W 2020 r. dwa 
święta przypadają w sobotę, są to: Wnie-
bowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 
sierpnia 2020 r. oraz drugi dzień Bożego 
Narodzenia – 26 grudnia 2020 r.

Pracownicy mogą liczyć na 113 dni 
wolnych od pracy. Dni wolne to dni 
świąteczne, ustawowo wolne od pra-
cy oraz soboty i niedziele, które co do 
zasady są dniami wolnym od pracy dla 
większości pracowników. 

Dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy w 2020 roku są:

 1 stycznia (środa) – Nowy Rok, 
 6 stycznia (poniedziałek) – Święto 

Trzech Króli, 
 12 kwietnia (niedziela) – Wielka-

noc, 
 13 kwietnia (poniedziałek) – drugi 

dzień Wielkanocy, 
 1 maja (piątek) – Święto Pracy, 
 3 maja (niedziela) – Święto Narodo-

we 3 Maja, 
 31 maja (niedziela) – Zielone Świąt-

ki, 
 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, 
 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzię-

cie Najświętszej Maryi Panny, 
 1 listopada (niedziela) – Wszystkich 

Świętych, 
 11 listopada (środa) – Narodowe 

Święto Niepodległości, 
 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień 

Bożego Narodzenia, 
 26 grudnia (sobota) – drugi dzień 

Bożego Narodzenia. 
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 18 września 2019 r. w spra-
wie wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej (Dz. 
U. 2019 r. poz. 1778)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. tekst jednolity 
z 2019 r. poz. 1495),

3. Ustawa z 4 października 2018 r. 
o Pracowniczych Planach Kapitało-
wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215)

Zmiany w prawie pracy w 2020 roku 

Zgodnie z art. 2376 § 1 kodeksu pracy 
zatrudniający zobligowany jest dostar-
czyć pracownikowi nieodpłatnie środki 
ochrony indywidualnej zabezpieczające 
go przed działaniem niebezpiecznych 
i szkodliwych dla zdrowia czynników 
występujących w środowisku pracy oraz 
informować go o sposobach posługiwa-
nia się tymi środkami.

W świetle rozporządzenia ministra 
pracy i polityki społecznej z dnia 1 grud-
nia 1998 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy na pra-
codawcy ciąży obowiązek zapewnienia 
podwładnym zajmującym stanowisko 
z monitorem ekranowym okresowych 
badań profilaktycznych. Badanie może 
być jednak przeprowadzone wcześniej, 
gdy pracownik zgłosi zatrudniającemu 
pogorszenie widzenia i wystąpi do nie-
go z prośbą o wydanie skierowania na 
okulistyczne badanie okresowe bądź gdy 
lekarz stwierdzi, że jest to niezbędne dla 
prawidłowej oceny stanu jego zdrowia.

Jeśli lekarz uzna, że pracownik po-
winien korzystać z okularów podczas 
wykonywania zadań służbowych przy 
obsłudze monitora ekranowego, to 
pracodawca zobligowany jest zapewnić 
mu wówczas okulary korygujące wzrok, 
zgodnie z zaleceniem medyka, pod wa-
runkiem, że podwładny ten spędza przy 
komputerze co najmniej połowę swo-
jego dobowego wymiaru czasu pracy, 
a więc najczęściej minimum 4 godziny 
(przy zatrudnieniu na pełen etat).

Dofinansowanie okularów pracownika  to obowiązek pracodawcy

Rozporządzenie nie reguluje precy-
zyjnie ani sposobu, reguł i terminu ubie-
gania się przez pracowników o ewentu-
alną refundację okularów. To powinno 
być uszczegółowione w zakładowym 
regulaminie pracy lub w ZUZP.

Konieczność zakupu nowej pary 
okularów korekcyjnych nie musi wy-
nikać jedynie z osłabienia wzroku. Re-
gulamin ten powinien również ustalać 
termin, do którego zainteresowany 
pracownik ma przedłożyć pracodawcy 
dowód ich nabycia. Upływ określone-
go czasu między datą profilaktycznego 
okresowego badania okulistycznego 
a zakupem przez pracownika okularów 
korekcyjnych czy dniem przedłożenia 

przez niego szefowi faktury za ich na-
bycie, może mieć w rezultacie znacze-
nie dla refundacji tychże kosztów tylko 
wtedy, gdy tak wynika z treści regula-
minu lub ZUZP.

