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Wiarygodność państwa

Rozmowa z KACPREM 
PŁAŻYŃSKIM, posłem Prawa 
i Sprawiedliwości
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Rozmowa z ADAMEM 
CHMIELECKIM, prezesem Radia 
Gdańsk
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Większy pluralizm 
prezentowanych poglądów

Ponad 5100 kontroli dotyczą-
cych ponad 237 tysięcy osób 
pracujących oraz rozpatrze-
nie ponad 2400 skarg – tym 
m.in. zajmował się Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Gdańsku 
w 2019 roku. Dane zostały 
zawarte w podsumowaniu 
przedstawiającym rok działa-
nia OIP.   

str. 12

Inspekcja pracy ostrzega 
przed wypadkami, ale i kieruje 
sprawy do sądu

Godna praca to bezpieczna 
praca

„Godna praca to bezpieczna 
praca” to tytuł projektu finanso-
wanego z Funduszy Norweskich 
2014–2021, którego realizację roz-
począł w maju Dział Programów 
Europejskich Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

str. 12

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT

Nie wolno wykorzystywać 
traumatycznych doświadczeń 
pandemii do zwiększania 
zysków i dezorganizacji pracy 
kosztem pracowników – uwa-
żają związkowcy z Grupy 
GPEC. Pracownicy otrzymują 
„propozycje nie do odrzuce-
nia” dalszej pracy zdalnej. 
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Nawet w czasie pandemii zysk 
najważniejszy
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Preludium „Solidarności”
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W cyklu artykułów związa-
nych z 40-leciem narodzin 
„Solidarności” tym razem 
przypominamy lipcowe straj-
ki poprzedzające Sierpień ’80. 
Strajki w Lublinie i Świdniku 
w lipcu 1980 roku zapocząt-
kowały erę „Solidarności”. 
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Duda kontra Trzaskowski, 
czyli wiarygodność kontra 
koniunkturalizm 

W drugiej turze wyborów spotkają się ze sobą urzę-
dujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji 
Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Przez trzydzieści lat 
demokracji w Polsce nasłuchaliśmy się różnych obietnic 
wyborczych. Gdyby wprowadzić je wszystkie w życie, 

żylibyśmy w państwie pełnym szczęśliwości. Dlatego 
nie do końca ważne są szczegółowe programy wybor-
cze, o wiele ważniejsze jest natomiast to, czy kandydat, 
który się pod nimi podpisuje, jest wiarygodny. 
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Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przedstawia ofertę 
pamiątkowych znaczków z okazji czterdziestolecia naszego Związku.

 Zestaw nr 1 – znaczek i etui (większe): 5 zł +  6 zł, łącznie 11 zł (ceny brutto),
 Zestaw nr 2 – znaczek i etui: 5 zł + 4 zł, łacznie 9 zł,
 Znaczek nr 3 – koszt jednostkowy 5 zł,
 Teczki do listu gratulacyjnego – koszt 3 zł.

W sprawach zamówień prosimy o kontakt bezpośrednio z Krystyną 
Leszczyńską: tel. 502 443 086, e-mail: akwendruk@wp.pl lub na adres 
sekretariatu ZR: prezydium@sekretariat.gda.pl, tel. 58 308 43 52.

Pamiątkowe znaczki  
na 40-lecie 

„Solidarności”

Wspólnie działają na rzecz 
starszych pracowników 

8 czerwca reprezentanci pracowni-
ków i pracodawców w Radzie Dialogu 
Społecznego podpisali porozumienie na 
rzecz aktywnego starzenia się. Jest to ele-
ment wdrażania w Polsce porozumienia 
europejskich partnerów społecznych z 8 
marca 2017 r. 

– „Solidarność” podpisała się pod tym 
porozumieniem, bo uważamy, że wycho-
dzi ono naprzeciw wyzwaniom przyszło-
ści – powiedział Bogdan Kubiak, zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. 

W porozumieniu partnerzy społecz-
ni deklarują wspólne zaangażowanie na 
rzecz wprowadzenia przykładowo takich 
rozwiązań, jak: poprawa warunków zatrud-
nienia, w tym wprowadzenie dodatkowej 
przerwy od pracy oraz zwiększenie auto-
nomii czasu pracy starszych pracowników; 
promowanie zdrowia w miejscu pracy 
i poza nim, m.in. poprzez przeciwdzia-
łanie rutynie/wypaleniu zawodowemu, 
zmniejszenie uciążliwości wykonywania 
poszczególnych czynności (ergonomiczne 
meble, stanowiska pracy, webinaria) czy 
dostosowanie stanowisk pracy do specy�-
ki danej płci; zarządzanie umiejętnościami 
i kompetencjami, w tym wsparcie inwe-
stycji edukacyjnych w kapitał ludzki oraz 
wdrożenie tzw. umowy mentorskiej.

Solidaryzujemy się 
z ukraińskim związkami 
zawodowymi

30 czerwca odbyła się akcja solidar-
nościowa z ukraińskimi związkami zawo-
dowymi. Protest, który został ogłoszony 
przez Międzynarodową Konfederację 
Związków Zawodowych, ma związek 
z próbami ograniczenia praw związko-
wych na Ukrainie. Obecny rząd tego pań-
stwa chce między innymi ograniczyć ko-
rzystanie z prawa do wolności zrzeszania 
się poprzez arbitralne ograniczanie liczby 
związków zawodowych czy utworzenie 
organu do kontrolowania działalności 
związków zawodowych.

nie zostały jeszcze zrealizowane. O sprawę 
została zapytana Marlena Maląg, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej. 

– Pracujemy w porozumieniu z panem 
prezydentem nad przedstawieniem jak 
najlepszego rozwiązania – powiedziała 
w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”. 
– Jestem dobrej myśli, że wypracujemy 
taką ustawę, która rzeczywiście pozwoli 
wprowadzić i zrealizować postanowienia 
porozumienia. Wiarygodność, czyli to, co 
mówił pan przewodniczący Piotr Duda 
o panu prezydencie, cechuje tę prezy-
denturę. Współpraca z „Solidarnością” jest 
niezwykle ważna, to słuchanie głosów 
pracowników. Możemy dobre rzeczy two-
rzyć tylko wtedy, gdy jest dobry dialog 
w sferze społecznej, pracodawców, rządu 
i pana prezydenta – stwierdziła minister.

Naprawianie błędu – ważne dla 
emerytów z rocznika 1953

Rząd przyjął projekt resortu rodziny 
i pracy ws. emerytur kobiet z rocznika 
1953. Projekt dostosowuje przepisy do 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
umożliwia ponowne przeliczenie emery-
tur osób, które na skutek przepisów z 2013 
r. mogły pobierać zaniżone świadczenia. 

– Na Radzie Ministrów zdecydowaliśmy 
się naprawić niechlujność legislacyjną z cza-
sów rządów PO-PSL – powiedział po posie-
dzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. 

Chodzi o projekt ustawy ws. emerytur 
osób z rocznika 1953. Trybunał Konstytucyj-
ny zakwestionował przepis, na podstawie 
którego emerytury części kobiet urodzo-
nych w 1953 r., przyznawane po ukończeniu 
powszechnego wieku emerytalnego, były 
pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. 
emerytury wcześniejsze. Zakwestionowany 
przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby 
został ogłoszony, zanim kobiety z rocznika 
1953 podejmowały decyzję o przejściu na 
wcześniejszą emeryturę. Miałyby one wte-
dy świadomość konsekwencji pobierania 
wcześniejszej emerytury.

Związkowcy „pompują” dla Zosi 

ZRG: Praca w okresie pandemii

Ponad sześciuset nowych członków i po-
nad dwadzieścia nowych organizacji związ-
kowych – to efekt pracy przede wszystkim 
organizatorów związkowych, pracujących 
w ramach programu pilotażowego Komisji 
Krajowej „S” „Rozwój Związku”. W czerwcu 
odbyły się w Zakopanem pierwsze warszta-
ty nowych organizatorów.  

O uruchomieniu pilotażowego progra-
mu zdecydowała Komisja Krajowa w ubie-

głym roku. Wszystkie regiony Związku 
zostały podzielone na 10 makroregionów, 
którym KK s�nansowała zatrudnienie po
dwóch organizatorów. Obecnie w 8 ma-
kroregionach od lutego funkcjonuje 11 
organizatorów, a w ostatnim czasie liczba 
ta zwiększyła się do 13. Całość projektu 
spina system informatyczny, dzięki które-
mu na bieżąco przekazywane są informa-
cje o liczbie spotkań, nawiązanych kon-
taktach oraz oczywiście liczbie nowych 
członków i organizacji związkowych.

„Solidarność” wygrywa 
z Castoramą! 

Członkowie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” zebrali się 8 
czerwca na posiedzenie wyjątkowo w 
Sali BHP. Utrzymywano tzw. dystans spo-
łeczny. 

– Nadal jest zagrożenie, że w pew-
nym momencie może pojawić się kolejne 
ognisko epidemii. Mamy z tym problem. 
Nie zapominajmy o zasadach bezpieczeń-
stwa oraz regułach pro�laktyki – apelował
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG. 
Zarząd Regionu i jego biura nie zawie-
siły pracy w czasie pierwszych miesięcy 
pandemii. Została ona przeniesiona od 
połowy marca br. w tryb zdalny online 
oraz była prowadzona w formie jedno-
osobowych dyżurów w poszczególnych 
działach. 

W tym czasie odbyły się trzy szkolenia 
online zaproponowane i przeprowadzone 
przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego, 
prawnicy z Działu Prawnego udzielili oko-
ło 300 porad prawnych, aktualizowana 
była strona internetowa gdańskiej „S”, wy-
chodził IBIS i ukazał się podwójny numer 
„Magazynu Solidarność”. Dział Progra-
mów Europejskich rozliczył jeden z pro-

jektów i uzyskał przedłużenie realizacji 
pozostałych terminów.

ZRG: Potrzebne rządowe 
decyzje

W trakcie czerwcowego posiedzenia 
członkowie ZRG omówili sytuację w po-
szczególnych zakładach pracy. Okazuje 
się, że odnotowano przypadki, w których 
pracodawcy jednostronnie wprowadzali 
nowe zasady, powołując się na ustawę z 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19. Dochodziło do zmian bez obo-
wiązkowych konsultacji w regulaminach 
wynagradzania, w układach zbiorowych 
pracy, a nawet takie układy były wypo-
wiadane. Przypadki te zostały zgłoszone 
do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejnym tematem posiedzenia była 
sytuacja w przemyśle stoczniowym. 
Kryzys wywołany pandemią, zerwa-
nie łańcuchów dostaw oraz brak jasno 
przedstawionego i realizowanego pla-
nu dla tego sektora powoduje, że los 
PGZ Stoczni Wojennej, Stoczni Remon-
towej Nauta SA jest niepewny i zależny 
od działań rządu. Wyjątkiem są stocznie 
Grupy Stoczni „Remontowa”, w której 
pomimo że rynek mocno zwolnił na 
skutek ograniczeń w kontaktach bez-
pośrednich, pracownicy tego kryzysu 
nie odczuli. Na powrót do normalności 
trzeba jednak kilku miesięcy.

Szkolenia online
30 czerwca kilkunastu związkowców 

wzięło udział w kolejnych szkoleniach on-
line, zorganizowanych przez Dział Szko-
leń ZRG. Tym razem tematem szkolenia 
był mobbing. 

W ramach #gaszynchallenge związ-
kowcy i pracownicy Dr. Oetker Dekor 
sp. z o.o. w Płocku przyłączyli się do akcji 
robienia pompek i przysiadów, by na-
głośnić zbiórkę pieniędzy dla małej Zosi, 
dziewczynki chorej na rdzeniowy zanik 
mięśni (SMA). Sami zebrali ponad 1000 zł, 
by ratować życie dziecka.

– Być może dzięki temu postanowie-
niu Sądu Rejonowego w Lubaniu zarząd 
Castoramy Polska uderzy się lekko w gło-
wę i zrozumie, że nie zawsze należy słu-
chać pełnomocników z prominentnych 
warszawskich kancelarii. Może warto za-
cząć działać zgodnie z przepisami prawa. 
Czekamy na dalsze rozstrzygnięcia – po-
wiedział dla portalu Tysol.pl o postano-
wieniu sądu Bogusław Wojtas, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Regionu Jele-
niogórskiego NSZZ „Solidarność”. 

Sąd Rejonowy w Lubaniu uznał po-
daną pracodawcy liczbę członków związ-
ku za liczbę prawidłową i tym samym 
uznał racje związku zawodowego co do 
uprawnień organizacji związkowej. To 
postanowienie oznacza, że w paździer-
niku, kiedy organizacja złożyła wniosek 
do sądu o ustalenie liczby członków 
związku, w związku ze zgłoszonym przez 
pracodawcę zastrzeżeniem, nabyła tym 
samym uprawnienia organizacji związko-
wej. Mimo to pracodawca w listopadzie 
rozwiązał umowę o pracę ze wszystkimi 
członkami komisji międzyzakładowej 
– bez zasięgnięcia opinii i zgody organi-
zacji związkowej. A zatem złamał obo-
wiązujące prawo, bo skoro organizacja 
miała uprawnienia, pracodawca powinien 
przeprowadzić ze związkiem konsultacje 
i otrzymać odpowiednie zgody. 

Przed nami III Forum Młodych
Trzecie Forum Młodych ma się odbyć w 

październiku tego roku. Planowane forum 
było głównym tematem spotkania prezydium 
Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się 25 czerwca w Zakopanem. 
Młodzi liderzy rozmawiali także o przepływie 
informacji pomiędzy Krajową Sekcją Młodych 
a jej członkami, kwestiach obchodów 40-le-
cia Związku oraz sprawach organizacyjnych. 
Podczas spotkania z zastępcą przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Tadeuszem Majchrowiczem poruszali kwestie 
�nansowe i relacje sekcji z Komisją Krajową.

Minister rodziny mówi 
o emeryturach stażowych

Emerytury stażowe są jednym z nielicz-
nych postulatów pierwszej umowy progra-
mowej zawartej pomiędzy „Solidarnością” 
a prezydentem Andrzejem Dudą, które 
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PYTANIE MIESIĄCA

Dr hab. FRANCISZEK MAKURAT, prof. UG, 
psycholog sportu, przewodniczący KZ NSZZ „S” 
Uniwersytetu Gdańskiego

– Nowoczesne technologie umożliwiają na uczelni przepro-
wadzenie w sposób zdalny wykładów, seminariów, posiedzenia 
rad wydziałów. Wykład w trybie elektronicznego porozumiewa-
nia się na odległość jest trudniejszy dla prowadzącego. To wy-
móg wyjątkowego czasu epidemii. Konsultacje z seminarzystami 
prowadzę online. Zorganizowaliśmy obronę pracy doktorskiej w 
formule zdalnej. Śmiem przypuszczać, że formuła przeprowadze-
nia zdalnie publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest komfor-
towa. Publiczność obserwuje ją poprzez transmisję. 

Przechodzimy społeczną kwarantannę, zachowujmy zatem zasady 
bezpieczeństwa, troszczmy się o innych, nosząc maseczki. Po epidemii 
wiele się zmieni w naszym życiu, zmienią się nasze przyzwyczajenia 
i pewnie stosunek do innych i do nas samych. Styl pracy na uczelni 
musieliśmy dostosować do obowiązujących wymogów, zarówno pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni, jak i seminarzyści czy doktoranci. 

Koronawirus spowodował zmiany w organizacji imprez sporto-
wych. Mecze były rozgrywane bez udziału publiczności. Być może 
nie przeszkadzało to zawodnikom i trenerom, ale traciła na tym wi-
dowiskowość. Powoli imprezy sportowe są odmrażane. Należy za-
chować rozsądek i dystans między kibicami. Niewiadome jest, kiedy 
znajdziemy skuteczną szczepionkę, jak będzie się ten wirus rozwijał.  

ANDRZEJ PUFELSKI, przerwodniczący KM NSZZ 
„S” w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie 

– Od 1 lipca wznawiają pracę wszystkie poradnie specjali-
styczne, z zachowaniem rygorów sanitarnych, czyli są bramki, ko-
tary, maseczki, dezynfekcja. Od 1 czerwca nie jesteśmy już szpi-
talem jednoimiennym. Po interwencjach organizacji związkowej 
i zarządu u wojewody pomorskiego szpital został odblokowany. 
Sytuacja �nansowa naszej placówki jest kiepska. Za pierwszy
kwartał odnotowaliśmy 3 miliony złotych straty. Obawiam się, że 
do końca roku będzie to kilkanaście milionów na minusie. Jak by-
śmy się nie starali, bez wsparcia NFZ i budżetu państwa niemoż-
liwe będzie zniwelowanie zadłużenia.  Gdy szpital był wyłączony 
wykonywaliśmy tylko pilne zabiegi, operacje, ratowaliśmy ludzi 
z wypadków, pacjentów z zawałami, z udarami. Są oszczędności, 
są cięte etaty. Tak naprawdę dobrze zarabiają zarządy, nie pra-
cownicy. Ci odchodzą po kilku miesiącach. Szpital był oddłużany. 
Agencja Rozwoju Przemysłu SA pożyczyła szpitalowi w 2014 roku 
44 miliony złotych, ale odebrała 50 milionów.     

ALEKSANDRA LEWICKA, przewodnicząca 
KM NSZZ „S” Szkoły Artystyczne Wybrzeża

– Szkoły artystyczne pracowały zdalnie, zgodnie z zarządzenia-
mi ministerialnymi. Nie było problemów pracowniczych, ale trud-
ność sprawiało zdalne prowadzenie ćwiczeń z instrumentarium. 
Zajęcia indywidualne i nauka instrumentu polegają obecnie na 
nawiązaniu kontaktu z uczniem poprzez aplikacje telefoniczne 
lub komputerowe, zapewniające fonię i wizję. Uczę zdalnie gry 
na fortepianie. Kamera ustawiona jest na klawiaturę instrumentu 
ucznia. Niestety, metoda nauki online w naszym wypadku jest 
niedoskonała. Odsłuch ulega zniekształceniom, nieraz znaczne 
jest obciążenie łączy, co powoduje opóźnienia w odbiorze.  

Utrudnieniem jest niewystarczające instrumentarium, którym dys-
ponują uczniowie w domach. Zdalna lekcja muzyki to obciążenie także 
dla bliskich naszych uczniów. Cała rodzina w niej uczestniczy, gdy nie 
dysponuje wielkim apartamentem. Dobra kultury rządzą się własnymi 
prawami. Dzieło muzyczne to kompozytor i odtwórca oraz publiczność. 
Kunsztu muzycznego i instrumentarium nie nauczymy zdalnie.  

URSZULA LEWANDOWSKA, przewodnicząca  
KZ NSZZ „S” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gdyni

– W ubiegłym roku wynegocjowaliśmy podwyżkę, łącznie 
1200 złotych, wypłacaną w trzech corocznych transzach po 400 
złotych. Okazało się też, że w tym trudnym czasie ludzie chcą 
mieć z nami kontakt, szukają go, szczególnie osoby samotne. Nie 
było żadnych przykrych incydentów. 

Wychodzimy z wolna z izolacji. Od czerwca nasi podopiecz-
ni mogą zgłaszać się osobiście do MOPS, przy zachowaniu stref 
bezpieczeństwa, obowiązkowych dla obu stron. W trudnym cza-
sie COVID-19 zostaliśmy doposażeni w środki ochrony, ograni-
czające zagrożenie zarażenia się koronawirusem, zasilony został 
także budżet MOPS. Społeczna izolacja spowodowała, że uczymy 
się nowej rzeczywistości, na nowo odczytujemy i budujemy mię-
dzyludzkie relacje. 

Oprac. (asg)

Jakie zmiany w organizacji pracy i zachowaniach 
społecznych wymusił koronawirus? 

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

Planujesz urlop? Wypoczywaj 
w ośrodkach DOMS w Zakopanem, 
Jarnołtówku albo Spale. Członkowie 
Związku mogą skorzystać z bonów 
zniżkowych w tych miejscach.

DOMS to należąca do NSZZ „Soli-
darność” spółka, która oferuje pobyty 
wypoczynkowe, turnusy rehabilitacyj-
ne, miejsca na szkolenia, a także impre-
zy okolicznościowe oraz zorganizowane 
pobyty dla dzieci i młodzieży. 

Pierwszy z ośrodków, gdzie można sko-
rzystać z oferty, znajduje się w Zakopanem. 
Hyrny od dawna jest wpisany w historię 
zakopiańskiej turystyki. Dysponuje dobrą 
bazą noclegową, wyśmienitą kuchnią oraz 
strefą relaksu prowadzoną przez znakomi-
tych rehabilitantów. Wyjątkowe położenie 
i ciekawa atmosfera miejsca, w połączeniu 
z profesjonalizmem pracowników, są gwa-
rancją jakości tego miejsca.

Drugi, Ziemowit, znajduje się w Jar-
nołtówku, w otulinie Parku Krajobra-
zowego Gór Opawskich. To doskonałe 
miejsce do odpoczynku, spotkań bizne-
sowych czy rehabilitacji, które cechuje 
się spokojem. Jest tam wygodna baza 
noclegowa, kuchnia serwująca regio-
nalne potrawy i zespół ludzi mający za-
dbać o wygodę i zdrowie gości.

Z kolei w Spale znajduje się kom-
pleks Savoy. Naznaczony historycznym 
przesłaniem teren umożliwia odpoczy-
nek od zgiełku i tempa codziennego 
życia. 

„Savoy to cechujący się wysokim 
standardem ośrodek przeznaczony dla 
gości poszukujących kontaktu z korze-
niami opowieści o naszej tożsamości 
– można przeczytać na stronie inter-
netowej obiektu. – Wchodzące w jego 
skład ośrodki Żbik i Miś stanowią na-
tomiast doskonałą bazę do zorganizo-
wania wszelkich wydarzeń okoliczno-
ściowych, integracyjnych, a nawet mogą 
być miejscem spotkań zgrupowań spor-
towców korzystających z infrastruktury 
regionu”. 

Członkowie Związku dzięki okaza-
niu legitymacji NSZZ „Solidarność” 
otrzymują 10 procent rabatu od cen 
wszystkich oferowanych przez DOMS 
usług (rabatu nie otrzymują natomiast 
osoby towarzyszące, o ile nie mają legi-
tymacji Związku). Tańsze noclegi, wy-
żywienie czy strefa relaksu bądź możli-
wość skorzystania z Akademii Zdrowia 
DOMS przez indywidualnych członków 
Związku to nie wszystko. 

Druga oferta jest związana z pobyta-
mi grup NSZZ „Solidarność”. 

– Nasze ośrodki w Zakopanem, Spale 
oraz Jarnołtówku posiadają bardzo boga-
tą ofertę szkoleniową. Oferujemy pokoje 
1-, 2-osobowe oraz pokoje typu studio. 
Dodatkowo zapewniamy dostęp do wy-
posażonych sal konferencyjnych. W Za-
kopanem oraz Jarnołtówku posiadamy 
także strefy odnowy biologicznej z base-
nami i salami do zabiegów – informuje 
Marcin Szkodziński, marketing manager 
ds. „Solidarności” w spółce DOMS.

Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność” każdy członek Związku może 
otrzymać bon o wartości 200 zł, któ-
rym będzie mógł „zapłacić” za usługi 
hotelowe i gastronomiczne w DOMS. 
Bon będzie ważny od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 lipca 2021 r., a o sposobie dystry-
bucji Związek poinformuje w najbliż-
szym czasie. Realizacja będzie wymagać 
wcześniejszej rezerwacji (dostępność 
miejsc może być odmienna w każdej 
lokalizacji). 