W sytuacji, w której pracownik wy-
stąpi do szefa o zwrot kosztów zakupu 
nowych okularów korekcyjnych, uza-
sadniając ten wniosek jedynie znisz-
czeniem tych dotychczas używanych,  
pracodawca nie musi przystać na przed-
miotową prośbę, chyba że regulamin 
lub ZUZP wprowadza taki obowiązek. 
W takim przypadku zatem, jedynie od 
decyzji zatrudniającego będzie zależa-
ło dokonanie zwrotu zainteresowanemu 
pracownikowi kosztów zakupu nowej 

Dyżury prawników

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

radca prawny
Iwona Jarosz-Lipkowska 8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8-13 9-15 8-15 – 8-14

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna  
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-17 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 9-14.30

O. Gdynia
8.30-

-15.30 9-15.30 –

doradca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-

-15.10 8.30-17 – 8-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”  
z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, 
czy prawnik będzie obecny.  
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74 dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

pary okularów korekcyjnych, gdy ta 
poprzednia uległa zniszczeniu.

Coraz częściej powodzeniem cieszą 
się soczewki, które pełnią tę samą rolę 
co okulary. Czy pracodawca może w ta-
kim wypadku odmówić pracownikowi 
zwrotu kosztów?

Zdaniem Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w takich sytuacjach 

należy uznać, że soczewki kontaktowe 
przeznaczone zgodnie z zaleceniem le-
karza do korekty wzroku pracownika 
przy obsłudze monitora spełniają ten 
sam cel, co okulary korygujące wzrok. 
Pracodawca powinien wówczas, zgod-
nie z zaleceniem lekarza, zapewnić pra-
cownikowi soczewki kontaktowe.

Paweł Chabiński
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

– Spotykamy się w wyjątkowym 
czasie dla Pana i chyba mogę powie-
dzieć, że w wyjątkowym czasie dla 
całej słupskiej „Solidarności”. Po 40 la-
tach od powstania „Solidarności” i po 
20 latach sprawowania funkcji prze-
wodniczącego Regionu postanowił 
Pan zrezygnować z jej pełnienia. Jest 
Pan żywą legendą od ponad 40 lat i 
przykładem dla nas wszystkich, jak 
należy pracować dla dobra ojczyzny 
i dla dobra nas, związkowców. Trud-
no nam się pogodzić z tą decyzją. Co 
skłoniło Pana do tego kroku?

– Była to dla mnie trudna decy-
zja, ponieważ z „Solidarnością” jestem 
związany od chwili jej powstania w 1980 
roku, a więc 40 lat. Poświęciłem jej prak-
tycznie większość mojego życia i wiado-
mo, że żal odchodzić, ale taka jest kolej 
rzeczy. W zeszłym roku skończyłem 65 
lat i nabyłem prawo do emerytury, o co 
przecież jako „Solidarność” walczyliśmy. 
Po naradzie rodzinnej postanowiłem z 
końcem stycznia tego roku odejść ze sta-
nowiska przewodniczącego i przekazać 
pałeczkę nowemu pokoleniu. Poza tym 
mieszkam teraz 60 kilometrów od Słup-
ska i codzienne dojazdy do pracy są dla 
mnie już uciążliwe i kosztowne. Głów-
nym jednak czynnikiem, który przesą-
dził o mojej decyzji, jest różnica poko-
leniowa. Ja należę jeszcze do tej starej 
gwardii, nazwę nas „styropianowcami”, 
której czas już mija. Trzeba, aby mło-
dzi ludzie, którzy jak sądzę lepiej znają 
współczesne problemy, także związko-
we, i szybciej reagują na zmieniającą 
się rzeczywistość, pokierowali naszym 
Regionem, nadali mu nowy kierunek i 
realizowali nowe pomysły.