– Aby skorzystać z bonu należy za-
rezerwować pobyt na minimum dwie 
noce z całodziennym wyżywieniem 
w jednym z ośrodków DOMS. Po oka-
zaniu bonu na recepcji od rachunku 
odjęte zostanie 200 zł – dodaje Marcin 
Szkodziński.

(tm)

Bon na 200 zł oraz rabaty dla członków „S”



Nr 7/8 / lipiec/sierpień 20204
SPOJRZENIE

S³odka tajemnica PiS
Kiedy skończy się pandemia koronawirusa? Rząd, a przede 
wszystkim Ministerstwo Zdrowia, wie, ale nie powie. Tak przy-
najmniej sądzi Rafał Trzaskowski, który podczas debaty prezy-
denckiej ujawnił, że nie wiemy nawet, kiedy skończy się epidemia, 
bo rząd nas o tym nie informuje. Ale mało tego, chwilę później 
słyszymy znowu: Dzisiaj chcemy wiedzieć przede wszystkim, i to 
są pytania do prezydenta, do rządu, czy epidemia się już skończyła, 
czy się nie skończyła? Ale w Polsce czy na świecie? Oj, niedobry 
ten rząd, jak tak można?

Jaki ³adny megafon!

Publicysta Stanisław Janecki zauważa, że megafon najbardziej 
kojarzy się ze szczekaczkami i akcjami pacy�kacyjnymi Milicji
Obywatelskiej z lat komuny. Ale nic to, Rafał Trzaskowski 
z megafonem występuje bardzo często i takich skojarzeń 
zapewne nie ma. Ma za to zgoła inne. Mówicie mi #MamyDość 
nienawiści i podziałów, a megafon stał się symbolem naszego 
krzyku o normalność – czytamy na Twitterze. Wspólnie zmieńmy 
Polskę! Ale okazuje się, że taka tuba ogólnie lubiana jest przez 
polityków Platformy. W czasie wiecu kandydata na prezydenta 
Rafała Trzaskowskiego poseł Cezary Tomczyk przez megafon 
krzyczał do ucha dziennikarza Samuela Pereiry: Prosiłbym o 
zachowanie bezpiecznej odległości. Tak więc megafon stał się 
symbolem, ale, niestety, chamstwa i „odpowiedniego” trakto-
wania mediów, które nie jedzą wam z ręki, jak zauważa pewien 
internauta.

Nagroda od ,,Wyborczej
,,

Gdańsk wyróżniony! Jest się z czego cieszyć? Podczas uro-
czystej gali „Gazety Wyborczej” i podsumowania plebiscytu 
Supermiasta Gdańsk został wyróżniony jako miasto niepokorne, 
gdzie narodziła się „Solidarność”. Wydarzenie organizowano 
z okazji jubileuszu 30-lecia polskiego samorządu terytorialnego. 
W imieniu miasta podziękowała pani prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz. No dobra, „Gazeta”, nagroda, w sumie nie czepiajmy 
się. Ale… kilka miesięcy wcześniej biuro Aleksandry Dulkiewicz 
na stworzenie tej akcji przekazało spółce Agora 55 350 złotych. 
A istnieje podejrzenie, że te pieniądze to nie wszystko. I nikt 
nawet nie robi z tego tajemnicy, bo strona internetowa Gdańska 
informuje, że władze miasta przyczyniły się do zorganizowania 
całego wydarzenia. Cóż, my wam, wy nam… Ale w dobie kry-
zysu związanego z pandemią dotowanie koncernu medialnego 
to chyba jakieś nie halo. Zresztą to nie pierwsza dotacja miasta 
Gdańska dla Agory, czyli „Gazety Wyborczej”. Ponad 70 tysięcy 
złotych, jeszcze za prezydentury śp. Pawła Adamowicza, 
miasto przekazało na ustalenie zasad wzajemnej współpracy przy 
organizacji kampanii promocyjnej z okazji Gdańskiego Tygodnia 
Demokracji. I tak to się kręci. 

Chc¹ usun¹æ ,,W pustyni 
i w puszczy

,,

Postępowcy wzięli się za Henryka Sienkiewicza, bo ponoć to 
rasista. A w lewackiej szkole nie ma miejsca dla rasistowskiej po-
wieści „W pustyni i w puszczy”, stanowiącej świadectwo tego, jak 
postrzegał Afrykę i jej mieszkańców wykształcony i dość zadufany 
w sobie Europejczyk sprzed 120 lat. 
Kandydatów na listę zakazanych lektur jest więcej: „Akademia 
Pana Kleksa” Jana Brzechwy, „Dzieci z Bullerbyn”, „Kajko i Kokosz”, 
no bo przecież dobrze wiemy, skąd pochodzą zbójcerze… Na 
liście lektur szkolnych nie ma praktycznie pozycji, w której ktoś 
nie zostałby opisany nieżyczliwie, w której nie pojawiałby się 
krzywdzący stereotyp kobiety, Afroamerykanina, Afroafrykanina, 
Chińczyka, robota (Lem), szlachcica, studenta, kota lub cyklisty. 
I cóż począć? Nasza propozycja nie do odrzucenia: nie czytać!

Czy ,,dziœ
,,
 to dziœ, czy 

nie wiadomo kiedy?

Co to jest „dziś”? Wydawałoby się, że to jakaś konkretna data, 
określony dzień w miesiącu, a „wczoraj” to było dzień wcześniej, 
a „jutro” to będzie dzień następny. Czyli nie „dziś”. He, he, nic 
z tego. Błędne myślenie. Sąd wie lepiej. Dzisiaj w Polsce prawie 
milion osób straciło pracę – powiedział na jednym ze spotkań 
z wyborcami Rafał Trzaskowski. Pytał, co prezydent zrobił dla 
tych, którzy dzisiaj tracą pracę. A okazuje się, że w maju przybyło 
nie milion, a około 46 tysięcy bezrobotnych. Nawet od początku 
epidemii, czyli od lutego, liczba bezrobotnych wzrosła o około 
92 tysiące, czyli dziesięciokrotnie mniej, niż mówił Trzaskowski. 
Jeżeli według pana kandydata „dziś” oznacza cały maj, to mylny 
błąd. Jeżeli „dziś” to cztery miesiące od lutego do maja, to też 
pudło. A co na to sąd? W trybie wyborczym stwierdził, że nie 
wiadomo, co dokładnie w tej wypowiedzi oznaczało słowo „dziś”. 
I nawet druga instancja nie pomogła. Więc „dzisiaj” nie musi 
oznaczać dzisiaj, a „stracili pracę” to wcale nie znaczy, że ktoś 
stracił pracę. No, logiki w tym nie ma, ale takie są nasze sądy.

Kot na receptê
A co się dzieje w Anglii? Otóż samotność to gorsza sprawa niż 
nawet wypalanie 15 papierosów dziennie. Ba, brak towarzystwa 
i wsparcia emocjonalnego zabija nawet dwukrotnie szybciej niż 
otyłość. Theresa May, była premier Wielkiej Brytanii, utworzyła 
w 2018 roku w swoim rządzie nowe stanowisko – ministra ds. 
samotności. Brzmi jak political �ction? Niekoniecznie, bo według 
o�cjalnych danych aż 9 milionów Brytyjczyków żyje w poje-
dynkę – to aż 13 procent całego społeczeństwa. Teraz brytyjscy 
politycy mają nowy sposób na walkę z samotnością. Postulują, 
aby każdej osobie, która cierpi z powodu osamotnienia, była 
wypisywana recepta na... kota, który miałby dotrzymywać jej 
towarzystwa. No cóż, jako sympatycy tych czworonogów w całej 
rozciągłości popieramy!

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. Jak w niej głosowaliśmy? Przede wszyst-
kim – masowo. Ponad 64-procentowa frekwencja pokazała, że demokracja w Polsce 
ma się co najmniej dobrze, choć mobilizacja była większa w dużych miastach niż na 
tzw. prowincji. To ważny wniosek i wskazówka przed drugą turą. Przy tym stosunkowo 
niewiele osób głosowało korespondencyjnie. To pokazuje, że przyjęcie takiej formuły w 
potencjalnych wyborach majowych było błędem. Niemniej była to reakcja na histeryczną 
akcję Platformy, której celem była wyłącznie zmiana kandydata. A przecież 9 maja,  dzień 
przed wyborami ogłoszonymi w konstytucyjnym terminie, na COVID-19 zachorowało 288 
osób, a 27 czerwca, dzień przed faktycznym głosowaniem – aż 318.
Interesujące wnioski można wysnuć, analizując głosowanie w gminach. Oto Andrzej 
Duda najwięcej głosów uzyskał w lubelskim Chrzanowie – blisko 86 procent, natomiast 
rekord Rafała Trzaskowskiego, to 59 procent uzyskane w zamożnej dzielnicy warszaw-
skiej – gminie Wilanów. Na naszym terenie Trzaskowski pięćdziesiątkę przekroczył 
w Sopocie, a prezydent Duda najwyższe wyniki – ponad 60 procent – uzyskał w 
Sierakowicach, Lipnicy, Lini i Skórczu. Wygrał też w większości pomorskich powia-
tów. Niemniej wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego jest dobry, choć – jak zwracają 
uwagę komentatorzy – jest to najsłabszy wynik w pierwszej turze kandydata Platformy 
Obywatelskiej. Porównując jego wynik do ostatnich notowań poprzedniej kandydatki 
PO – Kidawy-Błońskiej, to niewątpliwie inna liga. Zresztą już w pierwszych zdaniach 
podczas wyborczego wieczoru przyznał to sam pretendent, dziękując samorządom 
i Senatowi za zablokowanie wyborów majowych.
Bezprecedensowa manipulacja opinią publiczną opłaciła się wiceprzewodniczącemu 
Platformy. Czy warto o tym mówić jeszcze dziś? Warto. Bo przed nami druga tura 
wyborów, a polityczny cynizm oznacza brak wiarygodności. Zresztą ów cynizm i brak 
wiarygodności widać na każdym kampanijnym kroku Rafała Trzaskowskiego. Bo jakże 
to, prominentny od wielu lat polityk Platformy, ba, jej wiceprzewodniczący, dziś kreuje 
się na kandydata niemal ponadpartyjnego? Człowiek, który niemal do faszystów 
porównywał uczestników Marszu Niepodległości, dziś mruga do nich okiem i zachęca 
do poparcia? Idzie pod rękę z wojującymi środowiskami LGBT, zaznaczając, że jest 
katolikiem, a na pytanie o pierwszą komunię syna, odsyła do… żony. 
Podkreślam, nie chodzi o stygmatyzowanie kogokolwiek, ale o jasność i przejrzystość 
przekazu. O uczciwość i przyzwoitość. Polityczne krętactwo zawsze prowadzi na ma-
nowce, a w praktyce oznacza traktowanie wyborców jak stada baranów, które trzeba 
zapędzić do urn w celu właściwego oddania głosu. Dziś Rafał Trzaskowski ma usta 
pełne społecznych obietnic, a jeszcze nie tak dawno podniesienie wieku emerytalnego 
nazywał modernizacją państwa, a „500 plus” – niepotrzebnym rozdawnictwem. Ale 
wybór w drugiej turze to nie tylko wybór między przyzwoitością a krętactwem, jasno-
ścią poglądów a cynizmem politycznym. To także wybór cywilizacyjny – czy Polska ma 
być silnym państwem zjednoczonym w Europie narodów, czy też może mamy stać się 
jednym z europejskich regionów, czy podstawą tego państwa ma być rodzina, czy coś 
innego? Warto pamiętać, że to konstytucja, której przecież tak broni Rafał Trzaskowski, 
de�niuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Warto wreszcie pamiętać, że
wygrana pretendenta do Pałacu Prezydenckiego oznacza permanentną, co najmniej 
trzyletnią, wojnę na górze, co może oznaczać paraliż państwa. Mobilizacja przed drugą 
turą jest więc koniecznością. Przy urnach 12 lipca naprawdę będziemy decydowali o 
przyszłości. To także nasza przyszłość. Nie pozwólmy, żeby zadecydowali o niej inni. 

Jacek Rybicki

Konieczna mobilizacja 
przed drugą turą

oni naprawdê to powiedzieli...

”Rafał Trzaskowski, wiemy, że boi się konfrontacji, jest tchó-
rzem, nie przyszedł na debatę dzisiaj*). 

Adam Szłapka,  
przewodniczący Nowoczesnej, poseł z ramienia  

Koalicji Obywatelskiej

*) podobno się przejęzyczył, ale – naszym zdaniem – powie-
dział całą prawdę.

”

– Na moim osiedlu było kilka banerów, ale wszystkie zostały zerwane – mówi 
czytelniczka „Magazynu Solidarność” z gdańskich Łostowic.

– Mój baner wisiał jedenaście dni, po czym też zniknął – opowiada z kolei 
starszy mieszkaniec gdańskiej dzielnicy Aniołki.

Analogiczny sygnał otrzymaliśmy z Gdyni, więc wszystko wygląda na zmaso-
waną akcję w Trójmieście. Nie można zatem wykluczyć, że podobnie jest w innych 
rejonach Pomorza.

Na Łostowicach wisiało kilka plakatów wyborczych. Najpierw jeden został obe-
rwany, potem następny, aż w końcu nie została żadna informacja przygotowana 
przez Prawo i Sprawiedliwość.

Z kolei na Aniołkach plakat wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy powiesił star-
szy mieszkaniec. – Zgłosiłem się do biura PiS, gdzie otrzymałem duży, wielkości 
metr na 2 metry baner – opowiada czytelnik „Magazynu Solidarność”. – Wstałem 
z samego rana, żeby go powiesić. Musiałem się wspinać, ale dzięki temu, że zawie-
siłem go wysoko, baner był dobrze widoczny z głównej drogi. To było jeszcze przed 
pierwszą turą wyborów prezydenckich. W tamtym tygodniu zwróciłem uwagę, że 
baner jeszcze wisi, ale nie potrwało to już długo. Po jedenastu dniach zobaczyłem, 
że został przez kogoś zerwany.

Podobnie było ostatnio w Gdyni, gdzie właściciel domku wywieszał dwa razy 
plakaty Andrzeja Dudy na swoim płocie. W obu przypadkach zostały one zerwane. 
Wywiesił więc plakat w bardziej bezpiecznym miejscu, czyli na balkonie. W tym 
przypadku „zgłosiło się” po niego kilka zamaskowanych osób i znowu go ścią-
gnęto. 

(tm)

Znikają plakaty i banery Andrzeja Dudy. 
Kto za tym stoi?
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CZŁOWIEK ROKU 2019 „TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ”

Prezydent 
Przyjazny 
Pracownikom

Prezydent RP Andrzej Duda otrzymał 23 czerwca nagrodę Człowiek Roku 
2019 „Tygodnika Solidarność”. Poniżej przedstawiamy fragment laudacji 
wygłoszonej podczas uroczystości wręczenia nagody.

Potrzeba nie tylko odwagi, aby wprowadzać odważne rozwiązania dla dobra pol-
skich pracowników i polskich rodzin. To dobro trzeba nosić w sercu. Nasz laureat 
– Prezydent Andrzej Duda – „Człowiek Roku 2019 «Tygodnika Solidarność»”, wzo-
rem swojego wielkiego poprzednika, człowieka „Solidarności”, śp. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, dobro pracowników nosi w sercu. Udowodnił to wieloma inicjaty-
wami i licznymi podpisami składanymi pod dobrymi zmianami poprawiającymi 
los polskich rodzin i pracowników. Tym samym radykalnie zerwał z dotychczasową 
polityką systematycznego ograniczania praw pracowniczych i związkowych, jaka 
dominowała przez ostatnie dziesięciolecia

Lista zasług prezydenta Andrzeja Dudy jest bardzo długa. 
 Przywrócenie wieku emerytalnego sprzed haniebnej reformy PO-PSL, ograni-

czenie handlu w niedzielę, ustalenie płacy minimalnej pracowników niemedycz-
nych, przywrócenie pełnego pluralizmu związkowego, radykalny wzrost płacy 
minimalnej i ustanowienie minimalnej stawki godzinowej. 

 Wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odmrożenie podwy-
żek w państwowej sferze budżetowej, klauzule społeczne w zamówieniach publicz-
nych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, lepsza ochrona przed zwolnieniem 
kobiet w ciąży, także tych pracujących w agencjach pracy tymczasowej. 

 Lepsze warunki zatrudnienia dla młodych pracowników i zatrudnionych na czas 
określony, urealnienie reprezentatywności organizacji związkowych. Dbałość i 
wzmacnianie dialogu społecznego, a także pilnowanie, aby jego zasady nie były 
łamane. Co szczególnie uwidoczniła próba zniesienia tzw. limitu 30-krotności, 
gdzie Prezydent nie zawahał się użyć swojego weta. 

 Znaczące podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, lepsze warunki 
dochodzenia roszczeń pracowniczych w sądach pracy, i wiele, wiele innych rozwiązań, 
które zostały wprowadzone z inicjatywy Pana Prezydenta lub przy jego ogromnym 
wsparciu. Wiele z nich to również realizacja postulatów sierpniowych 1980 r., które 
stworzyły Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Z całą pewnością możemy stwierdzić, że Andrzej Duda to Prezydent Przyjazny 

Pracownikom, a jego prezydentura z punktu widzenia praw pracowniczych  była 
najlepsza w ostatnim 30-leciu. 
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Duda kontra Trzaskowski, 
czyli wiarygodność kontra 
koniunkturalizm 

„Obietnice polityczne wiążą tylko tych, 
którzy w nie wierzą” i „Dwa razy obiecać, 
to jak raz dotrzymać” – tak komentowali 
sens składania obietnic wyborczych na 
„taśmach prawdy” z restauracji Sowa 
i Przyjaciele Radosław Sikorski i Jacek 
Rostowski. Dopiero wybory prezydenc-
kie i parlamentarne w 2015 roku wprowa-
dziły nową jakość do życia politycznego 
w naszym kraju. Do tej pory politycy 
przed wyborami udawali, że na poważnie 
traktują swój program wyborczy, a Polacy 
udawali, że im wierzą. 

12 lipca staną naprzeciwko siebie 
dwaj politycy: obecnie urzędujący prezy-
dent Andrzej Duda i obecny prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski. Zgodnie 
ze starą sentencją – Nie po słowach, a po 
czynach ich poznacie – porównajmy obu 
kandydatów, nie po tym, co obiecują 
w kampanii, ale jak do problemów Pola-
ków podchodzili w praktyce.

Wiek emerytalny – kto za, a kto 
przeciw

Podczas tegorocznej prezydenckiej 
kampanii wyborczej nikt spośród 11 
kandydatów nie opowiedział się za pod-
niesieniem wieku emerytalnego, był na-
wet taki, który chciał w ogóle znieść wiek 
emerytalny. Również pozostali na placu 
boju kandydaci, którzy przeszli do drugiej 

tury, zadeklarowali, że jako prezydenci nie 
podpiszą się pod podniesieniem wieku 
emerytalnego. Czym jednak te deklaracje 
się różnią? Przede wszystkim wiarygod-
nością osób, które je składają.

Dotrzymana obietnica

Postulat obniżenia wieku emerytal-
nego był jednym z głównych punktów 
umowy między kandydatem na prezy-
denta Andrzejem Dudą a „Solidarnością” 
podpisanej w maju 2015 roku. Pierwszy 
projekt ustawy przywracającej wiek eme-
rytalny na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn Andrzej Duda wniósł do 
parlamentu już 21 września 2015 roku, a 
więc miesiąc po swoim zaprzysiężeniu 
na stanowisko głowy państwa. Ponownie 
projekt ustawy obniżającej wiek emery-
talny został przedłożony przez prezydenta 
pod koniec listopada 2015 roku, a więc już 
po wygranych przez PiS wyborach parla-
mentarnych. Tym razem, dzięki temu, że 
większość miało PiS, prezydencka ustawa 
została przez Sejm przyjęta. Ustawa we-
szła w życie 1 października 2017 r. 

Obniżenie wieku emerytalnego 
nie zamknęło jednak do końca spra-
wy. Pierwszy punkt umowy pomiędzy 
kandydatem na prezydenta Andrzejem 
Dudą i „Solidarnością” zawierał jeszcze 
jeden postulat, a mianowicie powiąza-

nie możliwości przejścia na emeryturę 
ze stażem pracy.  NSZZ „Solidarność” 
nie zrezygnował z tzw. emerytury sta-
żowej, ze swojego zobowiązania nie wy-
cofuje się również Andrzej Duda, który 
odpowiadając na pytania internautów 
28 kwietnia 2020 roku powiedział: 

– Zaproponowałem przewodniczące-
mu NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie 
zawarcie kolejnej umowy na kolejny okres 
mojej prezydentury, w której prolongowane 
będzie zobowiązanie i postulat wprowadze-
nia emerytury zależnej od stażu pracy. (…) 
To nadal oczywiście jest zapis, zobowiąza-
nie, które wiąże mnie z NSZZ „Solidarność”, 
podchodzę do tego poważnie, wielokrotnie 
już rozmawiałem na ten temat i z minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej, i z prezes 
ZUS Gertrudą Uścińską, i z panem premie-
rem. Te kwestie są liczone, bo postulat, żeby 
to był 40-letni okres pracy, jest postulatem 
bardzo trudnym do spełnienia. Szukamy 
tutaj innych rozwiązań. 

Zapis o emeryturze stażowej znalazł 
się w nowym porozumieniu podpisa-
nym 5 maja br. przez Andrzeja Dudę 
i NSZZ „Solidarność”. 

Nie pamięta, czy był posłem

Inaczej do sprawy podchodził Rafał 
Trzaskowski, nowy kandydat KO, dublu-
jący w tej roli Małgorzatę Kidawę-Błońską, 
który na jednej z konferencji prasowych, 
zapytany o wiek emerytalny, stwierdził:

– Cztery lata temu nie byłem posłem, 
ale prawda jest taka, że dzisiaj trzeba się 
wsłuchać w to, co mówią obywatele.

Po chwili, po uwadze partyjnego 
kolegi, że jednak był posłem w tamtym 
czasie, poprawił się i powiedział:

W drugiej turze wyborów spotkają się ze sobą urzędujący prezydent An-
drzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Przez 
trzydzieści lat demokracji w Polsce nasłuchaliśmy się różnych obietnic 
wyborczych. Gdyby wprowadzić je wszystkie w życie, żylibyśmy w pań-
stwie pełnym szczęśliwości. Dlatego nie do końca ważne są szczegółowe 
programy wyborcze, o wiele ważniejsze jest natomiast to, czy kandydat, 
który się pod nimi podpisuje, jest wiarygodny. 

Andrzej Duda na trasie kampanii wyborczej przed drugą turą.
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Jak głosowaliśmy  
w województwie 

pomorskim
I tura 

Sierakowice
Duda: 61,91%

Kartuzy GDAŃSK 

Człuchów

SŁUPSK

Chojnice

Kościerzyna

Bytów

Starogard Gd.

Tczew

Kwidzyn

Nowy Dwór Gd.

Wejherowo

Pruszcz Gd.