– Wróćmy do początku Pańskiej 
przygody z „Solidarnością”. Jak to 
się wszystko zaczęło?

– Jak wspomniałem, to był rok 1980. 
Wcześniej jednak coś już wiedziałem o 
KOR i KPN, o masakrze na Wybrzeżu 
w 1970 i o wypadkach 1976 roku w 
Radomiu i Ursusie. Jednak przełomem 
w moim życiu były strajki z 1980 roku, 
pracowałem wtedy w słupskich Zakła-
dach Sprzętu Okrętowego „Sezamor”. 
Dołączyliśmy do strajku solidarno-
ściowego ze stoczniami Trójmiasta i 
Szczecina. 31 sierpnia 1980 r. podpisa-
no Porozumienia Sierpniowe z władzą 
komunistyczna i zaczął się – jak to się 
dzisiaj określa – karnawał „Solidarno-
ści”. Zostałem członkiem „Solidarności” 
w swoim zakładzie pracy i pochłonęły 
mnie z tym związane obowiązki. Był to 
niesamowity czas dla mnie, jak i dla na-
szej ojczyzny. Uwolnił się wtedy wielki 
zapał i entuzjazm praktycznie wszyst-
kich Polaków. To, co było tłumione 
przez tyle lat przez propagandę i ko-
munistów, wybuchło ze zdwojoną siłą. 
Mieliśmy także poparcie Kościoła kato-
lickiego i papieża Jana Pawła II. To był 
czas, kiedy wszyscy nagle poczuliśmy 

się wolni, narodził się wolny niezależ-
ny ruch związkowy, za którym podążały 
nasze sprawy. Zmieniało się wszystko 
dookoła – polityka, kultura, nagle 
można było o wszystkim rozmawiać 
czy pisać. Zmieniły się środki masowe-
go przekazu, powstała niezależna od 
władzy prasa, m.in. „Tygodnik Solidar-
ność”, odbywały się po raz pierwszy w 
PRL w pełni demokratyczne wybory do 
struktur związkowych, a także słynny 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność” w gdańskiej Olivii. Jego naj-
ważniejszą uchwałą było przywrócenie 
w Polsce samorządności na wszystkich 
jej szczeblach, szczególnie w zakładach 
pracy, gdzie miały powstać współde-
cydujące o nich rady pracownicze. 
Jednocześnie wiedzieliśmy, że mamy 
ograniczone pole działania i że władza 
„coś” szykuje. Jednak chęć wręcz rewo-
lucyjnych zmian była silniejsza w nas 
niż strach przed komunistami.

– I przychodzi 13 grudnia 1981 
roku.

– To był dla mnie, jak i dla całego 
społeczeństwa szok, choć wyczuwało 
się wcześniej, że coś wisi w powietrzu. 
Zaczęły się internowania, wprowadzono 
godzinę milicyjną, ograniczono prawie 
wszystkie swobody obywatelskie, nastała 
głęboka i mroczna noc stanu wojennego. 
Junta wojskowa, nazwana WRON, pod 
przywództwem gen. Jaruzelskiego, wy-
powiedziała wojnę narodowi polskiemu. 
Wielu moich kolegów zostało uwięzio-
nych i internowanych. W tamtym czasie 
wraz z pewną grupą fantastycznych ludzi 

zaczęliśmy organizować zbiórki pienięż-
ne dla represjonowanych rodzin, by w 
taki sposób chociaż im pomóc. Pamię-
tam też takie wydarzenie z lutego 1982 
roku, kiedy w rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w odpowiedzi na apel 
podziemnej Komisji Koordynacyjnej 
„Solidarności” zorganizowaliśmy półgo-
dzinną przerwę w pracy w Sezamorze. Po 
tej akcji milicja aresztowała ówczesnego 
dyrektora i dziesięciu moich kolegów i 
wywiozła ich do więzienia w Strzebie-
linku. Mimo tych szykan nie podda-
liśmy się, wręcz przeciwnie – z jeszcze 
większym zaangażowaniem zaczęliśmy 
drukować i kolportować podziemne ga-
zetki i organizować zbiórki. Dużą rolę w 
naszej podziemnej działalności odegrał 
Kościół, a szczególnie świętej pamięci 
ks. Włodzimierz Jankowski, który w ko-
ściele „Na Górce” organizował niezwy-
kłe Msze Święte za Ojczyznę i dodawał 
nam odwagi do działania. Wtedy – mu-
szę to dziś powiedzieć – czułem chyba 
najbardziej w swoim życiu, co oznacza 
słowo „solidarność”. Tylu wspaniałych 
i życzliwych ludzi, którzy bezinteresow-
nie poświęcali siebie i swoje rodziny już 
później nie spotkałem. Ja sam osobiście 
także odczułem „smak” internowania w 
obozie wojskowym w Chełmnie, gdzie 
byłem przetrzymywany od listopada 
1982 do lutego 1983 roku, potem jesz-
cze przewieziono mnie do więzienia w 
Grudziądzu, gdzie siedziałem sam w celi 
przez 14 dni. Moja rodzina przez dwa 
tygodnie nie wiedziała nic co się ze mną 
dzieje, więc także doświadczyła trauma-
tycznych przeżyć przez ten czas.
– Po latach walki w podziemiu i wy-
paleniu się stanu wojennego kolej-
nym przełomem w Pana życiu był 
rok 1989.

Rozmowa ze STANISŁAWEM SZUKAŁĄ, przewodniczącym Zarządu Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność” 

Moja „Solidarność” – Po debacie telewizyjnej Miodowi-
cza i Wałęsy w 30 listopada 1988 roku 
podjęliśmy decyzję o jawnym wznowie-
niu działalności związkowej w naszym 
zakładzie. Pamiętam, że 75 procent na-
szej załogi potwierdziło zapisanie się do 
„Solidarności”. W czerwcu 1989 roku 
zostałem jednogłośnie wybrany na prze-
wodniczącego Związku w Sezamorze. Zo-
stałem także delegatem na zjazd krajowy 
„Solidarności” i członkiem Prezydium 
Zarządu Regionu Słupskiego. Przez lata 
nabierałem doświadczenia w żmudnej 
pracy związkowej, zapoznając się z pro-
blemami ludzi, a także poznając wielu 
wspaniałych związkowców poprzez moje 
liczne kontakty na poziomie regionalnym, 
jak i krajowym. We wrześniu 2000 roku 
zostałem wybrany na przewodniczącego 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku i tak się złożyło, że piastuję tę 
funkcję już ponad 20 lat.

– Co by chciał Pan przekazać swoje-
mu następcy jako nowemu przewod-
niczącemu?

– Przede wszystkim, żeby pamiętał 
o wartościach, z których wyrósł nasz 
Związek i ile dla naszej ojczyzny i dla 
całego świata znaczy, że wyrósł z pro-
testów robotniczych i wierny jest war-
tościom chrześcijańskim. I moja taka 
rada osobista, że jeśli chce się zbudować 
zdrowe relacje w zakładzie, zdobywać 

18 stycznia na ulicach Ustki i przed 
siedzibą Sanatorium Wypoczynkowego 
Lubicz kilkunastoosobowa grupa związ-
kowców z organizacji związkowych 
Urzędu Morskiego w Słupsku domagała 
się cofnięcia decyzji ministra  gospodar-
ki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka 

Gróbarczyka o likwidacji Urzędu Mor-
skiego w Słupsku. Demonstracja odbyła 
się podczas obrad Konwentu Morskiego 
w Ustce. Pełną relację z tego wydarzenia 
zdamy w następnym wydaniu „Magazy-
nu”. Sprawdzimy też, jak sytuacja wyglą-
da w samym Urzędzie Morskim.