Lębork

Malbork

Puck

Skórcz
Duda: 61,31%

Linia
Duda: 61,05%

Lipnica
Duda: 60,35%

Brusy
Duda: 57,88%

Sopot

GDYNIA 

Powiaty, w których 
wygrał Rafał Trzaskowski
Powiaty, w których 
wygrał Andrzej Duda

Gminy, w których 
Andrzej Duda uzyskał rekordowe poparcie
Miasto, w którym Rafał Trzaskowski 
uzyskał ponad 50%

W pierwszej turze wyborów Rafał Trzaskowski uzyskał 
na Pomorzu niewielką przewagę (niecałe 5 proc.) nad An-
drzejem Dudą. Warto zwrócić uwagę, że wynik taki osią-
gnął dzięki kilku miastom. W większości powiatów prze-
wagę miał Andrzej Duda, który notabene zanotował kilka 
rekordów. Urzędujący prezydent uzyskał nawet ponad 

60 procent w kilku gminach (Sierakowice, Lipnica, Brusy, 
Skórcz, Linia), podczas gdy Trzaskowski przekroczył 50-
-procentowy wynik tylko i wyłącznie w Sopocie. Prawdzi-
we jednak rekordy prezydent Duda uzyskał w Chrzanowie 
(woj. lubelskie) – 85,92 proc. i w Przytułach (woj. podla-
skie) – 84,85 proc.

– Przepraszam bardzo, pan poseł mi 
zwrócił uwagę, że cztery lata temu byłem 
oczywiście posłem, ale nie głosowaliśmy 
wtedy podwyższenia ani obniżenia wie-
ku emerytalnego.

I tutaj znów okazało się, że mija się 
z prawdą. Kandydat Koalicji Obywa-
telskiej 9 grudnia 2015 roku głosował 
za odrzuceniem projektu obniżającego 
wiek emerytalny w pierwszym czytaniu. 
Również rok później, w listopadzie 2016 
roku, głosował przeciwko przyjęciu usta-
wy o obniżeniu wieku emerytalnego.

Czy zatem można ufać Rafałowi 
Trzaskowskiemu, który chwali się zna-
jomością języków obcych, a nie pamię-
ta, kiedy był posłem i czy głosował za 
przyjęciem wieku emerytalnego? Czy 
również zapomni o swoich dzisiejszych 
deklaracjach wkrótce po wyborach?

Dbałość o polskie rodziny 

To, że dla Andrzeja Dudy dbałość o 
polskie rodziny i najsłabsze grupy spo-
łeczne nie jest tylko hasłem wyborczym, 
urzędujący prezydent udowodnił wielo-
krotnie. Jednym z wielu, ale najbardziej 
spektakularnym dowodem na realiza-
cję punktu drugiego umowy Andrzeja 
Dudy z „Solidarnością” z 2015 roku 
(„Zapewnienie rodzinom wychowu-
jącym dzieci dodatkowego wsparcia”) 
jest program „500 plus”. Sztandarowy 
projekt rządu Beaty Szydło polegał na 
wprowadzeniu dodatku – najpierw na 
drugie i kolejne dziecko w wysokości 
500 złotych, później program rozsze-
rzony został także na pierwsze dziec-
ko. Wprowadzono również dodatek 

w wysokości 300 złotych na wyprawkę 
szkolną dla każdego ucznia. Prezydent 
Andrzej Duda przygotował i złożył pro-
jekt uzupełnienia rozwiązań prawnych 
dotyczących programu „Rodzina 500 
plus”, którego celem było uniemożli-
wienie obniżenia, z powodu bycia be-
neficjentem tegoż programu, świadczeń 
alimentacyjnych przez sądy przy ich 
ustalaniu. 

Zastanówmy się, co by było, gdyby 
w momencie powstania programu „500 
plus” prezydentem był Rafał Trzaskow-
ski. Jeszcze dwa lata temu w rozmowie 
z Jarosławem Kuźniarem w programie 
Onet Rano zapewniał, że rząd PO-PSL 
dawał dokładnie takie same pieniądze, 
albo nawet większe, na wspieranie ro-
dzin, natomiast – „500 Plus”, ten pro-
gram rozdawnictwa, jest dużą pułapką 
dla Platformy Obywatelskiej i Nowocze-
snej – oceniał Trzaskowski.

Dziś przed wyborami mówi: – Nie-
którzy z nas krytykowali ten program, 
ale ten program jest słuszny. On po-
zwolił ludziom się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości, trzeba to przyznać. Jest 
to absolutnie niezbywalny filar naszej 
polityki społecznej i to był dobry ruch. 
Znów kandydat KO nie umie przyznać, 
że to on właśnie krytykował program 
„500 plus”, i chowa się za określeniem 
„niektórzy z nas”. 

Innym przykładem jak obecny prezy-
dent Warszawy dba o polskie rodziny jest 
jego stosunek, a także jego partii, do usta-
wy o ograniczeniu handlu w niedziele. 

– Jest projekt Platformy Obywatel-
skiej, już w Sejmie, złożony na ręce pani 
marszałek Witek – zliberalizować handel 

w niedziele. Jak głosował pan Trzaskowski, 
jeżeli chodzi o handel w niedziele? Można 
sobie sprawdzić. Głosował przeciw ograni-
czeniu handlu w niedziele. Czyli przeciw 
daniu rodzinom możliwości spotkania się 
w niedzielę, nie tylko na Boże Narodzenie 
czy Wielkanoc. To są, moi drodzy, wszystko 
nasze osiągnięcia z ostatnich pięciu lat. Dla-
tego „Solidarność” już wybrała. I tę kolejną 
umowę, którą podpisaliśmy wspólnie z pa-
nem prezydentem, będziemy realizować. To 
dobry kierunek, kierunek, w którym chcemy 
iść – mówił przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda podczas uroczystości 
wręczenia urzędującemu prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie tytułu Człowiek Roku 
2019„Tygodnika Solidarność”. 

20 groszy

A jak prezydent Trzaskowski trak-
tuje niepełnosprawnych w rządzonym 
przez siebie mieście? W czerwcu por-
tal „Życie stolicy” donosił, że Warszawa 
pod wodzą Rafała Trzaskowskiego nie 
ma w tym roku pieniędzy na turnusy 
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych! 
Osoby zainteresowane uzyskaniem 
turnusu mogą składać wnioski od… 
1 stycznia 2021 roku.

Swoją dbałość o najsłabszych i po-
trzebujących Rafał Trzaskowski poka-
zał, kiedy to zbierającą na lekarstwa 
kobietę wsparł kwotą …20 groszy. Tak 
sytuację tę w 2017 roku opisano na por-
talu Fakt24.pl:

Centrum Warszawy. Przed należącą 
do Magdy Gessler, jedną z najdroższych 
cukierni stolicy, zatrzymuje się taksów-
ka. Wysiada z niej Rafał Trzaskowski 

– obecnie poseł Platformy Obywatelskiej, 
niegdyś eurodeputowany, minister i po-
tencjalny kandydat na prezydenta War-
szawy. Przyjechał po słodycze – kupił 
cztery ciastka za 44 zł. Przed cukiernią 
zagadnęła go starsza kobieta. Zbierała 
na lekarstwa. Polityk pomocy nie odmó-
wił. Tyle że wręczył kobiecie... 20-groszo-
wą monetę! Światowiec? 

Kto ma prawo powoływać się 
na „Solidarność”

To, co wyróżnia prezydenturę An-
drzeja Dudy, to wielki szacunek do hi-
storii NSZZ „Solidarność”, udowodnił to 
swym udziałem w wielu uroczystościach 
organizowanych z okazji rocznic, udzie-
laniem patronatów, przyznawaniem 
odznaczeń państwowych i wyróżnień 
osobom zasłużonym dla niepodległości, 
a które przez lata były pomijane. 

A jak tradycję niepodległościową 
traktuje Rafał Trzaskowski? Weźmy 
pod uwagę chociażby ustawę dezube-
kizacyjną, obniżającą emerytury byłych 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 
PRL, którą w grudniu 2016 r. podpisał 
urzędujący prezydent. Czy tę ustawę 
podpisałby kandydat KO? Chyba nie. 
Rafał Trzaskowski, odnosząc się do 
odebrania przywilejów byłym esbekom, 
na jednym z wieców wyborczych powie-
dział:

– Ten rząd próbuje przez cały czas 
nas dzielić. Mówi, że ten, kto przepraco-
wał choć jeden dzień przed 89 rokiem, 
ten nie zasługuje na uznanie. Nie ma 
na to zgody! Dlatego, że Polska była bu-
dowana od wielu, wielu dziesięcioleci. I 
mamy prawo być dumni z tego, jak Pol-
ska wygląda (…).

A partyjny kolega Trzaskowskiego, 
Tomasz Siemoniak, podczas kampanii 
samorządowej we wrześniu 2018 r. na 
spotkaniu z emerytami mundurowymi 
zapowiadał, że PO „odwróci krzywdzą-
cą i opartą na odpowiedzialności zbio-
rowej” ustawę dezubekizacyjną. 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, odnosząc się do powoływania 
się przez kandydata KO na etos „Solidar-
ności”, powiedział w Radiu Gdańsk:

– Mam taką propozycję dla pana Trza-
skowskiego, że jeżeli chce się powoływać na 
ideały „Solidarności”, to najpierw niech 
zdekomunizuje ulice w Warszawie. Niech 
więcej czasu poświęci w ratuszu na wery-
fikację fundacji, którym przyznaje środki 
finansowe. Bo się okazuje, że przyznaje 
środki finansowe instytucjom, którymi 
kierują byli agenci Służby Bezpieczeństwa, 
którzy donosili na chociażby ks. Franciszka 
Blachnickiego. I to jest sytuacja dla mnie 
kuriozalna. I najpierw niech się pan Trza-
skowski jako prezydent Warszawy zajmie 
tymi sprawami, a później powołuje na 
ideały „Solidarności”.

Dlaczego „Solidarność” 
popiera Andrzeja Dudę

NSZZ „Solidarność” rozliczył prezy-
denta Andrzeja Dudę z obietnic wybor-
czych. Urzędujący prezydent to „rozlicze-
nie” przeszedł pomyślnie. Stąd podpisanie 
5 maja 2020 roku drugiej umowy pomię-
dzy Związkiem a obecną głową państwa, 
jak również nadanie mu tytułu Człowiek 
Roku 2019 „Tygodnika Solidarność” 
i udzielenie przez władze krajowe NSZZ 
„Solidarności” poparcia w tegorocznych 
wyborach prezydenckich.

Z całą odpowiedzialnością możemy 
stwierdzić, że Andrzej Duda to Prezy-
dent Przyjazny Pracownikom, a jego 

prezydentura z punktu widzenia praw 
pracowniczych była najlepsza w ostat-
nim 30-leciu – czytamy w laudacji wy-
głoszonej z okazji wręczenia nagrody 
Człowiek Roku 2019 „Tygodnika So-
lidarność”.

Oczywiście, nie wszystko udało się 
zrealizować z umowy podpisanej z 
„Solidarnością”, jak choćby emerytur 
stażowych. Jednak prezydent Polski 
swój program może realizować tylko 
we współpracy z parlamentem i rzą-
dem. Inaczej wygląda to w przypadku 
włodarzy miast, to od nich zależy, jak 
realizowany jest program, z którym szli 
do wyborów. 

Niespełnione obietnice

Rafał Trzaskowski, gdy ubiegał się 
o prezydenturę Warszawy, zadeklarował 
wiele inicjatyw na rzecz stolicy, w tym 
część obiecał wypełnić w ciągu pierwszych 
12 miesięcy urzędowania. Między innymi 
miały być rozpoczęte prace przy IV i V li-
nii metra. Tymczasem wciąż trwają prace 
koncepcyjne nad przygotowaniem planów 
III linii, drążony jest jeszcze odcinek II li-
nii na Pradze-Północ. Obecny prezydent 
Warszawy obiecywał też przeznaczanie co 
najmniej 250 milionów zł rocznie na re-
monty dróg. A ile na ten cel przeznaczo-
no w 2019 roku? Okazuje się, że niespełna 
180 tysięcy. Rafał Trzaskowski zapowiadał 
również, że będzie budował 1,5 tysiąca 
mieszkań na wynajem rocznie. A ile wy-
budował? Z odpowiedzi udzielonej na py-
tanie PAP przez rzecznik ratusza wynika, 
że w 2019 roku wybudowano 228 nowych 
lokali. „Chcemy, żeby w Warszawie nastą-
piła zielona rewolucja: do 2020 roku po-
sadzimy w miejskich parkach, skwerach i 
lasach w sumie milion drzew” – czytamy 
w programie Rafała Trzaskowskiego jako 
kandydata na prezydenta stolicy. Teraz 
okazuje się, że te milion drzew to plan na 
całą kadencję. Nie ma też zapowiadanych 
w kampanii dodatkowych dyżurów geria-
trów w szpitalach i przychodniach, 1,5 
miliona zł na „urlopy wytchnieniowe” 
dla 1500 seniorów, opłacania przez mia-
sto pobytu w żłobku każdego dziecka, 
dodatkowych stypendiów dla doktoran-
tów, rewitalizacji placu Pięciu Rogów, 
dodatkowych dyżurów lekarzy w dziel-
nicach, stacji ładowania na dziewięciu 
istniejących parkingach, punktów wy-
miany rzeczy między mieszkańcami 
w ramach pilotażowego programu. Jeśli 
Rafał Trzaskowski nie potrafił zrealizo-
wać obietnic złożonych jako prezydent 
miasta, czy zrealizuje swoje obietnice 
jako prezydent państwa?

Jan Śpiewak, znany działacz społecz-
ny, tak podsumowuje prezydenturę Ra-
fała Trzaskowskiego w Warszawie:

– Rafał Trzaskowski postanowił 
zostać prezydentem Warszawy, ale nie 
rozwiązał problemów naszego miasta. 
Ucieka od nich, dezerteruje ze stanowi-
ska. I dodaje: – Media milczą, politycy 
milczą, więc my musimy przypomnieć, 
że dzika reprywatyzacja trwa w najlep-
sze. Czy Rafał Trzaskowski jest po stronie 
sprawiedliwości i praworządności, czy po 
stronie mafii reprywatyzacyjnej? 

12 lipca Polacy pójdą do wyborów. 
Wybierać będą pomiędzy Andrzejem 
Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Pierw-
szy udowodnił, że jest wiarygodnym, 
stałym w swoich poglądach politykiem, 
dotrzymującym obietnic wyborczych. 
Drugi swoje poglądy koniunkturalnie 
dopasowuje do sytuacji i obieca wszyst-
ko wszystkim, byleby osiągnąć cel.

Małgorzata Kuźma

Sztum
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– Andrzej Duda wygrał pierwszą turę 
wyborów prezydenckich, uzyskując 
osiem i pół miliona głosów. Jak oce-
nia Pan ten wynik?

– Wyniki pierwszej tury wyborów 
prezydenckich wyglądają dość optymi-
stycznie, ale nie gwarantują one zwycię-
stwa w drugiej turze. Jest bardzo wiele 
niewiadomych, przy tak spłaszczonych 
wynikach pozostałych kandydatów nie 
wiemy, jak zachowają się ich wyborcy, 
czy w ogóle pójdą głosować, a jeżeli tak, 
to na kogo oddadzą głos. Myślę jed-
nak, że Polacy docenią realną zmianę 
w naszej polityce, jaka nastąpiła dzięki 
prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jego 
prezydentura przywróciła elementarną 
wiarygodność państwa. Okazało się, że 
politycy mogą dotrzymać złożonych 
obietnic, mogą iść w kierunku wytyczo-
nym przez ich wyborców, mogą przej-
mować się zdaniem obywateli także 
wtedy, gdy sprawują już urząd.

Prezydent pokazał się także jako 
człowiek współpracy. Każdy, kto uważ-
nie śledził jego działania i potrafi je 
uczciwie ocenić, wie, że wielokrotnie 
wyciągał rękę do środowisk będących 
poza jego zapleczem politycznym. To 
też jest rzeczywista, dobra zmiana, jeśli 
chodzi o sposób sprawowania urzędu. 
Bronisław Komorowski był prezyden-
tem Platformy Obywatelskiej, za Rafa-
łem Trzaskowskim, wiceprzewodniczą-
cym tej partii, stoi cały legion całkiem 
skompromitowanych lub co najmniej 
kontrowersyjnych działaczy, z Donal-
dem Tuskiem na czele. Wielu Polaków 
wciąż pamięta, co oni robili. Myślę, że 
szczególnie złe wspomnienia związane 
z tamtą ekipą mają związkowcy, bo po-
dejście Komorowskiego i rządu Tuska 
czy Kopacz do spraw pracowniczych 
było skandalem.

Kolejna ważna dla mnie różnica: 
światopogląd. Trzaskowski to lewicowe 
skrzydło i tak lewicowej już, jeśli chodzi 
o kwestie światopoglądowe, Platformy. 
Skrajna lewica, eksperymenty obycza-
jowe, promowanie czegoś, co św. Jan 
Paweł II nazwał „kulturą śmierci” – to 
Trzaskowski. Andrzej Duda jest kon-
serwatystą, gwarantem podstawowych 
wolności i poszanowania tradycji.

I sprawa kluczowa dla czytelników 
państwa „Magazynu”: Andrzej Duda 
jest człowiekiem „Solidarności”. Tu 
są korzenie jego patrona, śp. Lecha 
Kaczyńskiego, tu są bliskie jego sercu 
idee. Że nie są to puste słowa pokazu-
ją programy społeczne wprowadzone 
przez nasz rząd pod patronatem pana 
prezydenta. To solidarność w praktyce. 
Andrzej Duda jest kandydatem zwy-
kłych, ciężko pracujących Polaków, 
a Rafał Trzaskowski kandydatem war-
szawskich elit. Zwykli, ciężko pracujący, 
uczciwi Polacy wybiorą Andrzeja Dudę. 
Wygramy te wybory.

– Niewątpliwie Andrzej Duda dla „So-
lidarności”, ale w ogóle dla pracowni-
ków, jest jednym z najlepszych, obok 
Lecha Kaczyńskiego, prezydentów 
w ciągu ostatnich 30 lat. Jak się ze-
stawi obiektywnie to, co zrobił dla 

zwykłych Polaków – to rzeczywiście 
jest tego dużo. Dlaczego w Gdańsku, 
mieście, gdzie narodziła się „Soli-
darność”, której fundamentem jest 
prawda i szacunek do zwykłego czło-
wieka, wygrywa osoba, która ciągle 
wygłasza frazesy i nie chce się przy-
znać, jakie ma naprawdę poglądy?

– Gdańsk nie jest wyjątkiem, kolejne 
wybory pokazują, że wszystkie najwięk-
sze miasta w Polsce, ale i – z drobnymi 
wyjątkami – na świecie, głosują na kan-
dydatów lewicowych światopoglądowo 
i liberalnych gospodarczo. Ludzie, któ-
rzy zdobyli władzę w polskich metro-
poliach w latach 90., wywodzili się ze 
środowisk opozycyjnych, antykomuni-
stycznych. Zmieniali się jednak wraz ze 
zmianami społecznymi, demograficz-
nymi w miastach. Ludzie oceniali ich 
pozytywnie, bo Gdańsk, Wrocław czy 
Poznań rzeczywiście przez te trzydzie-
ści lat się zmieniły, szczególnie w cza-
sie, gdy zaczęły płynąć tu pieniądze 
z programów unijnych. Wielka szko-
da, że w Gdańsku ceną za te zmiany 
jest niszczenie polskiego dziedzictwa 
kulturowego czy historycznego oraz 
absurdalna, nieprzemyślana polityka 
przestrzenna, polegająca na podpi-
sywaniu się pod każdym pomysłem 
deweloperów. Płacimy za to chociaż-
by w postaci regularnych podtopień 
miasta.

– Czy rzeczywiście problem jest tylko 
w tym, że w dużych miastach żyje się 
ludziom lepiej. Nie jest czasem tak, 
że PiS odpuścił sobie duże miasta, 
wiedząc, że ma poparcie w mniej-
szych miejscowościach?

– Powiem tak: jestem w polityce od 
niedawna, ale zawsze uważałem, że Pra-
wo i Sprawiedliwość czy – szerzej – pra-
wica, powinny być w Gdańsku bardziej 
aktywne. Powinniśmy pracować ciężej, 
musi być więcej wigoru, inicjatywy 
i wiary w zwycięstwo. Powinniśmy też 
lokalnie budować szersze, pozapartyjne 
zaplecze, oparte o różne środowiska. Bo 
jest w Gdańsku, a pewnie i w innych 
miastach, wiele grup, które wcale nie 
są zadowolone z wieloletnich rządów 
liberalnego układu. Te środowiska 
trzeba wspierać, aktywować. Budujmy 
prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, 
współpracujmy z organizacjami poza-
rządowymi, wspierajmy powstawanie 
nowych. Wtedy będziemy mogli szyb-
ciej zmieniać Polskę. I może wygrywać 
wybory także w Gdańsku.

– Czy starcie Andrzeja Dudy i Rafała 
Trzaskowskiego to będzie starcie po-
między Polską solidarną a liberalną? 
Czy taki podział istnieje?

– Mam wrażenie, że dzisiaj sprawy 
gospodarcze schodzą trochę na drugi 
tor, a ludzie głosują w oparciu o swoje 
emocje. Te emocje w dość dużej mierze 
budowane są na tym, co wiemy o świa-
topoglądzie kandydatów. Z jednej stro-
ny mamy polityka, który jest konserwa-
tystą, katolikiem, wychowanym w takim 
solidarnościowym duchu, a z drugiej 
strony mamy polityka, który…

– …jest liberałem?
– Tak bym go nie określił. Raczej 

jest ze szkoły cyników politycznych. 
W czasie kampanii wyborczej ukrywa 
swoje rzeczywiste poglądy, nie ma od-
wagi ich głośno przedstawiać. To jest 
bardzo niebezpieczne, bo kameleony 
w polityce zawsze mówią to, co w da-
nym momencie należy mówić, żeby 
nie stracić poparcia. W kontekście bu-
dowania silnego państwa taka posta-
wa zawsze w ostateczności kończy się 
porażką. Raczej bym tutaj przeciwsta-
wiał, biorąc pod uwagę zaplecze Rafała 
Trzaskowskiego, skrajną lewicę ideolo-
giczną w kontrze do konserwatyzmu 
prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli chodzi 
o poglądy gospodarcze, to rzeczywiście 
idea solidarnościowa prezydenta An-
drzeja Dudy zaznacza się mocno w tych 
programach społecznych, które wpro-
wadziliśmy, a z drugiej strony mamy 
tendencje oligarchiczne pana prezyden-
ta Rafała Trzaskowskiego, charaktery-
styczne dla Platformy Obywatelskiej. 
Przykładem, czyje interesy reprezentu-
je ta partia, było głosowanie w Sejmie 
nad poprawką lewicy sejmowej, aby 
prezesom polskich banków, w których 
udział Skarbu Państwa jest powyżej 50 
procent, obniżyć wynagrodzenie do 
czterech średnich krajowych na czas 
koronawirusa. Prawo i Sprawiedliwość 
poparło tę poprawkę w duchu solidar-
ności społecznej. Platforma wstrzyma-
ła się od głosu. To pokazuje, że nawet 
w takich symbolicznych sprawach dba 
przede wszystkim o najbogatszych.

– Niewątpliwie po dojściu PiS do 
władzy wiele grup interesów straciło 
dostęp do państwowych pieniędzy 
i oni nienawidzą tzw. dobrej zmiany. 
Rafał Trzaskowski jest nadzieją tych 
„pokrzywdzonych” przez PiS?