16 stycznia obradowało w siedzibie 
Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność” Prezydium ZR. Głównym 
tematem spotkania było przygotowanie 
agendy na najbliższe posiedzenie ZR i 
przygotowanie do Walnego Zebrania 

Delegatów Regionu Słupskiego. Oma-
wiano także rozwój związku poprzez 
zwiększenie liczby członków na przy-
kładzie kilku zakładów pracy, gdzie 
ostatnio nastąpił przypływ związkow-
ców do naszej organizacji.

zaufanie ludzi, to trzeba pamiętać, że 
robi się to na rzecz innych, dla dobra 
wspólnoty, dla dobra wartości, dla 
godności pracy. Dzisiejszy rynek pra-
cy jest zupełnie inny niż 10 czy 20 lat 
temu, dlatego trzeba inaczej reagować 
na pewne zdarzenia, które zachodzą w 
gospodarce rynkowej. I zawsze trzeba 
pamiętać, że człowiek jest najważniej-
szy – nie zysk, nie produkt, a pracownik 
jest podmiotem, nie przedmiotem.

– Fakt, że przez 20 lat stał Pan na 
czele słupskiego Zarządu Regionu 
napawa wielką dumą. Widać, że mu-
siał Pan wzbudzać wielkie zaufanie 
swoją postawą i swoją pracą, podob-
nie jak wcześniej swoją działalnością 
w podziemiu i w działalności chary-
tatywnej, pomagając represjonowa-
nym rodzinom. Dał się Pan poznać 
jako wielki patriota, reprezentując 
Związek w trakcie wszystkich uro-
czystości, czy to na szczeblu Regio-
nu, czy kraju. Pana styl sprawowania 
funkcji przewodniczącego będzie na 
pewno wzorem do naśladowania dla 
następcy. Niech mi będzie też wolno 
przy tej szczególnej okazji podzięko-
wać Panu w imieniu własnym i związ-
kowców za wszystkie lata pracy, trud 
i poświęcenie na rzecz Regionu, ży-
cząc zasłużonego i pożytecznego 
wypoczynku na emeryturze.

Pikieta „Solidarności” z Urzędu 
Morskiego w Słupsku

Obrady Prezydium ZR

Słupski Orszak Trzech Króli

Po raz szósty w Słupsku odbył się 
Orszak Trzech Króli, który tym razem 
wyruszył sprzed kościoła św. Maksymi-
liana i przy wtórze wspólnie śpiewanych  
kolęd przeszedł ulicami miasta na plac 

Zwycięstwa, gdzie odbyły się jasełka. Po 
pokazie artystycznym organizatorzy za-
pewnili wszystkim uczestnikom orsza-
ku poczęstunek w postaci żołnierskiej 
grochówki.
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Często zastanawiamy się, czy wyrazy liczba i ilość znaczą to samo oraz 
– jak piszemy: „ilość osób” czy „liczba osób”, „ilość miejsc” czy „liczba 
miejsc”. Co oznaczają te wyrazy i w jakiej sytuacji należy używać słowa 
„liczba”, a w jakiej „ilość”?
Wielu użytkowników języka polskiego stosuje słowa liczba i ilość wy-
miennie, a one różnią się znaczeniem i zastosowaniem.

Słowo liczba 

Liczba to przede wszystkim ‘pojęcie matematyczne, wyrażające określone 
wielkości, których znakami graficznymi są cyfry, np.: 2, 3, 4, 5’. 

Z rzeczownikiem liczba, zgodnie z jego etymologią, używamy rzeczowników 
policzalnych, czyli takich, które można dokładnie policzyć (na sztuki): liczba 
osób (np. pięć osób), samochodów (np. osiem samochodów), krzeseł (sześć krze-
seł), książek (sto książek), bibliotek (pięć bibliotek), cudzoziemców (stu dwudzie-
stu cudzoziemców), drzew (tysiąc drzew), domów (piętnaście domów), ustaw 
(dziewięć ustaw). 

Przykłady zdań:
Trzeba się zastanowić, jaka liczba uczniów zmieści się w tej sali.
Bierze się pod uwagę liczbę punktów za wykonane zadania.
Musimy podać liczbę pracowników biorących udział w konferencji.

Czasami słowo liczba używane jest w następującym znaczeniu, jako – ‘suma 
takich samych albo podobnych jednostek, rzeczy, zdarzeń’, np.: 
Po tym moście przejechała niewielka liczba samochodów. 
Zanotowano spadek liczby wypadków drogowych.

Uwaga!
Jeżeli mówimy o ogromnej liczbie (wielkości), wówczas jest dopuszczalne 

wymienne stosowanie rzeczowników: „liczba” i „ilość”, np.: 
Liczba turystów w mieście ogromnie rośnie.
Ilość turystów w mieście ogromnie rośnie.
Pojawiła się niezliczona liczba (albo ilość) ptaków.

Słowo ilość

Ilość to ‘miara tego, co może być mierzone lub ważone’, np.: 
Przywieziono dużą ilość mąki.
Zużyto wielkie ilości betonu i cementu.

Słowo ilość odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych, czyli takich, któ-
rych sztuk nie możemy policzyć (wody, powietrza, pracy, cukru, soli) i musimy 
posługiwać się określeniami miary, wagi lub objętości, np.:
Jaką ilość wody przyniesiono?
Przyniesiono siedem litrów wody.
Proszę podać ilość potrzebnej soli.
Trzeba przywieźć dwanaście kilogramów soli.
Jaka ilość cementu jest potrzebna?
Na budowie zabrakło sześć ton cementu. 
W tym pomieszczeniu mieści się spora ilość powietrza, dokładnie czterdzieści 
metrów sześciennych powietrza.
W wykonanie tego włożono ogromną ilość pracy.

Ciekawe przykłady użycia słów ilość i liczba

Ktoś mógłby zapytać, czy można mówić o liczbie kaw, pieniędzy lub ciasta 
albo o ilości godzin, wody lub chleba. 

Otóż może być:
liczba filiżanek kawy lub herbaty, ale ilość kawy lub herbaty;
liczba banknotów i monet, ale ilość pieniędzy;
liczba kawałków ciasta, ale ilość ciasta;
liczba godzin, ale ilość czasu;
liczba butelek z wodą (butelek wody), ale ilość wody;
liczba bochenków chleba, ale ilość chleba.

Albo liczba, albo ilość

Reasumując, w odniesieniu do rzeczowników policzalnych powinno się 
używać słowa liczba (liczba uczniów, liczba stołów), a w odniesieniu do rze-
czowników niepoliczalnych (które ważymy, mierzymy) słowa ilość (ilość piasku, 
ilość soli).

A zatem odpowiadając na pytanie, jak piszemy: „ilość osób” czy „liczba osób”, 
„ilość miejsc” czy „liczba miejsc”, stwierdzam jednoznacznie, że należy pisać: 
liczba osób i liczba miejsc, bo osoby i miejsca są rzeczownikami policzalnymi.

Barbara Ellwart

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Świątecznej krzyżówki z Turba-
czem z nr. 12/2019. Otrzymuje ją pan 
Zbigniew Zakrzewski. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Pierwsza Gwiazdka”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Kiedy liczba, 
a kiedy ilość

CZYTELNICY I MY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21

22 23

24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

36 37

38

39 40

POZIOMO
1) „… według Kiepskich”, 7) książka 
z fotogra�ami, 10) bierze udział, 11) na 
wigilijnym stole, 12) dawny zespół 
teatralny, 13) prowadzi grupę harcerzy, 
14) w cyrku, 17) wpadka, kompromitacja, 
20) człowiek z dżungli, 21) nie ma dymu 
bez …, 22) rower lub mieszkaniec  Pod-
hala, 23) warzywo z Halloween, 24) zegar 
z 1900 r., 25) jest w kuźni i w akordeonie, 
26) składnik benzyny, 32) do butów lub 
do zębów, 35) niektórzy spisują ją przed 
ślubem, 36) lasy w Tatrach, 37) trudny 
�kołek, 38) przewodzi miastu, 39) rybie 
gody, 40) sercowa lub oskrzelowa.

PIONOWO
1) w tygodniu, 2) średniowieczni kugla-
rze, 3) zmora grubasa, 4) nasi południowi 
sąsiedzi, 5) wolny – bez biletów, 6) nie-
udane ciasto, dzieło, 7) działacze w związ-
ku zawodowym, 8) urzędnicze królestwo, 
9) brana u krawca, 15) dawn. bandyta, 
opryszek, 16) odmiana brzoskwini, 
18) samica wielkiego kota, 19) rodzaj 
głosowania, 26) Błyskawica lub Orzeł, 
27) pseudonim Dariusza Michalczewskie-
go, 28) nad nami, 29) zasłona w oknie, 
30) polski samolot szkolno-treningowy, 
31) sklejka, 32) treściwa dla zwierząt, 
33) oddanie honorów wojskowych, 
34) kuzynka śledzia.