– Jesteśmy w budynku „Solidarno-
ści”. Czy naprawdę, jeszcze dziesięć lat 
temu, przyszłoby nam do głowy, że ja-
kaś formacja polityczna może się sprze-
ciwiać uśrednieniu emerytur byłych 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 
i robić z tego zarzut?

– Dzień po pierwszej turze wyborów 
Rafał Trzaskowski przyznał, że całe to 
zamieszanie z przesunięciem wybo-
rów miało na celu tylko i wyłącznie 
zmianę kandydata. Przyznał rów-
nież (i podziękował), że aktywną 
rolę w tym miały samorządy. Czy od 
tego są samorządy, żeby decydować, 
kiedy będą wybory?

– Prezydent Trzaskowski chwali 
rozpolitykowanie samorządów, chwa-
li ich działalność pozakonstytucyjną, 
która sprowadza się do kontestowania 
własnego państwa i obstrukcji. To jest 
bardzo niebezpieczne i destrukcyj-
ne. Liczę, że po wygranej prezydenta 
Dudy ci ludzie nieco ochłoną, zaczną 
szanować polski porządek prawny, 
którego niby tak odważnie bronią na 
przeróżnych demonstracjach. Samo-
rząd potrzebuje normalności i spoko-
ju. Porażka Trzaskowskiego postawi 
wojujących samorządowców do psy-

chicznego pionu, myślę, że będzie ona 
zbawienna.

– Od kilku lat występuje Pan w obro-
nie terenu po dawnej Gedanii, miej-
sca bardzo ważnego dla dziedzictwa 
polskiego w Gdańsku. Na jakim eta-
pie jest obecnie ta sprawa?

– Wierzę głęboko, że obronimy teren 
Gedanii przed zakusami firmy Robyg. 
Cały czas w Ministerstwie Kultury trwa 

Wiarygodność państwa

procedura dotycząca uchylenia wydanej 
deweloperowi decyzji pozwalającej na 
budowę. Mam nadzieję, że wkrótce doj-
dzie do rozstrzygnięcia. W tych dniach 
ma się odbyć rada konserwatorska, któ-
ra wyda swoją opinię. Jestem w stałym 
kontakcie w tej sprawie z panią minister 
Magdaleną Gawin.

Sprawa ta jest idealnym przykładem 
i jak w soczewce pokazuje, jak działają 
te dziwne powiązania w Gdańsku. Ten 
deweloper to nie jest przypadkowa fir-
ma. Kupiła ona ten teren, za niewielkie 
pieniądze, od firmy, która uwłaszczyła 
się na Gedanii, nabywając go za jeden 
procent wartości. Prezes firmy Robyg 
to były wiceminister w pięciu kolejnych 
rządach, między innymi odpowiedzial-
ny za nadzór nad Wojskowymi Służ-
bami Informacyjnymi. Myślę, że nie 
jest dziełem przypadku, że tacy ludzie 
działają w tej branży i w takim mieście 
jak Gdańsk. I przypomnę, że to polityk 
Platformy Jarosław Wałęsa nazwał na-
sze miasto „republiką deweloperów”. 
Wyjątkowo miał rację.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Rozmowa z KACPREM PŁAŻYŃSKIM, posłem Prawa i Sprawiedliwości
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Prezydent pokazał się także 
jako człowiek współpracy. 
Każdy, kto uważnie śledził 
jego działania i potrafi je 
uczciwie ocenić, wie, że 
wielokrotnie wyciągał rękę 
do środowisk będących poza 
jego zapleczem politycznym. 
To też jest rzeczywista, 
dobra zmiana, jeśli chodzi 
o sposób sprawowania 
urzędu. Bronisław 
Komorowski był prezydentem 
Platformy Obywatelskiej, 
za Rafałem Trzaskowskim, 
wiceprzewodniczącym tej 
partii, stoi cały legion całkiem 
skompromitowanych lub co 
najmniej kontrowersyjnych 
działaczy, z Donaldem 
Tuskiem na czele.

KACPER PŁAŻYŃSKI urodził się w 1989 
roku w Gdańsku, jest prawnikiem po 
aplikacji adwokackiej. Od 2015 roku 
jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 
W latach 2018–2019 był radnym miasta 
Gdańska. Podczas wyborów samorzą-
dowych w 2018 roku kandydował na 
urząd prezydenta Gdańska. Obecnie jest 
posłem na Sejm RP. 
Jest synem byłego marszałka Sejmu 
Macieja Płażyńskiego, który zginął w ka-
tastro�e smoleńskiej w 2010 roku.
Działa społecznie. Należy do kilku sto-
warzyszeń, m.in. Związku Piłsudczyków 
RP i kultywującego pamięć o bohaterach 
antykomunistycznej opozycji Stowarzy-
szenia „Godność”.
Ma żonę Natalię i syna.
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 Niedziele wolne od pracy, obniżenie wieku emerytalnego, ogranicze-
nie umów śmieciowych oraz wprowadzenie minimalnej stawki godzino-
wej i wzrost płac – właśnie na te, wprowadzone w ostatnich latach, zmiany 
zwrócili uwagę Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Ban-
ków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, oraz Dariusz Paczuski, wi-
ceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „S”. Wszystko 
zostało przypomniane w liście otwartym skierowanym do pracowników 
handlu będących członkami Związku. 

List otwarty do pracowników handlu

Największym osiągnięciem „Solidar-
ności” z punktu widzenia pracowników 
handlu jest wprowadzenie wolnych od 
pracy niedziel w tej branży. „Odzyskali-
śmy prawo do niedzielnego odpoczynku, 
do posiadania normalnego życia rodzin-
nego. Ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedziele nie udałoby się wprowadzić bez 
silnego wsparcia prezydenta Andrzeja 
Dudy” – zwracają uwagę Alfred Bujara 
i Dariusz Paczuski w liście z 18 czerwca. 
„W ostatnich pięciu latach dzięki wspar-
ciu prezydenta „Solidarności” udało się 
zrealizować wiele propracowniczych i 
prospołecznych postulatów. Większość 
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W trosce o miejsca pracy Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność” rozpoczął akcję „Kupuję NaSze Produkty”, polegającą 
na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, których 
organizacje zakładowe tworzą Sekretariat.

Kupuję  
NaSze Produkty

AKCJA „SOLIDARNOŚCI”

– Panująca epidemia koronawirusa przynosi wiele zagrożeń dla naszej go-
spodarki, a co za tym idzie, zagrożeń dla naszych miejsc pracy. W tym okresie 
musimy być szczególnie solidarni ze sobą nawzajem, podejmując wiele różnych 
działań, które mogą nam pomóc w walce o nasze miejsca pracy. Dlatego w 
imieniu Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” zachęcam do 
przyłączenia się do naszej autorskiej akcji „Kupuję NaSze Produkty”.  Akcja 
polega na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, któ-
rych organizacje zakładowe tworzą Sekretariat. W ten sposób chcemy wspierać 
funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy! Lista produktów na 
stronie naszego Sekretariatu: http://solidarnosc-spozywcow.pl/akcja-kupuje-
-nasze-produkty – mówi Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Akcja polega na:
 wybieraniu podczas zakupów produktów wytwarzanych w naszych przedsię-

biorstwach,
 zachęcaniu do tego rodziny i znajomych. Tym samym będziemy wspierać nasze 

przedsiębiorstwa i swoje miejsca pracy,
 wspieraniu siebie nawzajem zgodnie z naszymi solidarnościowymi wartościa-

mi.
W tej akcji nie ma znaczenia kapitał przedsiębiorstwa, tylko fakt, że daje ono  

nam miejsca pracy.
Raz na dwa tygodnie będziemy zamieszczać plakaty informujące o naSzych 

markach utrzymujących naSze miejsca pracy, zachęcając do ich wyboru podczas 
codziennych zakupów. 

Wybierając naSze produkty, wspierasz działanie przedsiębiorstwa, a tym samym 
wspierasz zatrudnienie!

z nich w sposób szczególny dotyczy-
ła pracowników handlu. Z inicjatywy 
Andrzeja Dudy obniżony został wiek 
emerytalny do 65 lat dla mężczyzn i 60 
dla kobiet, który kilka lat wcześniej rząd 
Platformy Obywatelskiej i PSL podniósł 
do 67 roku życia. Innymi słowy, dzięki 
współpracy prezydenta i „Solidarności” 
Polacy, w tym pracownicy handlu, mogą 
przechodzić na zasłużoną emeryturę 
wcześniej i nie są już skazani na pracę 
aż do śmierci”. 

Alfred Bujara i Dariusz Paczuski 
przypominają w liście otwartym także 
o innych zmianach, jakie zaszły w ostat-

nich latach w Polsce. To ograniczenie 
umów śmieciowych (jeszcze kilka lat 
temu 40 procent pracowników handlu 
było zatrudnionych na takich właśnie 
umowach, a dzisiaj ta liczba jest trzy-
krotnie niższa), wprowadzenie mini-
malnej stawki godzinowej oraz wzrost 
płacy minimalnej szybszy niż kiedykol-
wiek miało to miejsce wcześniej. 

„Skończyły się czasy, gdy w handlu 
płacono ludziom 5 złotych za godzinę 
pracy na umowę zlecenie, a przed 2015 
rokiem takie sytuacje były niestety nor-
mą” – czytamy w liście otwartym. 

Tym ważniejsze są więc tegoroczne 
wybory prezydenckie: zadecydujemy nie 
tylko o tym, kto będzie głową państwa, 
ale również o tym, czy uda się zachować 
to, co „Solidarność” wywalczyła w ostat-
nich latach (PO, PSL oraz inne partie 
będące w opozycji do obecnej władzy 
zapowiadają, że w przypadku wygranej 
zlikwidują wolne niedziele w handlu). 

„Możemy być pewni, że znowu będą 
chcieli podnieść wiek emerytalny, bo już 
raz to zrobili, a zysk zagranicznych sieci 
handlowych będzie liczył się bardziej niż los 
polskiego pracownika. Tak było, gdy rządzili 
poprzednio i tak będzie, jeśli pozwolimy im 
rządzić ponownie. Nawet jeśli w kampanii 
wyborczej mówią co innego” – przestrzega-
ją Alfred Bujara i Dariusz Paczuski.

Wsparcie prezydenta będzie po-
trzebne także w przyszłości ze względu 
na długoterminowe skutki rozprze-
strzeniania się koronawirusa (już dziś 
wiadomo, że nawet gdy uda się pokonać 
epidemię, to trudny czas nie skończy się 
szybko). Potrzebna jest więc osoba, któ-
ra stoi po stronie pracowników, a nie 
międzynarodowych korporacji. 

„Takim prezydentem jest Andrzej 
Duda, udowodnił to przez ostatnie 
pięć lat” – podsumowują autorzy listu 
otwartego.  

(tm)

W Szemudzie w powiecie wejhe-
rowskim toczy się spór w sprawie 
wypłacenia wynagrodzeń nauczy-
cielom za nadgodziny, które zre-
alizowali w ostatnich miesiącach. 
W tym samym czasie ujawniła się  
druga sprawa pracownicza – w kil-
ku szkołach zwolniono kucharki ze 
stołówek. 

– Z informacji, które posiadamy, 
wynika, że tylko dwóch dyrektorów 
szkół złożyło dokumenty potwierdza-
jące realizację godzin ponadwymiaro-
wych. Efekt jest taki, że pieniędzy nie 
wypłacono. Podjęliśmy działania, które 
mają na celu wyjaśnienie sytuacji – mó-
wiła jeszcze w czerwcu Ewa Rocławska, 
przewodnicząca KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Wejherowie, gdy sprawa została 
poruszona w audycji „Głos Pracownika” 
na antenie Radia Gdańsk. 

Jak sytuacja wygląda obecnie? Na-
uczyciele nadal nie dostali pieniędzy. 
Na samym początku lipca odbyło się 
spotkanie, w którym udział wzięli m.in.:
wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski,  
Małgorzata Bielang, pomorska kurator 
oświaty, wojewoda Dariusz Drelich, 

Marta Rapa-Leszczyńska, przewodni-
cząca Koła NSZZ „Solidarność” w ZSP 
w Szemudzie oraz Ewa Rocławska. Ze-
brani próbowali wyjaśnić sytuację, ale 
bez jednoznacznego efektu. 

– Dalej nie ma wypłat za nadgodzi-
ny wypracowane w okresie od 25 marca 
w szkołach, które są prowadzone przez 
gminę – informuje Ewa Rocławska. 
– Wskazany dzień to istotna data, po-
nieważ wówczas weszło w życie rozpo-
rządzenie ministra edukacji, zgodnie 
z którym wynagrodzenie za przepra-
cowane ponadwymiarowe godziny się 
należy. 

Jak relacjonuje przewodnicząca KM 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, 
wójt utrzymuje, że nauczyciele powin-
ni realizować 18 godzin zajęć, ale nie 
odnosi się do faktu, że każdy nauczyciel 
miał przyznane nadgodziny w arkuszu 
organizacji roku szkolnego 2019/2020 
w różnej liczbie. – Żeby w każdej klasie 
mogła być zrealizowana podstawa pro-
gramowa, nauczyciele pracowali przez 
wszystkie wskazane godziny. Także 
kurator oświaty podkreślała podczas 
spotkania, że te zajęcia musiały się od-
być i powinny być udokumentowane 

w e-dzienniku – relacjonuje Ewa Ro-
cławska. 

Jako że nie ma satysfakcjonujące-
go rozstrzygnięcia, 13 lipca odbędzie 
się następne spotkanie w tej sprawie.  
Wówczas omówiony będzie także inny 
problem pracowniczy, jaki powstał 
w gminie Szemud. Chodzi o zwolnie-
nia osób, które pracowały w kuchniach 
szkolnych stołówek (temat był poruszo-
ny także podczas spotkania 2 lipca). 

– Kwestia reorganizacji kuchni 
w kilku placówkach sprowadziła się do 
tego, że kucharki otrzymały wypowie-
dzenia umów o pracę. W ich miejsce 
będą prawdopodobnie wprowadzone 
inne podmioty. Można więc powie-
dzieć, że jest to rodzaj prywatyzacji 
kuchni, czego samorząd nie powinien 
zrobić. Nie znamy konkretnych powo-
dów, dla których dotychczasowy model 
pracy w szkolnych stołówkach ma być 
zmieniony. Poza tym kuchnie zostały  
niedawno wyremontowane za rządowe 
pieniądze. Do wójta w tej sprawie zo-
stała złożona petycja. Podpisało się pod 
nią ponad 1500 osób. 

(tm)

„Solidarność” walczy o nauczycieli
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22 czerwca premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę na Pomorzu. W Gdań-
sku, w sali Akwen, w siedzibie NSZZ „Solidarność”, spotkał się z przedsiębior-
cami, beneficjentami wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, tarczy 
finansowej oraz tarczy pomocowej Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Premier Morawiecki na Pomorzu  
o inwestycjach i planie antykryzysowym

Wizyta w Gdańsku rozpoczęła się od 
złożenia kwiatów pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców. Mateuszowi Mora-
wieckiemu towarzyszyli przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla i rzecznik 
rządu Piotr Müller. Podczas spotkania w 
Akwenie premier Morawiecki przekony-
wał, że rząd ma plan wyjścia z kryzysu 
i powrotu na ścieżkę rozwoju gospodar-
czego. Oparty jest na trzech filarach: 
ratowanie miejsc pracy, kontynuacja 
polityki społecznej, inwestycje.

Działania antykryzysowe  

– Epidemia koronawirusa wpłynęła 
na sytuację polskiej gospodarki. Zapro-
ponowaliśmy błyskawicznie rozwiązania, 
które mają ratować naszą gospodarkę i 
miejsca pracy – powiedział premier w 
Gdańsku. Przedstawił też wyliczenia, 
z których wynika, iż w ramach rządo-
wych mechanizmów pomocowych do 
województwa pomorskiego trafiło do tej 
pory blisko 6 miliardów złotych: 1,8 mld 
zł z tarczy antykryzysowej, 3,5 mld zł z 
tarczy finansowej Polskiego Funduszu 
Rozwoju i 642 mln zł z tarczy pomoco-
wej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Infrastruktura   

Zapowiedziana i realizowana budo-
wa dróg wpisuje się w zaproponowany 
przez prezydenta Andrzeja Dudę plan 
inwestycji strategicznych.  

Premier podkreślił, że jego rząd 
zadecydował o przeznaczeniu dodat-
kowych 21,8 mld zł na realizację Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023. Łącznie ma on zamknąć się 
kwotą 164 mld zł. Szef rządu podkreślił, 
że prawie połowa dodatkowej kwoty to 
środki na budowę dwóch wielkich in-
westycji na Pomorzu, czyli drugiej ob-
wodnicy Trójmiasta i drogi S6.

Na drogę S6 zostanie przeznaczo-
nych około 9 mld zł. Środki pójdą na 
budowę obwodnicy metropolii Trójmia-
sta – 31,7 km, drogi na odcinku Lębork 
– Bożepole Wielkie (droga krajowa nr 
6) – 22 km, drogi Koszalin – Słupsk – 
46,2 km i drogi Słupsk – Lębork – 49,6 
km. W budowie znajdują się odcinki 
drogi S6 o długości ok. 42 km, których 
koszt wyniesie ok. 2 mld zł.  

Druga obwodnica Trójmiasta, ra-
zem z obwodnicą Żukowa, to 37,4 km: 
Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo 
(bez węzła), długość ok. 15,6 km i Żu-

kowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (z 
węzłem), długość ok. 15,1 km, obwod-
nica Żukowa to odcinek 6,7 km.

W województwie pomorskim ocze-
kują na realizację obwodnice Człucho-
wa (drogi krajowe nr 22 i 25), Słupska z 
Kobylnicą (droga krajowa nr 21), Sztu-
mu (droga krajowa nr 55).

Fundusz Dróg Samorządowych

Inwestycje w infrastrukturę dro-
gową to też inwestycje lokalne. Kwota 
196 mln zł dofinansowania z budżetu 
państwa w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych pozwoli na realizację 236 
km pomorskich dróg lokalnych.

Inwestycje w portach

Inwestycja w Porcie Gdynia obejmie 
budowę Portu Zewnętrznego oraz Publicz-
nego Terminala Promowego. Na półmetku 
znajduje się budowa terminala o wartości 
222 mln zł. Pozwoli na przyjmowanie pro-
mów o długości do 240 metrów. Do obiek-
tu będą prowadzić przebudowane drogi i 
tory kolejowe. Modernizację przejdą na-
brzeża Polskie i Fińskie.

W Porcie Gdańsk ma nastąpić mo-
dernizacja toru wodnego, rozbudowa 
nabrzeży, poprawa warunków żeglugi, 
rozbudowa i modernizacja sieci drogo-
wej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. 
Wartość inwestycji realizowanych na 
terenie portu przez Port Gdańsk, PKP, 
Urząd Morski oraz operatorów, np. 
PERN, wyniesie 3 mld zł.

Mateusz Morawiecki zauważył, że 
kampania wyborcza rządzi się swoimi 
prawami i skorzystał też z okazji, by 
przypomnieć, że w 2012 roku rząd PO-
-PSL podniósł wiek emerytalny, a rząd 
Zjednoczonej Prawicy ocalił miejsca 
pracy. Morawiecki, nawiązując do nie-
dawnej wypowiedzi Rafała Trzaskow-
skiego, zwracał uwagę, że jeżeli ktoś dziś 
mówi, że nie podpisze ustawy o podnie-
sieniu wieku emerytalnego, a zapomina, 
że wczoraj był przeciw obniżce, to taka 
osoba nie może być wiarygodna.

Mateusz Morawiecki spotkał się też 
z mieszkańcami Wejherowa, Lęborka i 
Słupska.  

(asg)

Podczas wizyty premiera w Gdańsku był też czas na spotkanie z mieszkańcami.
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Szanowni Państwo 
Koleżanki i Koledzy

Przed nami rozstrzygnięcie osiemnastej już edycji rozdziału środków 
z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (fi-
nał, wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne 
składa się do 20 lipca). Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. 
Przed sześcioma laty zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy 
cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru 
jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, 
jak dobra edukacja.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłaty na konto Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory przyznali-
śmy 664 stypendia dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na 
rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to 
znaczy, że Zarząd i Kapituła nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m.in. instytucje, zakłady pracy, 
organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej 
raz w roku, 100 zł i więcej). Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie 
internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorska-
fundacja.org.pl

Informujemy, że środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego:  
41 7065 0002 0652 4155 2804 0001. Prosimy o wpłaty z dopiskiem „Fundusz 
Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

Wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały 
Piastowskie 24, pok. 119; tel.: 58 308 44 22, fax: 58 308 42 01, e-mail: oswia-
ta@solidarnosc.gda.pl , odnośnie spraw fundacyjnych: dyrektor Renata Tka-
czyk: 58 308 43 47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu 
Stefan Gawroński: 58 308 43 39.

Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy Im, Ich Rodzinom 
– Nadzieję i Solidarność.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Apel o wpłaty na Fundusz 
Stypendialny NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

– W Tczewie otwarto niezwykłą wy-
stawę pod tytułem „Tu rodziła się Solidar-
ność”. Na bulwarze nadwiślańskim można 
oglądać plansze bezpośrednio nawiązujące 
do strajku w Fabryce Przekładni Samocho-
dowych „Polmo”, który wybuchł 2 lipca 
1980 roku – informuje Radio Gdańsk.

Wystawa jest połączona z obchoda-
mi 40 rocznicy narodzin „Solidarności”, 
a kolejne jej odsłony, jak informuje radio, 
planowane są w mniejszych miejscowo-
ściach, by położyć nacisk na lokalne wy-
darzenia, które doprowadziły do podpi-
sania Porozumień Sierpniowych. 

– Sierpień 1980 roku nie byłby 
możliwy bez Tczewa, bez zakładów 

Polmo. Poprzez tę wystawę chciałem 
pokazać, że „Solidarność” składała się 
także z mniejszych ośrodków i bardzo 
konkretnych, choć dziś być może nieco 
zapomnianych bohaterów. Ich sylwetki 
starałem się na tej ekspozycji uchwycić 
– powiedział w Tczewie współautor wy-
stawy dr Arkadiusz Kazański.

Lokalne ekspozycje pod wspólnym 
hasłem „Tu rodziła się Solidarność” zo-
staną otwarte przez IPN w 53 miejscach 
w Polsce. Razem stworzą „Biało-czer-
wony szlak”.

Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, zaznaczył podczas uro-

czystości w Tczewie, że dzisiejszą wol-
ną i niepodległą Polskę zawdzięczamy 
milionom Polek i Polaków, którzy „40 
lat temu postanowili podnieść się 
z kolan”.  

– Oczywiście impulsem do tego 
była wizyta papieża Jana Pawła II, bo 
to właśnie wtedy, w 1979 roku, po raz 
pierwszy mieliśmy okazję „się policzyć”, 
zobaczyć, że myślących podobnie jest 
w naszej ojczyźnie bardzo wielu. Rok 
1980 dzięki tamtej wizycie Ojca Świę-
tego i dzięki wypowiedzianym wówczas 
słowom, był już łatwiejszy – powiedział 
przewodniczący.