Krzyżówka z trudnym fikołkiem

W 2020 roku obchodzić będziemy 
40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” 
i 50-lecie tragicznych wydarzeń Grudnia 
’70. Niektórzy w swoich zbiorach posiadają 
dokumenty i zdjęcia, a może nawet filmy z 
tamtych lat. Redakcja „Magazynu Solidar-
ność” ogłasza konkurs na opowiedzenie o 
osobistych doświadczeniach związanych z 
powstaniem naszego Związku. Prosimy za-
równo o pisemne wspomnienia, jak i zdję-
cia wykonane przez naszych Czytelników. 
Najciekawsze opublikujemy w „Magazynie 
Solidarność”, a więcej zamieścimy na naszej 
stronie internetowej. Czekamy na e-maile: 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl

Redakcja 

KONKURS „MOJA SOLIDARNOŚĆ”

Czekamy na Twoje wspomnienia i zdjęcia

Kolejne zdjęcie nadesłane przez Jerzego Usarka pokazujące zgromadzonych ludzi 
przed siedzibą „Solidarności” przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu.

29 30 31
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Wytowno: wieś z listem gończym
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Wytowno. Widok na kościół od strony północno-wschodniej.

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 4,301 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, 111  
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 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. 9, 301 34 67,  
308 43 47, biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

REG. SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA,  
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY 
I WYCHOWANIA,  
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

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

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY,  
pok. 9, 308 43 56

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. Gdańska 15, pok. 20 
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. Traugutta 7  
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 
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl

CHOJNICE, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001

LĘBORK, 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 stacjonarnego dodajemy 58

Historia wsi Wytowno, niegdyś 
zwanej Weitenhagen, zaczęła się w do-
bie średniowiecza, kiedy to istniał tam 
niewielki gród otoczony fosą. Pierwsze 
wzmianki na temat Wytowna pojawia-
ją się w dokumentach dopiero w XIV 
wieku i dotyczą kościoła. W 1485 r. wieś 
była własnością pomorskiej rodziny von 
Schwave, a następnie rodu von Rhamel. 
W 1786 r. dobra przeszły w ręce Joachi-
ma von Bandemera. Jego syn Wilhelm 
połączył kilkanaście wsi, tworząc ogrom-
ną posiadłość z pięknym, dużym dwo-
rem wzniesionym na miejscu dawnego 
grodu. Von Bandemerowie byli panami 
na Wytownie do II wojny światowej. Nie 
wiadomo, dlaczego jeszcze przed wojną 
musieli posiadłość opuścić. Wiadomo 
tylko, że w 1940 r. hitlerowcy założyli we 
wsi obóz pracy dla Polaków, Kaszubów, 
a potem i Rosjan, urządzając w dworze 
własną rezydencję. W 1945 r. kwatero-
wali w nim sowieccy generałowie.

Po wojnie majątek wraz z dworem 
przejął PGR. W latach 70. zabudowa-

nia dworskie przerobiono na ośrodek 
wczasowy dla górników, który działał 
do 1992 r. Potem rezydencję zakupił 
Jerzy Izdebski, radny z Ustki, kandydat 
na senatora, dziennikarz radiowy, poto-
mek szlacheckiego rodu herbu Pomian. 
Był znany z ostrych wypowiedzi i wal-
ki z lokalnymi układami. Za nazwanie 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
„pijakiem i kłamcą” został skazany na trzy 
lata więzienia, ale udało mu się uciec do 
Wielkiej Brytanii. Polskie władze wysłały 
za nim list gończy. Bezskutecznie był ści-
gany Europejskim Nakazem Aresztowa-
nia. Do kraju nie wrócił, zmarł w 2010 r., 
pozostawiając dwór na łasce szabrowni-
ków. Z dworu do dzisiaj niewiele zostało, 
chociaż była to okazała, późnobarokowa 
budowla, przebudowana w XIX wieku. 
Z zabytkowego wyposażenia zachował się 
jedynie herb rodu von Puttkamer, chociaż 
w dokumentach dotyczących Wytowna 
takie nazwisko nie występuje.