(tm)

Wystawa „Tu rodziła się Solidarność” 
w Tczewie otwarta
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Od lewej: przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla, poseł Kazimierz Smoliński i Jacek 
Prętki, przewodniczący Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”.
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– Ostatnio trwa dyskusja na temat 
roli mediów publicznych. Niektórzy 
opozycyjni politycy uważają, że nie są 
one potrzebne, bo przecież jest wiele 
mediów komercyjnych. Jaka jest misja 
mediów publicznych?

– Misja mediów publicznych jest 
określona w ustawie o radiofonii i tele-
wizji z 1992 roku. Zgodnie z tą ustawą 
najważniejszą rolą mediów publicznych 
jest dostarczenie rzetelnej i zróżnico-
wanej informacji z uwzględnieniem 
różnych aspektów funkcjonowania da-
nej społeczności. W przypadku Radia 
Gdańsk to głównie społeczność Pomo-
rza, gdyż ten teren jest objęty naszym 
działaniem. Na rynku medialnym, co 
oczywiste, są potrzebne zarówno media 
publiczne, jak i komercyjne. To trochę 
odrębne typy mediów. Gdy porów-
namy ramówki, to widzimy, że w me-
diach komercyjnych dominuje muzyka, 
natomiast w radiowych rozgłośniach 
publicznych dominują audycje słowne. 
Media publiczne muszą, na podstawie 
planów akceptowanych przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji, przygotować 
i wyemitować określoną liczbę godzin 
audycji poświęconych historii, nauce, 
rozrywce, zdrowiu, przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu, szeroko ro-
zumianemu bezpieczeństwu, przeciw-
działaniu różnym patologiom społecz-
nym i innym ważnym obszarom życia. 
Tak naprawdę każda grupa społeczna 
znajdzie audycję przygotowaną właśnie 
dla niej. Radio publiczne jest nośnikiem 
tożsamości i kultury danej społeczności 
lokalnej. Gdyby z jakiegoś powodu nie 
funkcjonowały rozgłośnie publiczne, to 
myślę, że w czasie krótszym niż jedno 
pokolenie odczulibyśmy tego bardzo 
negatywne skutki przede wszystkim na 
polu kultury i tożsamości narodowej.

– Obejmując funkcję prezesa Radia 
Gdańsk, miał Pan swoją wizję zmian. 
Co po ośmiu miesiącach udało się 
z niej zrealizować?

– Przede wszystkim udało się zwięk-
szyć pluralizm prezentowanych poglądów 
na różne tematy. Są to być może rzeczy 
niespektakularne, ale jak ktoś uważ-
niej przysłucha się naszym audycjom, 
to zauważy, że są nowi dziennikarze 
i komentatorzy, zwiększone spektrum 
zapraszanych gości, którzy reprezentują 
naprawdę wszystkie strony sporów, czy 

to społecznych, czy politycznych. Ta-
kim przykładem są na przykład sprawy 
związane z rynkiem pracy, które intere-
sują bezpośrednio pracowników i stronę 
związkową. Tak było i tak jest ciągle, 
że w mediach głos wielkiego biznesu 
jest lepiej słyszalny niż głos pracowni-
ków. Nam w Radiu Gdańsk udało się to 
w ostatnich miesiącach zrównoważyć, 
powstała audycja „Głos Pracownika” 
omawiająca głównie sprawy pracowni-
cze, pokazywane z perspektywy pracow-
ników i związkowców. Przy jej realizacji 
współpracujemy z „Tygodnikiem Soli-
darność”. Do tej pory pracownicy nie 
mieli takiego forum, gdzie mogli wyrazić 
swój punkt widzenia. Jednocześnie nie 
ograniczamy głosu i udziału w debacie 
publicznej pracodawcom. 

– Ta zmiana w podejściu Radia Gdańsk 
do spraw pracowniczych jest widocz-
na, a program „Głos Pracownika” jest 
dobrze odbierany przez słuchaczy. Co 
jeszcze udało się zmienić? 

– Na tej samej zasadzie równoważe-
nia, wzmacniania głosów, które do tej 
pory były słabiej słyszalne w debacie pu-
blicznej, udostępniliśmy antenę nowym 
ekspertom i komentatorom o wrażli-
wości konserwatywnej i patriotycznej. 
W mojej ocenie, która nie będzie pewnie 
oryginalna, strona lewicowo-liberalna 
w mediach traktowanych in gremio jest 
od lat uprzywilejowana.

– Czy Radio Gdańsk zajmuje się przede 
wszystkim tematyką dotyczącą Trój-
miasta?

– Radio Gdańsk dotychczas było na-
zywane „radiem do obwodnicy”, skupia-
ło się głównie na Trójmieście. Obecnie, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego roz-
woju, staramy się, żeby Radio Gdańsk 
pokazywało życie całego regionu, towa-
rzyszyło w rozwoju całego Pomorza. Dla-
tego wprowadziliśmy m.in. specjalne wia-
domości regionalne codziennie o godz. 
14.30, każdego dnia poświęcone innej 
części regionu. Jest zatem więcej informa-
cji z Kociewia, Kaszub, Powiśla i Żuław. 
Kilka miesięcy temu jako pierwsi w me-
diach publicznych powołaliśmy odrębną 
redakcję kaszubską. Pracują w niej do-
świadczeni dziennikarze, którzy świetnie 
posługują się językiem kaszubskim, znają 
historię, tradycję i inne aspekty Kaszub. 
Odbudowujemy sieć korespondentów 
lokalnych, aby pozyskiwać więcej infor-
macji bezpośrednio. Rozwijamy redakcję 
w Słupsku, łącząc zachodnią i wschodnią 
część regionu. Prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku zwiększymy nadawanie pro-
gramu miejskiego dla Słupska z dwóch 
do trzech godzin, na częstotliwości 102 
FM. Oczywiście Gdańsk, jako stolica 
województwa oraz całe Trójmiasto jako 
jego gospodarcze i kulturalne centrum, 
pozostają w naszym zainteresowaniu. 
Trójmiasto i subregiony to dwie nogi, na 
których mocno stoimy.

– Rzeczywiście oferta Radia Gdańsk 
jest bardzo szeroka. Szkoda, że stro-
na internetowa nie jest dość przej-
rzysta i trzeba się trochę natrudzić, 
by znaleźć pewne informacje czy 
odnaleźć stare audycje.

– Do końca tego roku najprawdo-
podobniej zostanie uruchomiona nowa 
strona internetowa dostosowana do 
zmieniającej się rzeczywistości w świecie 
wirtualnym. Przede wszystkim będzie 
bardziej funkcjonalna i lepiej dostosowa-
na do możliwości urządzeń mobilnych, 
jak smartfony, które wypierają tradycyjne 
komputery stacjonarne. Przygotowujemy 
coraz więcej podcastów, szykujemy nową 
aplikację. To wszystko efekty postawienia 
na tzw. nowe media. Jednak już teraz, 
wykorzystując narzędzia, które mamy, 
produkujemy dużo więcej treści mul-
timedialnych, jest więcej galerii zdjęć 
i filmów nie tylko na stronie www, ale 
także na kanale Radia Gdańsk w serwisie 
YouTube. Docelowo zamierzamy produ-
kować dziennie dwie godziny programu 
telewizyjnego. 

– Takim sprawdzianem dla wszystkich 
mediów był czas pandemii. Jak Radio 
Gdańsk wspierało swoich słuchaczy 
w tym trudnym momencie?

– Pandemia zdominowała życie 
w ostatnich miesiącach, więc my, jako 
medium publiczne, czuliśmy się szczegól-
nie zobowiązani do informowania miesz-
kańców Pomorza o różnych kontekstach 
tej sytuacji. Przede wszystkim podajemy 
na bieżąco informacje o stanie epidemii 
na Pomorzu. Co tydzień w każdy czwar-
tek po godzinie 11 naszym gościem jest 
wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz 
Augustyniak. Na naszej antenie goszczą 
również przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia. Emitowaliśmy kampanie spo-
łeczne, które informowały o tym, jak 
przestrzegać reżimu sanitarnego i wpro-
wadzanych obostrzeń. Różne aspekty 
pandemii omawialiśmy w audycjach 
ekonomicznych, psychologicznych, zdro-
wotnych, dla seniorów i innych. Z kolei 
w audycji dla młodzieży doradzaliśmy, jak 
sobie radzić ze zdalną edukacją. Przygo-
towaliśmy cykl audycji dla maturzystów 
„Lektury na ucho”, w tym też dźwiękowe 
opracowanie dziesięciu lektur. I, mówiąc 
nieco żartobliwie, trafiliśmy, ponieważ 
na maturze było „Wesele”, które również 
omówiliśmy. Szczęście, ale szczęście 
sprzyja tym, którzy coś robią.

– Radio Gdańsk nie ograniczyło swo-
jej działalności tylko do informowania 
i doradzania. Organizowaliście rów-
nież dodatkowe akcje. 

– Staraliśmy się pomóc tym, którzy 
zostali najbardziej dotknięci, w tym służ-
bie zdrowia i polskim artystom. W ra-
mach akcji „Pomorze biega i pomaga” 
wspólnie ze słuchaczami zebraliśmy 
blisko 30 tysięcy złotych na sprzęt do 
walki z koronawirusem dla Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Zwiększyliśmy o 15 procent liczbę gra-
nych polskich utworów, aby zwiększyć 
dochody polskich artystów z tytułu praw 
autorskich. Zorganizowaliśmy cykl kon-
certów dla artystów związanych z Pomo-
rzem, nagrywanych przez nich w domu 
albo w naszym studiu bez udziału pu-
bliczności, za które otrzymali oczywiście 
honoraria autorskie.

– Z tego co wiem, nie zapomnieliście 
także o przedsiębiorcach?

– Negatywne skutki pandemii do-
tknęły w dużej mierze przedsiębior-
ców. Wychodząc naprzeciw tej grupie 
społecznej przygotowaliśmy w maju 
specjalną ofertę reklamową – reklama 
za złotówkę. Akcja cieszyła się bardzo 
dużym powodzeniem. Co ważne, była 
skierowana do mikroprzedsiębiorców, 
a więc tych, którzy z reguły mają małą 
płynność finansową i pandemia dotknę-
ła ich w największym stopniu. Wierzę, że 
w ten sposób pomogliśmy wielu pomor-
skim drobnym przedsiębiorcom „reani-
mować” swoje biznesy po przymusowej 
przerwie w działalności.

– Jesteśmy w roku 40-lecia „Solidarno-
ści. Czy Radio Gdańsk ma jakiś pomysł 
na tę rocznicę? 

– Od początku mojej pracy w Radiu 
Gdańsk postawiłem na patriotyzm, toż-
samość narodową i regionalną, w tym na 
pielęgnowanie pamięci o ważnych wyda-
rzeniach historycznych. To fundament 
każdej aktywności społecznej i istotna 
część misji mediów publicznych. W grud-
niu 2019 roku upamiętniliśmy ofiary sta-
nu wojennego w ramach akcji „Grudzień 
1981. Pamiętamy!”. Niedawno upamiętni-
liśmy 10 rocznicę katastrofy smoleńskiej 
i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Czekają 
nas kolejne rocznice: 40 rocznica Sierpnia 
’80 i 50 rocznica Grudnia ’70.  Dla mnie 
osobiście to bardzo ważne rocznice, to 
część mojej tożsamości. Ale to także część 
pamięci wspólnej Pomorza i Polski. Dla-
tego wspólnie z IPN-em rozpoczęliśmy 
już duży projekt zatytułowany „Wielka 
Solidarność”. Nagrywamy kilkadziesiąt 
pogłębionych notacji bohaterów „Soli-
darności”, tych powszechnie znanych, 
ale także tych zapomnianych. To będzie 
ponad sto godzin profesjonalnych no-
tacji audio i wideo, źródło bezcennych 
wspomnień dla historyków, edukatorów, 
nauczycieli i dziennikarzy.

– Ogromne przedsięwzięcie, ale 
z uwagi na to, że już 40 lat minęło 
od powstania „Solidarności”, bardzo 
potrzebne. Czy są jakieś jeszcze inne 
plany na uczczenie Sierpnia ’80?

– Na podstawie notacji w lipcu i sierp-
niu przygotujemy okolicznościowe audy-
cje historyczne oraz wydawnictwo płyto-
we „#Pamięć. Sierpień 1980”. Pokażemy, 
że „Solidarność” rzeczywiście była i jest 
wielka, że była to wielka samoorganiza-
cja polskiego społeczeństwa, obejmująca 
większość zakładów pracy i wszystkie 
grupy społeczne. Planujemy też dwa 
koncerty w sierpniu, ponieważ jestem 
wielkim zwolennikiem opowiadania hi-
storii poprzez wydarzenia kulturalne. To 
przyciąga do ważnych spraw i wartości 
zwłaszcza młode pokolenie. Wykonaw-
ców jeszcze nie zdradzę, ale poprzez 
koncerty upamiętnimy zarówno początek 
strajku 14 sierpnia 1980 roku, jak i jego 
koniec i podpisanie Porozumień Sierp-
niowych 31 sierpnia. Zapewniam, że 
tradycję i nowoczesność można udanie 
połączyć, także w mediach. Rozwijając 
się technologicznie i programowo, Radio 
Gdańsk będzie nadal upamiętniało ważne 
historyczne wydarzenia, które także dziś 
mogą inspirować kolejne pokolenia.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma 

Rozmowa z ADAMEM CHMIELECKIM, prezesem Radia Gdańsk

Większy pluralizm prezentowanych poglądów

Na rynku medialnym, co 
oczywiste, są potrzebne 
zarówno media publiczne, jak 
i komercyjne. Gdy porównamy 
ramówki, to widzimy, że 
w mediach komercyjnych 
dominuje muzyka, natomiast 
w radiowych rozgłośniach 
publicznych dominują audycje 
słowne.  Gdyby z jakiegoś 
powodu nie funkcjonowały 
rozgłośnie publiczne, to myślę, 
że w czasie krótszym niż 
jedno pokolenie odczulibyśmy 
tego bardzo negatywne 
skutki przede wszystkim na 
polu kultury i tożsamości 
narodowej.
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– Naszym celem i misją jest popra-
wa stanu przestrzegania prawa wobec 
osób świadczących pracę, dlatego też 
z pełnym zaangażowaniem, a niejedno-
krotnie z poświęceniem podejmujemy 
działania zmierzające do wyeliminowa-
nia istniejących nieprawidłowości – za-
znacza Mariusz Pokrzywinski, okrę-
gowy inspektor pracy w Gdańsku, we 
wstępie do raportu. 

OIP zajmował się między innymi 
skargami i wnioskami złożonymi przez 
związki zawodowe. Tych w 2019 roku 
było 47. Dotyczyły zbiorowego prawa 
pracy (prawie 30 procent przypadków), 
a także m.in. wynagrodzeń, dyskrymi-
nacji oraz mobbingu i molestowania.

Efektem były 44 kontrole i sankcje 
prawne, a wśród nich 3 mandaty kar-
ne oraz 1 wniosek do sądu o ukaranie. 
W czterech przypadkach inspektorzy 
pracy uznali za konieczne skierowanie 
do prokuratury powiadomień o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.

Dodajmy, że liczba skarg i wniosków 
składanych przez organizacje związ-
kowe w porównaniu z rokiem 2018 
spadła tylko nieznacznie. Z drugiej 
strony... – Trudności pracodawców ze 
znalezieniem rąk do pracy przełożyły 
się prawdopodobnie na podniesienie 
wynagrodzeń oraz wymusiły zmianę 
podejścia na bardziej elastyczne i pro-
pracownicze oraz skłonne do ustępstw 
– uważają autorzy dokumentu. 

Inne skargi składane do OIP doty-
czyły równego traktowania w zatrud-
nieniu, molestowania oraz mobbingu. 
W pierwszym przypadku były to 63 
sprawy (spośród nich 9 uznano za za-

sadne, 18 jako bezzasadne, a w pozosta-
łych przypadkach inspektor stwierdził, 
że okoliczności nie są możliwe do usta-
lenia), w drugim 3 sprawy (2 uznano za 
zasadne), a w trzecim 135 spraw (jedy-
nie 8 okazało się zasadnych, a w znacz-
nej większości, ponieważ aż w 85 spra-
wach, nie ustalono okoliczności). 

Ponad 3 tysiące wykroczeń 
w ciągu roku

W dokumencie podsumowującym 
rok pracy OIP przedstawione zostały 
także m.in. kwestie związane z pora-
dami prawnymi i technicznymi czy 
dotyczące postępowań w sprawach 
o wykroczenia przeciwko pracowni-
kom oraz wnioski o ukaranie, jakie zo-
stały złożone do sądów karnych. OIP 
omówił także bezpieczeństwo i ochro-
nę zdrowia w miejscu pracy (w tym 
wypadki przy pracy i kwestie nadzoru 
oraz ochrony pracy osób młodocia-
nych), a także legalność zatrudnienia. 
Autorzy zwrócili uwagę również na 
prowadzoną przez inspektorat pracy 
działalność prewencyjną oraz promo-
cję ochrony pracy, a także współpracę 
międzynarodową. 

– W wyniku działań podejmowa-
nych przez inspektorów OIP w Gdań-
sku w 2019 roku ujawniono popełnie-
nie 3803 wykroczeń przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową. 
W związku z kontrolami inspektorzy 
skierowali ogółem 103 wnioski o uka-
ranie, w tym 25 do sądów karnych. 
Obejmowały one łącznie 330 wykro-
czeń – czytamy w dokumencie. 

Największa liczba wykroczeń uję-
tych we wnioskach do sądów dotyczy-
ła niewypłacania wynagrodzeń (68 za-
rzutów), naruszania przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (59 zarzutów) oraz prze-
pisów w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (59 zarzutów). 

– Niepokojąco wysoka (48 zarzu-
tów) była również liczba wykroczeń 
dotyczących utrudniania działalności 
organu Państwowej Inspekcji Pracy 
– zwraca uwagę OIP.  

Część spraw skierowano nie do sądu, 
ale prokuratury. Takich przypadków 
było łącznie 46 i najczęściej dotyczyły 
one artykułu kodeksu karnego mówią-
cego właśnie o utrudnianiu kontroli. 

Dodajmy, że w wyniku wszystkich 
działań w minionym roku inspekto-
rzy nałożyli łącznie 808 mandatów 
karnych, które dotyczyły ponad 2100 
wykroczeń, a kwota grzywien wynio-
sła ponad 970 tysięcy złotych (średni 
mandat to 1201 zł). 

– W postępowaniu mandatowym 
inspektorzy pracy ukarali m.in. 512 
pracodawców, 190 osób działających 
w imieniu pracodawcy oraz 43 osoby 
kierujące pracą innych osób u praco-
dawcy – czytamy w dokumencie. 

Zbiorowe układy i spory oraz 
społeczni inspektorzy pracy

Jak wynika z danych zawartych 
w raporcie, w ciągu całego roku do 
OIP w Gdańsku wpłynęło 112 wnio-
sków o rejestrację układów zbiorowych 
pracy oraz protokołów dodatkowych 
i porozumień, z czego zdecydowana 
większość, bo prawie 90, dotyczyła re-
jestracji protokołów dodatkowych (na 
koniec roku łącznie było zarejestrowa-
nych obowiązujących 440 układów). 

Inspekcja pracy ostrzega przed wypadkami, ale i kieruje sprawy do sądu

„Godna praca to bezpieczna praca” to tytuł projektu finansowanego 
z Funduszy Norweskich 2014–2021, którego realizację rozpoczął w maju 
Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Projekt poświęcony jest promowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy – za-
równo wśród pracowników, jak i pracodawców.

W przypadku zasad BHP istotne znaczenie ma świadomość społeczna. 
Często przepisy BHP postrzegane są zarówno przez pracodawców, jak i pra-
cowników jako coś zbędnego, utrudniającego życie. Większa świadomość spo-
łeczna, a także większa świadomość pracowników i pracodawców przyniesie 
korzyści wynikające z wysokich standardów związanych z BHP, które z kolei 
mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój firm i regionu.

Projekt finansowany jest przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 
2014–2021 w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”. Jest on 
formą bezzwrotnej pomocy, przyznanej przez Norwegię państwom człon-
kowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce. Jego realizacja wpisuje się w cele 
funduszy EOG i Funduszy Norweskich, polegające na wspólnym działaniu na 
rzecz „Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”. 
Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące. Dofinansowanie z Funduszy 
Norweskich 2014–2021 wynosi 150 tysięcy euro. Operatorem projektu jest 
Innovation Norway, państwowa firma podlegająca norweskiemu Ministerstwu 
Handlu i Rozwoju (zarówno wniosek, jak i jego rozliczenie prowadzone jest 
w języku angielskim).

W projekcie „Godna praca to bezpieczna praca” istotne znaczenie ma 
współpraca dwustronna pomiędzy polskimi i norweskimi związkami zawo-
dowymi oraz organizacjami pracodawców. Poznanie norweskich standardów 
oraz dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy może przy-
czynić się do polepszenia bezpieczeństwa pracy w Polsce.

W ramach projektu planowane są między innymi szkolenia w zakresie 
BHP dla przedstawicieli pracowników i społecznych inspektorów pracy, 
wydanie publikacji zawierającej wyniki badań ankietowych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Organizowane będą 
również spotkania z udziałem przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych i 
pracodawców. Podsumowaniem będą konferencje upowszechniające rezul-
taty projektu skierowane do społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli 
związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Do udziału w projekcie gdańska „Solidarność” zaprasza społecznych in-
spektorów pracy oraz kandydatów na społecznych inspektorów pracy, przed-
stawicieli pracowników i pracodawców, związkowców.

Bieżące informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stro-
nie internetowej:

www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca
(mk)

Kontakt:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
Pokój 128

Kierownik
Jagna Łobodzińska
tel. 58 308 43 37
e-mail: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Specjalista ds. programów europejskich
Joanna Szarkowska
tel. 58 308 43 29
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl
Pokój 129

PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZY NORWESKICH

Godna praca  
to bezpieczna praca

Ponad 5100 kontroli dotyczących ponad 237 tysięcy osób pracujących 
oraz rozpatrzenie ponad 2400 skarg – tym m.in. zajmował się Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Gdańsku w 2019 roku. Dane zostały zawarte w pod-
sumowaniu przedstawiającym rok działania OIP. 

Inspektorzy pracy zwracają uwagę, że bardzo powszechnym zjawiskiem jest niewłaściwa praca z wszelkiego rodzaju podestów 
mających nie więcej niż 3 metry. Pracownicy lekceważą potrzebę zabezpieczenia się przed upadkiem z powodu pozornie niskiej 
wysokości. 
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Z drugiej strony zgłoszonych zo-
stało 17 sporów zbiorowych. OIP po-
dzielił je zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności i według tego systemu po 
7 przypadków dotyczyło przetwórstwa 
przemysłowego oraz administracji pu-
blicznej, obrony narodowej, obowiąz-
kowego zabezpieczenia społecznego, 
a 3 opieki zdrowotnej i pomocy spo-
łecznej. 

Oczekiwania zgłaszane przez orga-
nizacje związkowe dotyczyły głównie 
warunków płacy (29 żądań), w tym 
podwyżek, udostępnienia informacji 
w zakresie sytuacji finansowej, podwyż-
szenia dodatku za pracę, warunków pra-
cy (9 żądań), w tym m.in. zatrudnienia 
większej liczby pracowników w związku 
ze wzrostem zadań, wprowadzenia dla 
osób pracujących na umowach cywil-
noprawnych takich samych zasad BHP, 

pracy. Monitoring ich działalności 
umożliwiła ankieta „Społeczna kontro-
la warunków pracy” wypełniana przez 
inspektorów (pod warunkiem stwier-
dzenia, że w kontrolowanym miejscu 
działa społeczna inspekcja pracy).