Niemal naprzeciwko dawnego dwo-
ru, po drugiej stronie drogi, znajduje 

się kościół pw. Świętego Franciszka 
z Asyżu. Pierwotnie była to świątynia 
gotycka, murowana z cegły i kamienia 
polnego, wzniesiona w XIV wieku. 
Do dzisiaj zachowała się prostokątna, 
trzykondygnacyjna wieża. W 1906 r. na 
południowej elewacji wieży umieszczo-
no zegar sprężynowy, a w 1924 r. dwa 
dzwony.

Od wschodu – kościół jest oriento-
wany – do wieży przylega prostokąt-
na nawa o konstrukcji szachulcowej. 
Wzniesiono ją w XVII w., w miejscu 
dawnej, ceglanej, gotyckiej nawy. 
W 1880 r. od południa do nawy dosta-
wiono murowaną, neogotycką kruchtę, 
która obecnie pełni rolę zakrystii.

Wnętrze świątyni jest jednoprze-
strzenne, przykryte płaskim stropem. 
Od zachodu, a także do połowy po-
łudniowej i północnej ściany umiesz-
czono w XVIII w. drewniane empory, 
charakterystyczne dla wnętrz prote-
stanckich. Do II wojny światowej był to 
kościół ewangelicki. Przed wojną we wsi 
mieszkało zaledwie trzech katolików na 
niemal dwa tysiące mieszkańców. Po II 
wojnie światowej kościół przejęli kato-
licy. Na emporze zachodniej znajduje 
się XIX-wieczny prospekt organowy 
wykonany przez firmę Voelckner z Du-
ninowa.

Mimo że kościół jest skromną świą-
tynią w jego wnętrzu kryje się kilka 
cennych obiektów zabytkowych. Ołtarz 

Zaledwie osiem kilometrów na wschód od Ustki leży średniej wielkości wieś 
Wytowno, z którą wiąże się niezwykła historia, zarówno ta dawna, jak i ta 
współczesna. W uproszczeniu można powiedzieć, że najpierw była to wieś 
niemiecka, potem pegeerowska, a następnie w sferze zainteresowania prywat-
nego biznesmena, który zbankrutował. Niestety, rzeczywistość nie jest taka 
prosta, a opowieść o biznesmenie, jak się okazuje liderze Partii Biednych i bun-
towniku ściganym Europejskim Nakazem Aresztowania za znieważenie Alek-
sandra Kwaśniewskiego jako prezydenta RP, nadaje się na fabułę filmową.

główny z obrazem św. Franciszka, ba-
rokowy z końca XVII w., zdobią dosta-
wione dwie gotyckie rzeźby. Jedna z nich 
przedstawia św. Annę Samotrzeć. Obok 
ołtarza umieszczono wotywny model 
okrętu z 1876 r. ufundowany przez ryba-
ków z Gardny Wielkiej w podziękowaniu 
za opiekę Bożą. Cennym obiektem jest 
epitafium z 1680 r. ufundowane przez 
pastora Martina Westphala. W centrum 
epitafium znajduje się scena Ukrzyżowa-
nia Chrystusa. Obok umieszczono po-
stać fundatora, jego żony i dzieci. Poniżej 
znajduje się napis z nazwiskami czterech 
pastorów z lat 1627–1757. Warto też 
zwrócić uwagę na belkę nadproża drzwi 
prowadzących z nawy do zakrystii, gdzie 
zachowała się oryginalna inskrypcja: 
ANNO 1716 DIE (?) 15 MAI JOCHEM 
GURGEL ZM.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Wytowno – wnętrze kościoła. Widok na ołtarz główny i statek wotywny.

Wytowno, epitafium fundacji pastora 
Martina Westphala.