– Na podstawie 75 ankiet ustalono, 
że u kontrolowanych pracodawców 
funkcjonowało ogółem 180 społecznych 
inspektorów, w tym 75 zakładowych SIP 
oraz 105 oddziałowych, wydziałowych 
i grupowych. Wśród zakładowych spo-
łecznych inspektorów pracy 45 należało 
do NSZZ „Solidarność”, 7 do OPZZ, 4 
do Forum Związków Zawodowych, 11 
do innych związków zawodowych, a 8 
społecznych inspektorów pracy było 
niezrzeszonych w związkach zawodo-
wych. Podczas kontroli stwierdzono, 
że w 12 przypadkach nie opracowano 

Inspekcja pracy ostrzega przed wypadkami, ale i kieruje sprawy do sądu
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Przedmiot złożonych skarg w 2019 roku 
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Co robi inspekcja pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w szczególności tych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ale także 
wynagrodzeniami, urlopami czy zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Zajmu-
je się również kontrolą legalności zatrudnienia, opłacaniem składek na Fundusz 
Pracy, a także bada okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz stosowanie 
środków, które mają im zapobiegać. Inspekcja pracy może skontrolować nie tylko 
pracodawców, ale także pośredników, doradców personalnych oraz agencje pracy 
tymczasowej. Analizując przyczyny chorób zawodowych, PIP opiniuje projekty 
zmian w przepisach, które są związane z prawem pracy. 
Wśród długiej listy zadań priorytetami w ochronie pracy jest dla PIP ograniczenie 
skali naruszeń, a także ocena skali zawierania umów cywilnoprawnych w branżach, 
gdzie zawierane są one wyraźnie w celu ograniczenia kosztów i wery�kacja pra-
widłowości wypłaty wynagrodzeń. Aby to realizować Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku zatrudnia 175 pracowników, z czego ponad 100 to osoby z uprawnienia-
mi kontrolno-nadzorczymi. 

i uwag społecznych inspektorów pracy 
i zrealizowanych przez pracodawców. 
Ponadto niejednokrotnie uwagi spo-
łecznych inspektorów są zgłaszane ust-
nie i realizowane bez pisemnego wpisu 
w księdze zaleceń i uwag. 

Jednocześnie OIP zwraca uwagę, że 
te dane statystyczne potwierdzają, „jak 
ważnym partnerem społecznym w bie-
żącej kontroli przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w zakładach, jest społeczna 
inspekcja pracy”.

Nie chronimy się przed 
upadkami 

296 – tyle wypadków zostało zareje-
strowanych w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Gdańsku w minionym roku. 

OIP zweryfikował 18 wypadków  
śmiertelnych, 49 ciężkich oraz 63 lek-
kie. 

OIP, pisząc o bezpieczeństwie w pra-
cy, zwrócił uwagę m.in. na budownic-
two. Tutaj jednym z podstawowych 
zagrożeń, występujących przy wyko-
nywaniu prac budowlanych i rozbiór-
kowych, jest możliwość upadku z wyso-
kości. Potwierdzają to wyniki kontroli, 
a także analiza przyczyn śmiertelnych i 
ciężkich wypadków. 

– Wynika to przede wszystkim z nie-
stosowania przez pracodawców i pra-
cowników właściwych środków ochro-
ny zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości – przestrzega OIP. – Jako 
podstawową przyczynę braku ochron 
zbiorowych, chroniących pracowników 
przed upadkiem z wysokości, wymienia 

jak dla pracowników pracujących w wa-
runkach umowy o pracę, umożliwienia 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
zmniejszenia ilości pracy, tak aby moż-
na było wykonać zadania w czasie 
8 godzin oraz sprawiedliwego podzia-
łu indywidualnych zadań, a także praw 
i wolności związkowych (1 żądanie) 
w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy o związkach zawodowych. Były 
także trzy żądania, które nie są objęte 
definicją sporu zbiorowego. 

W raporcie OIP znalazła się również 
informacja o społecznych inspektorach 

planu pracy zakładowego społecz-
nego inspektora pracy. Z kolei w 62 
przypadkach opracowane plany pracy 
społecznych inspektorów zostały za-
twierdzone przez organizacje związko-
we. W 3 przypadkach pracodawcy nie 
założyli księgi zaleceń i uwag zakła-
dowego społecznego inspektora pracy 
– czytamy w dokumencie. – Ogółem 
społeczni inspektorzy pracy wydali 132 
zalecenia (a wykonanych zostało z tego 
82 procent) oraz zgłosili 143 uwagi (wy-
konanych: 98 procent). Należy zwrócić 
uwagę na dużą liczbę wydanych zaleceń 

Liczba skarg i wniosków składa-
nych przez organizacje związ-
kowe w porównaniu z rokiem 
2018 spadła tylko nieznacznie, 
mimo że trudności pracodawców 
ze znalezieniem rąk do pracy 
przełożyły się prawdopodobnie 
na podniesienie wynagrodzeń 
oraz wymusiły zmianę podejścia 
na bardziej elastyczne i propra-
cownicze.

– W wyniku działań 
podejmowanych przez 
inspektorów OIP w Gdańsku 
w 2019 roku ujawniono 
popełnienie 3803 wykroczeń 
przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę 
zarobkową. W związku z 
kontrolami inspektorzy 
skierowali ogółem 103 wnioski 
o ukaranie, w tym 25 do 
sądów karnych. Obejmowały 
one łącznie 330 wykroczeń 
– czytamy w dokumencie. 

się koszt i czasochłonność wykonanych 
zabezpieczeń. Znaczący wpływ na po-
wszechność występowania tych za-
grożeń ma jednak zwykła niedbałość 
i lekceważenie niebezpieczeństwa przez 
nadzór i samych pracowników. 

Bardzo powszechnym zjawiskiem 
jest niewłaściwa praca z poziomu 
wszelkiego rodzaju podestów, które 
mają nie więcej niż 3 metry wysokości. 
Pracownicy lekceważą potrzebę zabez-
pieczenia się przed upadkiem z powo-
du pozornie niskich wysokości. – Są 
w fałszywym przekonaniu, że upadek 
niczym poważnym nie grozi – czytamy 
w dokumencie Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Gdańsku. 

Korporacje 
tak samo jak urzędy

W raporcie OIP uwagę zwraca rów-
nież fakt, jak często w stosunku do licz-
by kontroli zdarzają się, niezależnie od 
branży, nieprawidłowości. Przykładowo 
na 6 kontroli w sześciu korporacjach in-
spektorzy stwierdzili nieprawidłowości 
w 5 z nich. Na 7 kontroli w siedmiu 
jednostkach samorządu terytorialnego 
nieprawidłowości zostały stwierdzone 
w 6. Identycznie było w urzędach ad-
ministracji państwowej. Ale... – To, co 
stanowi największy sukces działalności, 
jest całkowicie niewymierne, bowiem 
powinno być mierzone liczbą wyda-
rzeń, które nie miały miejsca – zwracają 
uwagę inspektorzy. – Nie sposób jednak 
policzyć liczby wypadków, które się nie 
wydarzyły, a tym bardziej cierpienia, 
które zostało oszczędzone ewentualnym 
poszkodowanym. Trudno też zgadywać, 
ilu pracowników musiałoby dochodzić 
swoich praw w sądach pracy, podczas 
gdy wytłumaczenie pracodawcy obo-
wiązujących przepisów było wystar-
czające do uregulowania sytuacji. Tych 
i innych niemierzalnych wielkości nie 
da się nawet w przybliżeniu oszacować. 
Jednak Okręgowy Inspektorat Pracy ma 
przed sobą wciąż wiele zadań. 

Tomasz Modzelewski

Jednym z podstawowych zagrożeń, 
występujących przy wykonywaniu prac 
budowlanych i rozbiórkowych, jest moż-
liwość upadku z wysokości. Niestety, wielu 
zarówno pracodawców, jak i pracowników 
nie stosuje właściwych środków ochrony 
zbiorowej lub środków ochrony indywidu-

alnej, zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości. Najczęstsze tłumaczenie bra-
ku ochron zbiorowych, chroniących pra-
cowników przed upadkiem z wysokości, 
to ich wysoki koszt i czasochłonność wy-
konanych zabezpieczeń. Jednak znaczący 
wpływ na powszechność występowania 

tych zagrożeń ma jednak zwykła niedba-
łość i lekceważenie niebezpieczeństwa 
przez nadzór i samych pracowników.

W 2019 r. Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku przeprowadził 70 
krótkich kontroli w budownictwie, 
w których stwierdzono bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pra-
cujących.

Podobnie jak w ubiegłych latach do-
minowały takie zagrożenia, jak:
 Zagrożenie upadkiem z wysokości 

przy wykonywaniu prac budowla-
nych z użyciem rusztowań. 

 Zagrożenie upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu prac na dachach 
i stropach budynków. 

 Zagrożenie zasypaniem pracownika 
przy wykonywaniu prac w niezabez-
pieczonych wykopach ziemnych.

 Zagrożenie porażeniem prądem elek-
trycznym wskutek niezabezpieczenia 
przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi elektrycznych przewodów zasila-
jących maszyny budowlane i elektro-
narzędzia na terenie budowy.

(mk)

Niebezpieczna praca na wysokościach

Taki obrazek zaobserwowaliśmy na jednym z trójmiejskich budynków.
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Nie wolno wykorzystywać trauma-
tycznych doświadczeń pandemii do 
zwiększania zysków i dezorgani-
zacji pracy kosztem pracowników 
– uważają związkowcy z Grupy 
GPEC. Pracownicy otrzymują „pro-
pozycje nie do odrzucenia” dalszej 
pracy zdalnej. 

„Okres pandemii jest wykorzysty-
wany do obniżania kosztów działalno-
ści firmy, w celu wypracowania jeszcze 
większego zysku” – alarmują związkow-
cy z Grupy GPEC w liście do prezydent 
miasta Gdańska, zarządów saksońskie-
go holdingu LVV i spółki Stadtwerke 
Leipzig GmbH oraz do Rady Nadzor-
czej, którą tworzą czterej przedstawicie-
le Lipska i dwoje Gdańska. O ile żąda-
nia pracownicze nie zostaną spełnione, 
związkowcy z NSZZ „Solidarność” oraz 
ze Związku Zawodowego Pracowników 
Energetyki Cieplnej grożą sporem zbio-
rowym i wnoszą o odwołanie zarządu 
GPEC. 

Zarząd Grupy GPEC, którego 
większościowym właścicielem jest ko-
munalny holding z Lipska (Saksonia), 
postawił sobie za cel wypracowanie po 
raz kolejny wielomilionowego zysku na 
rzecz mieszkańców tego wschodnionie-
mieckiego miasta. Cel ten, w opinii nie 
tylko związkowców, jest trudniej osią-
galny, gdyż nomen omen mrożenie go-
spodarki w czasie pandemii COVID-19 
zaszkodziło też producentom ciepła. 

Zarząd planuje więc rewolucję w or-
ganizacji pracy, wprowadzenie na stałe 
pracy zdalnej (telepracy) i zmiany za-
kresów obowiązków oraz zmiany stano-
wisk pracy. Pracownicy biurowi Grupy 
są bowiem namawiani do podpisywania 
porozumień o telepracy. 

Zarząd GPEC 22 maja br. przekazał 
związkom zawodowym działającym 
w Grupie GPEC informację o plano-
wanym wprowadzeniu do regulaminu 
pracy „telepracy”. Jako powód podano 
zaplanowane oszczędności w wysoko-
ści… 1,5 miliona złotych. To prawie 
tyle, ile wynosiła w 2018 roku gaża 
członków zarządu Grupy GPEC (1,2 
mln zł).  

Związkowców zaniepokoiła skala 
planowanej telepracy, która miałaby 
objąć około 250 osób, pracowników 
biurowych GPEC i GPEC System. Spół-
ka zmieniła ostatnio plan i mówi nie o 
przenosinach pod presją, ale o dobro-
wolnej pracy zdalnej.

– Oferujemy możliwość dobrowol-
nej pracy zdalnej dla chętnych pra-
cowników. Wszyscy, którzy nie chcą 
pracować zdalnie, otrzymają własne 
biurko w jednej z lokalizacji Grupy 
GPEC w Gdańsku. Co ważne: o sko-
rzystaniu z pracy zdalnej decyduje sam 
pracownik, do niczego nie jest nama-
wiany. Ponadto  pracodawca pokrywa 
z nawiązką wszystkie koszty związane 
z pracą zdalną. To łącznie niemal 1,5 
tysiąca złotych brutto w pierwszym 
roku pracy zdalnej na pracownika. Na 
tę kwotę składa się zwrot kosztów pracy 
w domu, równowartość benefitów, jak 
darmowe kawa, owoce, mleko, które 
pracownicy dostawali w biurze oraz 

środki na organizację przestrzeni pracy 
w domu – tłumaczy Jadwiga Grabow-
ska, menedżer ds. komunikacji Grupy 
GPEC i jej rzecznik prasowa. 

Powracającym do pracy wskazano 
dwie inne lokalizacje w Gdańsku. Jed-
nak te lokalizacje pomieszczą 50 osób. 
A co z resztą, dla których nie będzie 
możliwości powrotu do pracy w biurze? 
I czy wszyscy pracownicy biurowi Gru-
py mają możliwość powrotu do pracy?

– Oczywiście, ale po pandemii. 
Przede wszystkim dajemy wybór na-
szym pracownikom. Każdy pracow-
nik, który nie zechce pozostać w trybie 
pracy zdalnej, ma zapewnione biurko 
w jednej z lokalizacji Grupy GPEC 
w Gdańsku – przekonuje Grabowska.

Od ubiegłego roku dochodzą też do 
nas wiadomości o planach wyzbycia się 
części majątku Grupy. Jak się dowiadu-
jemy, by poprawić wyniki finansowe za-
rząd GPEC, obok przerzucenia części 
kosztów działalności przedsiębiorstwa 
na pracowników, nosi się z zamiarem 
sprzedaży lub wydzierżawienia nieru-
chomości przy ul. Białej i ul. Brzozo-
wej.  

– Nie planujemy sprzedaży naszych 
biurowców przy Białej i Brzozowej. Od 
dawna dzierżawimy puste przestrzenie 
biurowe w różnych lokalizacjach Grupy 
GPEC. Dotyczy to także Białej i Brzo-
zowej – uspokaja w imieniu zarządu 
Jadwiga Grabowska

Związkowcy alarmują też, że od po-
czątku 2020 roku są zwalniani pracow-
nicy, za powód podaje się likwidację 
stanowisk pracy. Wśród zwolnionych 
było m.in. trzech członków NSZZ „So-
lidarność”. Odbyło się to bez poinfor-
mowania organizacji związkowej, co 
stanowi złamanie kodeksu pracy i usta-
wy o związkach zawodowych.   

Związki zawodowe działające w Gru-
pie GPEC wystosowały także w tej spra-
wie pisma do Aleksandry Dulkiewicz, 
prezydent miasta Gdańska, do zarządu 
GPEC i do zarządu holdingu LVV. Pod 
presją zarząd złożył deklarację:

– Od 1 marca 2020 roku zlikwidowa-
liśmy 12 stanowisk na 500 istniejących. 
Wszystkie osoby podpisały porozumie-
nia na warunkach daleko wykraczają-
cych poza standardy rynkowe i wyni-

kające z kodeksu pracy. Zarząd GPEC 
w czerwcu tego roku zadeklarował, że 
nie planuje dalszych likwidacji stano-
wisk w Grupie GPEC w tym roku – tyle 
Grabowska. 

A co na to związkowcy?
Jaka jest wartość spółek Grupy 

GPEC? Jest ona niebagatelna. Przypo-
mnijmy, że dwa lata temu 185 milio-
nów euro zaproponowane przez Pol-
ską Grupę Energetyczną za niemieckie 
większościowe udziały w GPEC okazało 
się dla lipskiego ratusza za mało za tak 
dochodowe przedsiębiorstwo. Powód? 
Gigantyczna dywidenda wpływająca 
rok w rok do miejskiej kasy Lipska 
i perspektywa wzrostu zysków.

Jakie jest stanowisko koncernu do-
wiemy się zapewne niebawem. Cze-
kamy na odpowiedź z ratusza miasta 
Lipska. 

Niemcy wiedzą, że nie wyzbywa 
się sfery usług komunalnych na rynku 
pozbawionym konkurencji. Tej wiedzy 
zabrakło gdańskim włodarzom, gdy 
sprzedawali przedsiębiorstwa komu-
nalne Francuzom (SNG) i Niemcom 
(GPEC).  

Gdańszczanie co roku zasilają ko-
munalne usługi w Lipsku pod rządami 
socjaldemokraty nadburmistrza Bur-
kharda Junga kwotą oscylującą wokół 
11–12 milionów euro. Tyle uzyskuje 
komunalna Stadtwerke Leipzig GmbH 
(część komunalnego holdingu Leipziger 
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH, którego roczne obroty przekra-

 BĘDZIE SPÓR ZBIOROWY W GPEC? 

Nawet w czasie pandemii zysk najważniejszy 

czają 4 mld euro) czystej gotówki z dy-
widendy. Udziałowcy z saksońskiego 
Lipska otrzymali do miejskiej kasy 
np. w maju ub.r. przelew za 2018 rok 
w wysokości 45 mln 456,4 tys. zł, czyli 
10 mln 530 tys. euro. 

Jak zauważyli lipscy publicyści na 
łamach tamtejszego „Leipziger Volksze-
itung”, branża energetyczna prawie 
nie opłaca się Stadtwerke w Lipsku, 
bo marże są zbyt niskie. Opłaca się 
w Gdańsku.

Niemcy kupili przed szesnastu laty 
większościowy pakiet GPEC (83 proc.) 
za 183,8 mln zł, czyli równowartość 38,2 
mln euro (wg kursu waluty z kwietnia 
2004 r.). To mniej więcej tyle, ile wynio-
sła dywidenda dla Lipska z trzech ostat-
nich lat. Przed tym zakupem z kredytu 

 

Niemcy kupili przed szesnastu 
laty większościowy pakiet 
GPEC (83 proc.) za 183,8 mln 
zł, czyli równowartość 38,2 
mln euro (wg kursu waluty 
z kwietnia 2004 r.). To mniej 
więcej tyle, ile wyniosła 
dywidenda dla Lipska z trzech 
ostatnich lat. Przed tym 
zakupem z kredytu z Banku 
Światowego władze Gdańska... 
zmodernizowały ciepłociągi. 

z Banku Światowego władze Gdańska... 
zmodernizowały ciepłociągi.  

Oberbürgermeister Burkhard Jung 
(SPD) może więc być zadowolony z po-
zytywnych dla mieszkańców jego miasta 
skutków transakcji w Gdańsku. Rentow-
ność sprzedaży ciepła Pomorzanom jest 
wysoka i rośnie. Odkręcając kurek z ciepłą 
wodą i zawór termostatu przy grzejniku 
mieszkańcy Gdańska i innych pomor-
skich miast sponsorują Saksończykom bi-
lety na baseny i na komunikację miejską, 
Handball-Club Leipzig, FC Lokomotive 
Leipzig i Red Bull Arenę. W Gdańsku, 
Sopocie, Tczewie, Starogardzie Gdańskim 
i Pelplinie spółka Stadtwerke Leipzig od 
dawna zaopatruje w ciepło znacznie wię-
cej osób niż nad Pleiße i Elsterą.

Artur S. Górski

Zarząd Grupy GPEC, którego większościowym właścicielem jest komunalny holding z Lipska, postawił sobie za cel 
wypracowanie po raz kolejny wielomilionowego zysku na rzecz mieszkańców tego wschodnioniemieckiego miasta.

– Jest ciśnienie ze strony głównego właściciela i za-
rządu na śrubowanie wyników. Przez koronawirusa 
wszędzie, także w Niemczech, są problemy. Przecież nie 
zysk przez nas wypracowany i nie oszczędności na pra-
cownikach mają je łagodzić . 

Są próby wywierania nacisku na pracowników. Ape-
lujemy do kierowników i dyrektorów, by powstrzymali 
się od takich praktyk. Kto przejmie obowiązki zwol-
nionych? Prowadzimy całoroczne usługi, których nie 
możemy wykonywać z własnych mieszkań i domów. 

Przyjdzie pełen sezon grzewczy, trzeba robić nowe podłączenia, zawierać nowe 
umowy. 

STANISŁAW KOTYŃSKI, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w GPEC
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Pracownicy sporadycznie zwracają 
się o ochronę swoich praw do wy-
miaru sprawiedliwości. Nadal nie 
znalazła rozstrzygnięcia sprawa 
konfliktu między zespołem a byłym 
już dyrektorem Opery Bałtyckiej. 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-
-Wrzeszcz dwukrotnie umarzała po-
stępowanie lub odmawiała wszczęcia 
postępowania. Sąd, po zażaleniach 
związkowców z NSZZ „Solidarność”, 
nakazywał ich ponowne wszczęcie. 
W tzw. międzyczasie okazało się, że 
nawet pisma procesowe trafiały pod 
niewłaściwy adres (np. bez wymienie-
nia adresata). 

– Czy jest to rodzaj – modne dzisiaj 
słowo – obstrukcji? – zastanawia się 
Anna Sawicka, przewodnicząca Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Operze Bałtyckiej. 

Komisja, w imieniu organizacji za-
kładowej „S”, wniosła zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa uporczywego 
i złośliwego naruszania praw pracowni-
czych ze strony ówczesnego dyrektora 
opery Warcisława Kunca. Jednocześnie 
miał on utrudniać działalność związko-
wą. Chodzi m.in. o zastępowanie umów 
o pracę umowami cywilnoprawnymi. 
W ocenie prokuratury wynikało to 
z „subiektywnej interpretacji obowią-

Prokuratura nieczęsto bada naruszenia praw pracowniczych
OPERA BAŁTYCKA

zujących regulacji dotyczących nawią-
zywania stosunku pracy”. 

– Trudno zgodzić się z argumen-
tem o nieświadomości czy subiektyw-
nej interpretacji dyrektora. Dyrektor 
prowadził już wcześniej inne instytu-
cje kultury i ma do tego odpowiednie 
wykształcenie, by orientować się w re-
gulacjach prawnych. Posiada tytuł pro-
fesora, jest kierownikiem katedry na 
jednej z akademii, był wykładowcą na 
kierunku Menedżer Kultury na SGH. 
Interpretacja przepisów art. 22 kodek-
su pracy nie budzi żadnych wątpliwo-
ści. Działania dyrektora Kunca miały na 
celu szykanowanie, a w końcu wyrugo-
wanie związków zawodowych z Opery 
Bałtyckiej – argumentują związkowcy 
z NSZZ „S” w operze.  

Na naruszenia praw pracowniczych 
i związkowych zwracała też uwagę 

w wystąpieniach pokontrolnych Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, m.in. na nie-
dopuszczanie przedstawicieli związko-
wych do rozmów między pracodawcą 
a pracownikami. Doszło też do za-
boru pomieszczenia przeznaczonego 
na działalność związkową, przejęcia 
części dokumentacji, nękania karami 
porządkowymi.

Mimo to prokuratura nie sporządzi-
ła aktu oskarżenia. Ostatnio pismo pro-

cesowe zostało dziwnym trafem błędnie 
zaadresowane. 

– W czerwcu pismo procesowe, 
wzywające do uzupełnienia braków for-
malnych, zawierające termin 7 dni pod 
rygorem bezskuteczności naszego od-
wołania, zostało błędnie zaadresowane 
do niewymienionej z nazwy komisji, na 
adres przy Wałach Piastowskich. Mimo 
że nasz adres jest w aktach, a sprawa 
toczy się od trzech lat. Tylko szczęśli-
wemu zbiegowi okoliczności zawdzię-
czamy, że tuż przed upływem proceso-
wego terminu trafiło do nas – żali się 
na opieszałość Prokuratury Rejonowej 
Gdańsk-Wrzeszcz Anna Sawicka.

Wymiar sprawiedliwości nie jest 
zbyt zaabsorbowany sprawami dotyczą-
cymi przestępstw i wykroczeń wobec 
praw pracowniczych. Rokrocznie na 
obszarze działania Prokuratury Okrę-
gowej w Gdańsku wpływa aż 60 tysięcy 
spraw. W większości wszczynane jest 
postępowanie w sprawie. Tych doty-
czących przestępstw przeciwko prawom 
pracowniczym jest niewiele.  

Przez ostatnich pięć lat (2015–20) 
jedynie 25 spraw, z 286 wniesionych 
na terenie Prokuratury Okręgowej 
w Gdańsku (obejmującego pokaźny 
obszar od Kwidzyna i Malborka po Sta-
rogard Gd. i Wejherowo) zakończyło się 
aktem oskarżenia wobec pracodawców, 
którzy mieli złośliwie lub uporczywie 
naruszać prawa pracowników, czyli 
z art. 218 par. 1a k.k. (§ 1a. Kto, wyko-
nując czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
złośliwie lub uporczywie narusza pra-
wa pracownika wynikające ze stosunku 
pracy lub ubezpieczenia społecznego, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2). Jeszcze mniej, bo tylko dwukrot-
nie, w latach 2015–20 do sądów trafiały 
akty oskarżenia za przestępstwa prze-
ciwko związkom zawodowym.  

W latach 2015–2020 prokuratury 
z okręgu gdańskiego prowadziły 38 po-
stępowań w sprawie z art. 35. ust. 1 pkt 
2 ustawy o związkach zawodowych.

– Nie jest to duża skala spraw do-
tyczących naruszania praw pracowni-
czych. Rocznie są to promile wszystkich 
spraw rocznie. Czy jest tak dobrze, czy 

Protest artystów Opery Bałtyckiej przed Urzędem Marszałkowskim, wrzesień 2017 r. 

inne są przyczyny, to nie jest pytanie 
do prokuratora – tłumaczy prokurator 
Grażyna Wawryniuk, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej w Gdańsku.  

Źle się działo w Operze Bałtyckiej 
przez kilka lat. Oto jedna ze spraw. 
W grudniu 2017 r. przed sądem pracy 
zakończyła się sprawa o wypłatę tzw. 
nadnormówek (za przedstawienia grane 
ponad normę) artystom Opery Bałtyc-
kiej. Sąd przyznał rację związkowcom. 
Sprawa zawisła na wokandzie apelacji 
na wniosek dyrektora opery po tym, jak 
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych Sądu Rejonowego w Gdańsku 
przyznał po raz pierwszy rację liderce 
NSZZ „S” w operze Annie Sawickiej, 
koncertmistrzowi wiolonczel orkiestry 
Opery Bałtyckiej, w sporze z dyrek-
torem opery Warcisławem Kuncem. 
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku 
odrzucił jako bezzasadną apelację prof. 
Warcisława Kunca od werdyktu Sądu 
Rejonowego. Składniki wynagrodze-
nia nie mogą bowiem być zmieniane 
jednostronnie, bez wypowiedzenia 
zmieniającego, zarządzeniem dyrekcji. 
Ten precedens był ważny dla innych 
pracowników.

Sąd orzekł, że zmiana w zasadach 
wynagradzania za przedstawienia gra-
ne ponad normę przewidzianą umo-
wą o pracę powinna mieć charakter 
pisemny, zgodnie z art. 42 kodeksu 
pracy, stanowiącego, iż wypowiedzenie 
warunków pracy lub płacy uważa się za 
dokonane, jeżeli pracownikowi zapro-
ponowano na piśmie nowe warunki. 
Wywieszenie zarządzenia dyrekcji nie 
wystarczy. Gdy sąd pierwszej instancji 
przyznał rację pracownikowi, koncert-
mistrz Anna Sawicka, przewodnicząca 
NSZZ „S”, otrzymała wypowiedzenie 
z pracy, gdyż zdaniem dyrektora nad-
używała związkowych uprawnień (sic!). 
Państwowa Inspekcja Pracy, która prze-
prowadziła kontrole w gdańskiej ope-
rze, potwierdziła uwagi związkowców 
i wydała pracodawcy wiele zaleceń.

Pracownicy Opery Bałtyckiej w spo-
rze z dyrektorem Kuncem musieli się-
gnąć po strajk, milczeli przez kwadrans 
po rozpoczęciu spektakli, wystawiali pi-
kiety, słali pisma do Urzędu Marszał-

kowskiego, zawiadomienia do prokura-
tury.  Odchodzili artyści, jak czołowy 
solista i pierwszy tenor Opery Bałtyc-
kiej w Gdańsku Paweł Skałuba. Jeden 
z najwybitniejszych artystów młodego 
pokolenia zrezygnował z występów na 
deskach opery.  

Od dwóch lat jest już nowy dyrektor 
Opery Bałtyckiej. Sprawa jego poprzed-
nika Warcisława Kunca ma już bogatą 
historię i kilka tomów akt. Przypomnij-
my, że 17 lipca 2018 r. prokurator Pro-
kuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz 
odmówił wszczęcia dochodzenia 
w sprawie złośliwego i uporczywego 
naruszania praw pracownika oraz prze-
ciwko związkom zawodowym i ustawie 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Po tym, jak do prokuratury wpłynęło 
wiele zawiadomień z Państwowej In-
spekcji Pracy oraz NSZZ „S” dotyczą-
cych naruszania praw pracowniczych 
w Operze Bałtyckiej, prokuratura była 
zmuszona ponownie zająć się sprawą. 
Prokuratura Rejonowa 30 września 
ub.r. umorzyła dochodzenie. Sąd Re-
jonowy w Gdańsku 31 stycznia br. na-
kazał ponownie zbadać pracownicze 
zarzuty wobec dyrektora Kunca, m.in. 
utrudniania działalności związkowej 
w latach 2016–2018. Wziął przy tym 
pod uwagę ustalenia Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Gdańsku. 

Po raz kolejny doszło do umorzenia 
dochodzenia przez prokuraturę 27 mar-
ca br. Jej zdaniem zachowanie dyrekto-
ra Opery Bałtyckiej nie było „złośliwe 
i uporczywe”, a on „nie chciał dokuczyć 
pracownikowi bądź okazać mu lekce-
ważenie”.  Przywołano przy tym zasadę 
„swobody zawierania umów”.  Proku-
ratura argumentowała, że „pomiędzy 
stronami od samego początku istnieje 
konflikt”, co miał potwierdzić m.in. mar-
szałek województwa pomorskiego, które-
mu opera podlega. Po kolejnym zażale-
niu złożonym 20 maja br. przez Komisję 
Zakładową NSZZ „S” sprawą ponownie 
zajmie się sąd. na razie komisja jest co 
chwila wzywana do uzupełnienia pozwu. 
Kłopot w tym, że pisma z prokuraurty są 
błędnie adresowane. Prokuratorskie we-
zwania trafiły np. do sekretariartu Opery, 
a nie do związkowców. 

(asg)
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W piątek, 26 czerwca w gdańskim Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa 
w sprawie karnej przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. Jego 
obrońca stwierdził m.in., iż słowa, które padały wcześniej i były przyczyną 
zatargu (np. „idiot Polak” albo „zabiłbym wszystkich Polaków”) były wyra-
zem frustracji i przyrównał je do… „niemieckiego żartu”.

Stwierdzenie „zabiłbym Polaków” to taki… niemiecki żart 
Przypomnijmy, co wydarzyło się 

wcześniej. Wiosną 2016 roku na an-
tenie TV Republika wyemitowany 
został materiał, w którym znalazło się 
nagranie wykonane z ukrycia przez 
Natalię Nitek-Płażyńską, pracującą 
niegdyś u Hansa G. Biznesmen mówił 
wówczas między innymi o „idiot Pola-
kach”, „fucking stupid country”, a także 
że „zabiłby wszystkich Polaków”. Ko-
bieta poczuła się zagrożona i sprawa 
trafiła do sądu.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy 
w Wejherowie uznał Hansa G. za win-
nego znieważenia i grożenia śmiercią 
kobiecie, w związku z czym zastosował 
karę w postaci pozbawienia wolności 
w wysokości 8 miesięcy w zawieszeniu 

na 2 lata, 20 tysięcy złotych grzywny, 
nawiązki na rzecz pokrzywdzonych w 
kwocie około 10 tysięcy złotych oraz 
zwrotu kosztów procesu (około 50 ty-
sięcy złotych). 

W związku ze złożonym odwoła-
niem 26 czerwca odbyła się rozprawa 
w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. 
Obrońca wnioskował o uniewinnienie 
bądź skierowanie sprawy do ponowne-
go rozpatrzenia.

– Szum medialny w tej sprawie za-
wiera argumenty tylko jednej strony 
– mówił obrońca. Zakwestionował 
też intencjonalność słów oskarżonego. 
Stwierdził także, iż prokuratura „grillu-
je jego klienta” i przyrównał jego słowa 
do „niemieckiego żartu”.

– Wspólnym mianownikiem wypo-
wiedzi Hansa G. byli Polacy – zwracał 
z kolei uwagę prokurator. Mówił także 
o naśladowaniu strzelania z karabinu 
w bliskiej odległości Natalii Nitek-Pła-
żyńskiej.

– Te zachowania nie były zachowa-
niami incydentalnymi – przyznała Na-
talia Nitek-Płażyńska. Jak potwierdziła, 
Hans G. potrafił stanąć za nią i udawać, 
że strzela. – Wchodziłam do tej firmy 
z radością i nadzieją. Lubię niemiecką 
kulturę, ale nie będę tolerowała retoryki 
hitlerowskiej.

Sprawa została odroczona, a wyrok 
zostanie ogłoszony w piątek, 10 lipca 
2020 r.

(tm) Natalia Nitek-Płażyńska w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5119,94 zł – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w maju 2020 r. 
W porównaniu z kwietniem 2020 r. 
oznacza spadek o 3,1 proc.

6 proc. – stopa bezrobocia w maju 
2020 r. według szacunków Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W poprzednim miesiącu 
wynosiła 5,8 proc.

10,6 proc. – o tyle spadną ceny gazu 
od 1 lipca 2020 r. dla gospodarstw 
domowych. Stawki opłat abonamen-
towych pozostaną niezmienione.

2,9 proc. – tyle wyniosła in�acja 
w maju 2020 r. rok do roku. 

17 proc. – o tyle niższa była 
produkcja sprzedana przemysłu w 
maju 2020 r. w porównaniu z majem 
2019 r.

8,7 proc. – tyle małych i średnich 
przedsiębiorstw zadeklarowało 
w maju chęć zwolnienia pracowni-
ków. Miesiąc wcześniej było to 25,8 
proc.  

11,7 proc. – o tyle wzrosły ceny 
energii elektrycznej w maju 2020 r. w 
porównaniu z majem 2019 r.

23,4 proc. – o tyle spadły w maju 
tego roku ceny paliw do prywatnych 
środków transportu w stosunku do 
maja 2019 r.

LICZBA MIESIĄCA

Tyle budynków w sumie zamieszkują 
Polacy (znajduje się w nich prawie 12 mln 
lokali).

5,77 mln

Nikt nie ma wątpliwości, że tegorocz-
ny sezon urlopowy będzie inny niż zwy-
kle. Pandemia koronawirusa i związane 
z nią ograniczenia podróżowania pokrzy-
żowały plany wielu osobom. 

Sondaż Centrum Badawczo-Rozwojo-
wego BioStat pokazuje, że 41,8 proc. Po-
laków zamierza spędzić tegoroczny urlop 
w kraju, a więcej niż co drugi ankietowa-
ny przyznaje, że ograniczył planowane 
wakacyjne podróże. 21,9 proc. całkowicie 
rezygnuje z wyjazdu, 15,9 proc. chce spę-
dzić czas na działce ogródkowej lub go 
„zagospodarować samodzielnie”, a 14,1 
proc. deklaruje wprost, że spędzi urlop w 
domu. Jedynie 6,3 proc. planuje urlop za-
graniczny, przy czym tylko 2,4 proc. zde-
cydowało się na wyjazd zorganizowany.

W czasie kryzysu gospodarczego spo-
wodowanego pandemią koronawirusa 
zdolność do poniesienia nieoczekiwanych 
wydatków �nansowych ma kluczowe zna-
czenie w związku z groźbą utraty źródła 
dochodów. Tymczasem w 2019 roku 32 
proc. mieszkańców Unii Europejskiej za-
deklarowało niezdolność do �nansowego 
sprostania takim wyzwaniom, jak opera-
cja, pogrzeb czy wymiana samochodu.

Z danych Eurostatu wynika, że w naj-
trudniejszej sytuacji �nansowej znala-
zły się osoby samotnie wychowujące 
dzieci (56 proc. z nich nie miało żadnych 
oszczędności na czarną godzinę). 

Wśród mieszkańców poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
najwyższy odsetek osób mających proble-
my z pokryciem niespodziewanych kosztów 
był w Chorwacji (ok. 52 proc.), na Łotwie (50 
proc.) oraz w Grecji i na Cyprze (po 48 proc.). 
„Zaskórniaków” często nie mieli też miesz-
kańcy Litwy (47 proc.) i Rumunii (44 proc.). 
Najrzadziej wskazane problemy �nansowe 
dotyczyły mieszkańców Malty (15 proc.), 
Czech i Holandii (po 22 proc.) oraz Danii (23 
proc.). W Polsce odsetek gospodarstw do-
mowych niezdolnych do sprostania nagłe-
mu problemowi �nansowemu uplasował 
się na poziomie 29,2 proc.

Na czarną godzinę
Odsetek obywateli, którzy nie są w stanie sprostać 
nieoczekiwanym wydatkom finansowym (w proc.)
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Przerzuca trudne lub nieprzyjemne 
zadania na innych – wielu z nas spotkało 
taką osobę. Spychologowie w pracy są 
szczególnie uciążliwi. Jakie techniki sto-
sują? Niektórzy wmawiają współpracow-
nikom, że to do nich tak naprawdę odnosi 
się obowiązek wykonania uciążliwej pra-
cy. Inni wykorzystują nieszczere pochleb-
stwa – bo skoro kolega jest taki zdolny, to 
przecież lepiej poradzi sobie z zadaniem! 
Jeszcze inni biorą współpracowników na 
litość – żalą się, że są zawaleni robotą, 
chociaż jakoś znajdują czas na chodzenie 

po zakładzie pracy i skarżenie się na nawał 
obowiązków. Niektórzy wykorzystują pry-
watną sympatię, która łączy ich z o�arą.

Jak nie dać się spychologowi? Jedy-
nym wyjściem jest asertywność. Gdy ktoś 
zasypuje nas pochlebstwami, warto mieć 
świadomość, że prawdopodobnie nie są 
one szczere. Spychologa użalającego się 
na nawał pracy najlepiej zwyczajnie zi-
gnorować. Warto też pamiętać, że jeśli już 
raz ulegnie się takiemu manipulatorowi, 
najprawdopodobniej spróbuje on wyko-
rzystać o�arę po raz kolejny.

Nie daj się spychologowi!

W 2019 roku co siódme dziecko urodzo-
ne przez Polkę przyszło na świat za granicą. 
Według danych w urzędach stanu cywilne-
go od 2009 roku zarejestrowano w Polsce 
491,4 tys. dzieci urodzonych poza granica-
mi naszego kraju. Wiadomo też, że w latach 
2004–2008 tylko w Wielkiej Brytanii i Niem-

czech urodziło się 67 tysięcy małych Pola-
ków. Biorąc pod uwagę te wszystkie dane, 
można oszacować, że od wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej za granicą przyszło na 
świat ponad pół miliona polskich dzieci. Nie 
wiadomo, ile dzieci urodzonych jeszcze w 
Polsce później wyjechało z rodzicami.

Pół miliona polskich 
dzieci za granicą

Polska jest krajem, w którym najle-
piej udała się trudna sztuka połączenia 
walki z koronawirusem oraz ochrony 
gospodarki przed kryzysem – twier-
dzi hiszpański ekonomista Luis Huete. 
Ekspert zestawił liczbę zgonów na CO-
VID-19 w przeliczeniu na milion miesz-
kańców oraz dane oddające wpływ 

ograniczeń wymuszonych epidemią na 
gospodarkę. Z jego danych – odzwier-
ciedlających stan na dzień 12 maja 
– wynika, że nasz kraj bardzo dobrze 
radzi sobie z trudną sytuacją: mamy 
stosunkowo niewiele zgonów przy 
proporcjonalnie niewielkich stratach 
gospodarczych.

W końcu zielona wyspa?

Po popularne warzywo w zielonym 
garniturku warto sięgać przez cały rok, 
ale latem jego właściwości odżywcze są 
szczególnie przydatne. Średniej wielkości 
ogórek zawiera 1,2 g białka, 4,3 g węglo-
wodanów i 1,4 g błonnika. W 100 gra-
mach warzywa znajduje się tylko 
12 kcal. Co ważne latem, ogórek 
w 96 proc. składa się z wody, jest 
też bogaty w składniki mineralne, 
które naturalnie tracimy w czasie 
upałów. Jego wysoka zawartość pota-
su wspomaga pracę serca i nerek, a �a-
wonidy i garbniki pomagają pozbyć się 
z organizmu szkodliwych substancji.

Wakacje po COVID-19

Sezon ogórkowy
garniturku warto sięgać przez cały rok, 
ale latem jego właściwości odżywcze są 
szczególnie przydatne. Średniej wielkości 
ogórek zawiera 1,2 g białka, 4,3 g węglo-
wodanów i 1,4 g błonnika. W 100 gra-
mach warzywa znajduje się tylko 
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Polska gospodarka stoi przed podobnymi wyzwaniami co inne go-
spodarki w regionie, jej sytuacja fiskalna jest lepsza, a także – dzięki 
dywersyfikacji i konkurencyjności – jest bardziej odporna. Wysokość 
długu w stosunku do PKB Polski jest jedną z najniższych w Unii Euro-
pejskiej, dzięki czemu rząd ma przestrzeń budżetową do reagowania na 
kryzys.

Cristina Savescu, 
starsza ekonomistka Banku Światowego na Polskę



17Nr 7/8 / lipiec/sierpień 2020ZWIĄZEK / HISTORIA

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU
(CZĘŚĆ 10)

O transatlantyku Piłsudski, starszym bracie Batorego, napisano już wiele 
w licznych publikacjach na temat floty polskiej. Ukazała się nawet oddziel-
na broszura mu poświęcona autorstwa Stanisława Bernatta pt. „Nasza naj-
większa strata”, wydana w serii „Miniatury morskie, SOS” w 1958 roku. Pisali 
o nim Jerzy Pertek, Jerzy Miciński i Jan Piwoński. W tym odcinku zajmę 
się pierwszym rejsem Piłsudskiego, który odbył się od 27 sierpnia do 12 
września 1935 roku wokół Europy na trasie: Wenecja – Palermo – Algier 
– Malaga – Lizbona – kanał Kiloński – Gdynia. 

MS Piłsudski w Gdyni w 1938 roku.

Pierwszy rejs
MS Piłsudski

Piłsudski zbudowany został we włoskiej stoczni w Monfalcone, która słynęła 
z budowy statków pasażerskich. Transatlantyk przeznaczony był głównie na linię 
północną do Stanów Zjednoczonych, na której miał zastąpić stare parowce pasażer-
skie Kościuszko i Pułaski. Jego zadaniem było nie tylko przewożenie emigrantów, 
ale głównym celem była turystyka, z przeznaczeniem przede wszystkim dla Polonii 
amerykańskiej, zasobnej w gotówkę.

Ten rejs z Wenecji do Gdyni, która była jego portem macierzystym, miał cha-
rakter wyłącznie turystyczny, a wzięli w nim udział Polacy i inżynierowie włoscy, 
jego budowniczowie. Wiele wnętrz Piłsudskiego wykonanych zostało z materiałów 
dostarczonych z Polski, a wystrój salonów, mesy i kabin był dziełem zawodowych 
plastyków, także z Polski. 

W Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w teczkach przedwojennego MSZ, 
zachowała się broszura na temat  tego rejsu, z wyszczególnieniem wszystkich pa-
sażerów wraz z podaniem ich zawodów i miejsc zamieszkania. Przeważali wśród 
nich warszawiacy, ale sporo było pasażerów z Poznania, Łodzi, Lwowa, Krakowa i 
Wilna. Reprezentowali różne zawody prawnicze, najwięcej było adwokatów, trochę 
sędziów, byli lekarze, kupcy, przemysłowcy, urzędnicy, obywatele ziemscy i kilku 
studentów, ale bez podania ich uczelni. Płynął tym rejsem poseł Rzeczypospolitej 
Polskiej w Rumunii Mirosław Arciszewski z małżonką. Znaleźli się też pasażerowie 
z Wybrzeża, mieszkańcy Gdyni: August Hepke, adwokat, Kazimierz Krzyżanow-
ski, inżynier, któremu towarzyszyła małżonka Zofia, Józef Mięso, kupiec, Konrad 
Ulrichs z małżonką Joanną, dyrektor Państwowego Towarzystwa Kąpieli Morskich, 
i Henryk Wawrzyniak, urzędnik. Wolne Miasto Gdańsk reprezentowała Eleonora 
Epsztejn, studentka.

Nie wiemy, jak dokładnie przebiegał rejs. Z zachowanej relacji Konsulatu Hono-
rowego RP w Algierze przeznaczonej dla Konsulatu RP w Marsylii dowiadujemy się, 
że Piłsudski zawinął do Algieru 30 sierpnia 1935 roku i był tam do dnia następnego 
do godziny 22, kiedy udał się w dalszą drogę. Pasażerów i załogę witał konsul hono-
rowy RP w Algierii Leon Rigollet oraz przedstawiciele tamtejszej kolonii polskiej. 
Dwudniowy postój Piłsudskiego w Algierii wywołał duże zainteresowanie jego 
mieszkańców, który pragnęli zwiedzać statek, co jednak nie wszystkim się udało 
ze względu na bezpieczeństwo załogi i pasażerów. Należy pamiętać, że wówczas była 
to kolonia francuska i większość jej mieszkańców stanowili Francuzi. Dla pasażerów 
natomiast zorganizowano jednodniową wycieczkę po Algierze i okolicach. Zamu-
strowano też na statek dziesięciu Polaków, jak podawał konsulat, którzy legalnie i 
nielegalnie przebywali w Algierze i pragnęli wrócić do kraju.

Przypomnijmy jeszcze, że podczas tego rejsu i później kapitanem statku był 
Mamert Stankiewicz, o którym już nieraz pisaliśmy. Matką chrzestną transatlantyka 
była natomiast Wanda Pełczyńska, była kurierka I Brygady Legionów. Właścicielem 
statku był armator Gdynia – Ameryka Linie GAL.

W tym roku minie 85 rocznica tego rejsu.
Aleksander Miśkiewicz 
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„Oburza nas haniebne zachowanie 
Marszałka Senatu, które demobilizuje 
pracę całej Izby i przenosi sprawy pol-
skie na arenę Unii Europejskiej, tym 
samym szkalując dobre imię Polski na 
forum międzynarodowym” – napisali 
w piśmie skierowanym do prezydenta 
Andrzeja Dudy, premiera Mateusza 
Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego członkowie Koła Emery-
tów i Rencistów Gdańskiej Stoczni Re-
montowej im. J. Piłsudskiego.

Zdaniem związkowych seniorów po-
stępowanie prof. Tomasza Grodzkiego 
jest niegodne urzędu Marszałka i może 
destabilizować pracę rządu, opóźniając 
przyjęcie wyczekiwanych przez obywateli 
reform. To, co w fazie początkowej zakrawa-
ło w przypadku pana Marszałka Senatu na 
polityczny kabaret, przerodziło się w jawne 
zagrożenie funkcjonowania Państwa.

Koło EiR Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej im. J. Piłsudskiego zrzesza w swoich 

szeregach osoby biorące udział w wyda-
rzeniach Grudnia’ 70, współzałożycieli 
NSZZ „Solidarność” z roku 1980, które 
często za swoją działalność były prześla-
dowane w stanie wojennym. 

Związkowi emeryci domagają się 
od marszałka Grodzkiego, aby zajął się 
swoimi obowiązkami, za które dostaje 
wynagrodzenie:

My, członkowie Koła Emerytów, by-
liśmy ludźmi ciężkiej i rzetelnej pracy 
w epoce zarówno komunistycznej, jak 
i po zmianach w 1989 roku. Część z nas, 
w miarę stanu zdrowia, musi pracować, 
gdyż nasze emerytury czy renty nie są 
wystarczające do prowadzenia godne-
go życia. Tym bardziej oczekujemy od 
Pana Marszałka Senatu, który pobie-
ra adekwatne uposażenie pochodzące 
z naszych podatków, aby zajął się pracą 
senacką sensu stricte, wypełniając zobo-
wiązania zaciągnięte wobec obywateli. 
Oczekujemy, że Marszałek Senatu po-
rzuci wydumanych wrogów praworząd-

ności i zabierze się wreszcie do pracy, 
ale przedtem oczyści z zarzucanych mu 
czynów.

Jednocześnie członkowie Koła EiR 
Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. 
Piłsudskiego zapewnili adresatów pisma: 
prezydenta Andrzeja Dudę, premiera 
Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego o swoim popar-
ciu i zadeklarowali, że będą się włączać we 
wszelkie działania zapobiegające zachowa-
niom antypaństwowym, które w jakikolwiek 
sposób godzą w nasz narodowy interes.

Związkowym emerytom odpowie-
działa Kancelaria Prezydenta RP. Na 
ręce Henryka Gielniaka, przewodni-
czącego Koła EiR Gdańskiej Stoczni 
Remontowej, otrzymali list z podzięko-
waniami od prezydenta Andrzeja Dudy. 
Znalazło się w nim również zapewnie-
nie, że prezydent dokłada wszelkich 
starań, aby nie zawieść zaufania, jakim 
obdarzony został przez naród.

(mk)

Solidarnościowi emeryci oburzeni 
zachowaniem marszałka Grodzkiego

Ksiądz abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański, obchodził 21 
czerwca br. 50 rocznicę święceń ka-
płańskich. Tego dnia w archikatedrze 
oliwskiej odbyła się uroczysta msza 
św. Telegram gratulacyjny do abp. 
Głódzia wysłał papież Franciszek. 

Pół wieku to szmat czasu. Zmieniły 
się gospodarka, układ polityczny, soju-
sze wojskowe.

– Pamięć Twego pokolenia sięga do 
trudnego czasu uwięzienia kardynała 
Wyszyńskiego, czasu Ślubów jasno-
górskich. Były i uroczystości milenijne 
chrztu Polski. I były święcenia kapłań-
skie. Na służbę Kościołowi polskiemu 
w takich czasach wchodził Sławoj Le-
szek – podkreślił abp Andrzej Dzięga, 
metropolita szczecińsko-kamieński. 

Biskupie hasło abp. Głódzia „Mili-
to pro Christo” (walczę dla Chrystusa) 
charakteryzuje sylwetkę jubilata i odno-
si się do Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego.    

Przypomnijmy, że ks. abp Sławoj 
Leszek obejmował gdańskie biskupstwo 
w kwietniu 2008 r. Przyjmowano go zra-

Pół wieku służby metropolity 
gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 

zu z pewną rezerwą. Ten zaś wytrwale 
upominał się o upamiętnienie ofiar tra-
gedii smoleńskiej i Żołnierzy Wyklętych. 
W Święto Wojska Polskiego w 2010 roku 
w bazylice Mariackiej wołał:

– Ci, którzy polecieli do Katynia 
w służbie narodowi, zasługują na upa-
miętnienie w godziwym miejscu. Nie 
tablicą po kryjomu wykonaną i w po-
śpiechu odsłoniętą, bez odpowiedniej 
oprawy i bez udziału rodzin. 

I dalej: 
– Podważanie sensu obecności krzy-

ża w przestrzeni publicznej i próby jego 
usuwania nie są wypełnieniem jakichś 
standardów lub wymogów. Europa to 
nie „bolszewia” – mówił.

Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 
sierpnia 1945 r. w Bobrówce na Pod-
lasiu. Jako osiemnastolatek spędził 
trzy miesiące w więzieniu za udział w 
nielegalnej organizacji. Odbył zasadni-
czą służbę wojskową w latach 60. w 32 
Budziszyńskim Pułku Zmechanizowa-
nym w Kołobrzegu oraz w Mazurskiej 
Brygadzie Saperów w Podjuchach koło 
Szczecina, jako saper pontonier. Na 
służbę wojskową się nie uskarżał.

W latach 1980–81 był kapelanem 
„Solidarności” Regionu Podlaskiego. 
23 lutego 1991 r. miał miejsce uroczy-
sty ingres biskupa polowego do Kate-
dry Polowej w Warszawie, a w kwietniu 
1991 r. prezydent Lech Wałęsa miano-
wał biskupa na stopień generała bryga-
dy, dwa lata później na stopień generała 
dywizji. W 1994 roku ks. bp Głódź brał 
udział w tzw. obiedzie drawskim. 

Pracował od 1981 r. w Watykanie, 
w Kongregacji ds. Kościołów Wschod-
nich, w sekcji obrządku bizantyjsko-
-ukraińskiego.

– Prefektem kongregacji był wówczas 
kardynał Władysław Rubin, który mnie 
znał, wyszukał i zlecił zadania w Stoli-
cy Apostolskiej. Praca szła pełną parą. 
Działo się wówczas dużo. Tworzyła się 
historia Europy. Nie spodziewałem się 
tak szybkich awansów i powierzenia 
mi nowej misji. To było zaskoczenie, 
ale i poważne zadanie. Wskazano na 
moją osobę, bo miałem doświadczenie, 
można rzec, z wojskowością. Poznałem 
żołnierskie dole i niedole. Chciano nas 
złamać. To był czas próby. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II przywrócił ordynariat 
polowy, kapelani weszli do koszar po 
politrukach (oficerowie polityczni 
– dop. red.). Trzeba było budować, od 
Hrubieszowa po Wolin. Tworzyliśmy 
ordynariat dla wszystkich rodzajów sił 
zbrojnych i misji pokojowych – wspo-
minał w rozmowie z nami metropolita 
tuż po objęciu gdańskiego biskupstwa.

W Gdańsku wiele pracy poświęcił 
uporządkowaniu finansów diecezji, w za-
bytkowym, ale zrujnowanym kolegium 
jezuickim, urządził siedzibę arcybisku-
pów. W 2016 r. przewodniczył państwo-
wemu pogrzebowi „Inki” i „Zagończyka”. 
Redakcja „Tygodnika Solidarność” przy-
znała mu tytuł Człowieka Roku 2009.

(asg)
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W cyklu artykułów związanych z 40-leciem narodzin „Solidarności” tym 
razem przypominamy lipcowe strajki poprzedzające Sierpień ’80. Strajki 
w Lublinie i Świdniku w lipcu 1980 roku zapoczątkowały erę „Solidarno-
ści”. Zaczęło się deszczowe lato 1980 roku zakończone gorącym Sierpniem. 
Dwa miesiące później w całym kraju zaczęły tworzyć się struktury NSZZ 
„Solidarność”.

STRAJKI NA LUBELSZCZYŹNIE W LIPCU 1980 ROKU 

Preludium do „Solidarności”

Nigdy po 1980 roku nie było takiej 
mocy sprawczej i zdolności do samoor-
ganizacji, stając się udziałem ludzi, którzy 
poczuli się wreszcie „u siebie”. Polacy sta-
wali się narodem ludzi dumnych i wol-
nych, otrząsając się ze złudnej gierkow-
skiej „małej stabilizacji”. W lipcu 1980 
roku zastrajkowała Lubelszczyzna oraz 
kilka zakładów na Pomorzu. Władza po 
raz pierwszy została zmuszona do podpi-
sania porozumień ze strajkującymi. 

Koniec małej stabilizacji 

W drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych kryzys gospodarczy wkroczył w 
decydującą fazę. Po proteście robotni-
czym z czerwca 1976 roku kolejnym do-
wodem na niewydolność systemu była 
„zima stulecia” z przełomu 1978 i 1979 
roku. Od 1 stycznia 1979 r. cały kraj 
był sparaliżowany przez zaspy i mróz. 
Autobusy i pociągi jeździły w tunelach 
wykopanych w śniegu. Wstrzymano 
na dwa tygodnie powroty z zimowisk 
dzieci i młodzieży. 

Od połowy lat 70. coraz inten-
sywniej działała opozycja. Powstały: 
Komitet Obrony Robotników, Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 
Studenckie Komitety Solidarności, To-
warzystwo Kursów Naukowych, Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża, Komite-
ty Samoobrony Chłopskiej Ziemi Gró-
jeckiej, Ruch Młodej Polski, partia Kon-
federacja Polski Niepodległej. Odrodził 
się drugi obieg wydawniczy.   

W opozycji znaleźli się niepod-
ległościowcy, ludzie z duszpasterstw 
akademickich, niezależnego harcerstwa, 
członkowie z dawnych organizacji pod-
ziemnych, ale i zdeklarowani marksiści, 
wyrzuceni z PZPR. W opozycji działało  
nie więcej niż dwa tysiące osób, ale był 
to zaczyn fermentu. 

Nader silną pozycję miał Kościół 
katolicki, wzmocniony pontyfikatem 
Jana Pawła II.  Pierwsza papieska piel-
grzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 
roku pokazała, że 35 lat indoktrynacji 

obróciło się wniwecz w zwarciu z war-
tościami narodowymi i z wiarą katolic-
ką, a socjalizm jest li tylko epizodem w 
dziejach narodu. Polacy policzyli się, 
zobaczyli, że razem są siłą. 

– Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi, tej ziemi – wołał Jan Pa-
weł II w proroczych słowach wypowie-
dzianych z „głębi Tysiąclecia”.  

Bunt był kwestią miesięcy. 

Dług

Wraz z narastającym kryzysem go-
spodarczym i rosnącym zadłużeniem 
zagranicznym (ok. 24 miliardy ów-
czesnych „twardych” dolarów, obecnie 
to 66 mld USD) sytuacja gospodarcza 
Polski się pogarszała. Banki i rządy 
zachodnie pożyczały nam pieniądze 
w walutach wymienialnych, uzależ-
niając gospodarkę od ich kolejnych 
transzy. 

W 1973 r. zadłużenie w walutach 
wymienialnych przekroczyło poziom 
rocznych wpływów z eksportu. W 1975 
r. stopień obciążenia wpływów z eks-
portu obsługą długów w obrotach z kra-
jami kapitalistycznymi osiągnął 33 proc. 
Kredytami krótkoterminowymi łatano 
dziury w spłatach. W krytycznym dla 
gospodarki roku 1976 relacja zadłuże-
nia krótkoterminowego do wpływów 
z eksportu wyniosła 46 proc., a zadłu-
żenie wynosiło 8,5 mld „twardych” 
USD. W 1981 r. rząd gen. Jaruzelskiego 
poinformował Klub Paryski o wstrzy-
maniu spłat zadłużenia zagranicznego 
z powodu niewypłacalności.  

Bunt

Bezpośrednią przyczyną wybuchu 
wielkiej fali strajkowej latem 1980 r. 
była podwyżka cen niektórych ar-
tykułów mięsnych i wędliniarskich 
wprowadzana sukcesywnie w bufetach 
zakładów pracy od 1 lipca 1980 r. na 
terenie całego kraju. Podwyżka miała 
być elementem działań rządu PRL ma-

jących na celu równoważenie sytuacji 
rynkowej w kraju. Była iskrą, która 
doprowadziła do buntu, wywołując 
falę strajków, destabilizując sytuację 
społeczno-polityczno-gospodarczą, 
doprowadzając do upadku ówczesnej 
ekipy rządowej.  

1 lipca zastrajkowali robotnicy WSK 
PZL-Mielec (strajkowali do 5 lipca), 
Ursusa w Ursusie, Autosanu w Sanoku, 
Ponaru w Tarnowie, w Zakładach Me-
talurgicznych Pomet w Poznaniu (do 4 
lipca), kierowcy Transbudu na budowie 
elektrowni Połaniec. Dzień później do 
strajku doszło na niektórych wydzia-
łach Huty Warszawa, w filiach Zakła-
dów Mechanicznych Ursus w Ostrowie 
Wielkopolskim i Włocławku, w Rze-
szowskim Kombinacie Budowlanym. 

3 lipca doszło do strajków w Fabryce 
Lamp Kineskopowych w Piasecznie, w 
walcowni w Śremie (filia Zakładów im. 
H. Cegielskiego), żyrardowskich Zakła-
dach Remontu Obrabiarek Ponar-Reso, 
Zakładach Spirytusowych Polmos i Za-
kładach Garbarskich Syrena. 

W lipcu 1980 r. w regionie gdańskim 
do strajku doszło w Polmo w Tczewie, 
w PGR w Grabowie k. Kościerzyny, 
w lokomotywowni na gdyńskim Gra-
bówku i Chyloni oraz w Porcie Gdynia 
(29–30 lipca).

Strajkujące załogi walczyły o cofnię-
cie decyzji o podwyżkach. Żądano pod-
niesienia płac lub zmiany norm pracy. 

Lipcowa fala

Kulminacja lubelskiego strajku na-
stąpiła 8 lipca 1980 r. Tego dnia rozpo-
czął się strajk w Państwowych Zakła-
dach Lotniczych w Świdniku. Powstał 
tam Komitet Strajkowy. Bezpośrednią 
przyczyną było podniesienie ceny obia-
du z 10 zł 20 gr do 18 zł 10 gr. Strajk od 
8 do 11 lipca 1980 r. w WSK PZL-Świd-
nik zakończył się nieoczekiwanym suk-
cesem strajkujących – podpisaniem 
porozumienia dyrekcji z protestującą 
załogą. Było to pierwsze (po zerwanym 
porozumieniu z MKS w Gdyni w grud-
niu 1970 r.) porozumienie pomiędzy 
strajkującymi a władzą. Dotyczyło ono 
nierepresjonowania strajkujących i no-
wych wyborów do rad zakładowych 
w ramach Centralnej Rady Związków 
Zawodowych. 

Od 8 do 24 lipca 1980 r. w Lublinie 
strajkowało 91 zakładów. Strajk podjęli 
m.in. kolejarze i pracownicy komunika-
cji miejskiej. Pracę przerwały m.in. ASO 
Polmozbyt w Lublinie, Fabryka Maszyn 
Rolniczych „Agromet”, Lubelskie Za-
kłady Naprawy Samochodów, Fabryka 
Samochodów Ciężarowych, Lubelskie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego, Zakłady 
Mięsne, Lubelska Fabryka Wag, Zakłady 
Jajczarsko-Drobiarskie, Herbapol. 

16 lipca 1980 r. do strajku dołączyła 
Lokomotywownia w Lublinie i lubel-
ski węzeł kolejowy PKP. Była to spek-
takularna akcja strajkowa. Do torów 
przyspawano lokomotywę i wagony. 
Kolejarze strajkowali cztery dni, do 19 
lipca 1980 r. 

Do protestu włączyły się kolejne za-
łogi – z Lubelskiego Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Mieszkaniowego, Lubel-
skiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego, Przedsiębiorstwa Ro-
bót Inżynieryjnych, PTHW, Transbu-
du, Elektrociepłowni, Cefarmu, Polfy, 
Zakładu Remontowo-Energetyczne-
go, Spółdzielni Pracy Niewidomych, 
MPK, WPHW, Spółdzielni Trans-
portu Wiejskiego, Fabryki Domów, 
MPO, PKS, Zakładów Kuśnierskich, 
Spółdzielni Zabawkarskiej „Bajka”. 
W Kraśniku zastrajkowały: MPK, PKS, 
PTHW, Fabryka Łożysk Tocznych. 
W Lubartowie Huta Szkła, Garbarnia 
i Mechaniczne Zakłady Produkcyj-
ne. W Puławach – Zakłady Azotowe 
i PKS. W Chełmie, po wizycie I sekre-
tarza KZ PZPR Edwarda Gierka w tym 
mieście, strajkowały ZKM i Transbud. 
Strajkowały poniatowska Eda, Spółdziel-
nia Pracy w Opolu Lubelskim, biłgoraj-
ski oddział PTHW, Przedsiębiorstwo 
Urządzeń Technicznych w Radzyniu 
Podlaskim, Zakłady Odzieżowe „Delia” 
w Zamościu, Kombinat Ogrodniczy w 
Leonowie, filie LZNS w Chodlu, Sie-
dliszczach i Garbowie, PKS w Rykach.

Przerwy w pracy

Pierwszy raz w PRL w 1980 roku nie 
odbyły się lubelskie obchody rocznicy 
ogłoszenia Manifestu PKWN. Gazety 
wspomniały o „przerwach w pracy”.

Pracownicy strajkujących zakładów 
nie wychodzili na ulice i nie organizo-
wali protestów na terenie miasta. Po-
zostawali w oflagowanych zakładach 
pracy, gdzie załogi organizowały wie-
ce, wybierały swoich przedstawicieli do 
rozmów z dyrekcją zakładu i wyznaczały 
służbę porządkową. Postulaty dotyczyły 
podwyżki płac, poprawy zaopatrzenia 
w podstawowe produkty i artykuły oraz 
poprawy warunków pracy. Liczba zgła-
szanych postulatów (czasami ponad sto 
na jednym wydziale), w dużej mierze 
o charakterze wewnątrzzakładowym, 
pracowniczym i socjalnym, wskazy-

wała na ogrom zaniechań i zaniedbań 
władzy „ludowej”.

Poszczególne strajki nie były koor-
dynowane, mimo to protest w Lublinie 
przybrał charakter strajku powszechne-
go (zabrakło w Lublinie Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego).  

18 lipca na murach miasta pojawi-
ły się plakaty „Apel do mieszkańców 
Lublina” I sekretarza KW PZPR Wła-
dysława Kruka i przewodniczącego 
WRN Pawła Dąbka. Nazajutrz jego 
treść ukazała się na łamach lubelskiej 
prasy oraz została odczytana na falach 
Radia Lublin. Apel w łagodnym tonie 
wzywał do zachowania spokoju i po-
wrotu do pracy.  

Informacje o lubelskich strajkach 
rozeszły się w kraju i za granicą. Środ-
ki masowego przekazu PRL nie infor-
mowały społeczeństwa o toczących się 
rokowaniach ani o istocie konfliktu. W 
województwie lubelskim prasa odważy-
ła się wspomnieć o „przerwach w pra-
cy”. Ani razu nie użyto słowa „strajk”.   

Biuro Polityczne KC PZPR powołało 
pierwszą komisję rządową, z wicepremie-
rem Mieczysławem Jagielskim na czele. 
19 lipca jej skład przyjechał do strajku-
jących, by prowadzić rozmowy w po-
szczególnych zakładach. Władze szły na 
ustępstwa płacowe, gwarantowały bezpie-
czeństwo strajkującym oraz zgadzały się 
na przeprowadzenie nowych wyborów do 
rad zakładowych. Zobowiązano się też do 
publikacji pełnych informacji w dzienni-
ku KW PZPR „Sztandar Ludu”. Ukazał się 
jednak tylko komunikat z obrad Biura Po-
litycznego KC PZPR, na którym zapadła 
decyzja o powołaniu „komisji rządowej 
do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych 
w zakładach pracy województwa lubel-
skiego” i komentarz.  

W ciągu kilku dni strajki na Lubelsz-
czyźnie wygasły. Kolejna, sierpniowa 
fala strajków, na Wybrzeżu przygoto-
wana przez WZZ, już była nie do po-
wstrzymania.

Artur S. Górski

Lista postulatów strajkowych kolejarzy  
Węzła Lubelskiego PKP
  1.  Podwyżka poborów zasadniczych o 1300 zł miesięcznie dla wszystkich pracow-

ników
  2.  Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót
  3.  Zrównanie zasiłków rodzinnych z milicją i wojskiem
  4.  Wprowadzić dodatek drożyźniany
  5.  Poprawić zaopatrzenie w sklepach w artykuły spożywcze jak na Śląsku
  6.  Wprowadzić jawność nagród i awansów
  7.  Wybrać nową Radę Związkową reprezentującą interesy i broniącą ludzi pracy
  8.  Zagwarantować niewyciąganie konsekwencji wszystkim pracownikom organi-

zującym i biorącym udział w zgromadzeniu robotniczym
  9.  Osoby występujące w imieniu załogi muszą być szczególnie chronione
10.  Generalnie poprawić warunki socjalno-bytowe
11.  Funkcjonariusze MO i SB nie mają prawa wstępu do lokomotywowni
12.  Przedstawiciele załogi gwarantują ład, porządek i dyscyplinę
13.  Wcześniejsze przejście na emeryturę w wieku 55 lat w drużynach trakcyjnych
14.  Do chwili załatwienia ww. postulatów nikt nie podejmie pracy.

Krzyż Wdzięczności - pomnik roku 1980 w Lublinie.
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Turystycznie,  
ale i ekologicznie

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Co jest ważne podczas ekologicznej podróży?

Każdy z nas może w prosty sposób wejść do grona ekoturystów. Czasami 
wystarczy niewielka zmiana dotychczasowych nawyków, aby odpocząć, 
ale jednocześnie zadbać o otaczającą nas przyrodę. 

W każdym regionie Polski, a więc 
również na Pomorzu, możemy zna-
leźć oferty związane z ekoturystyką, 
tyle że… niekoniecznie jesteśmy tego 
świadomi. Jak wynika z badań, które 
zostały przeprowadzone przez Polską 
Organizację Turystyczną, już kilka 
lat temu, gdy pytano wybrane losowo 
osoby o wakacje, te rzadko w swoich 
odpowiedziach koncentrowały się na 
ekoturystycznym elemencie swojego 
wypoczynku. Czasami miały wręcz 
kłopot z określeniem, czym właściwie 
jest turystyka ekologiczna. 

„Spontaniczne skojarzenia z tym 
związane najczęściej kierowały się w 
stronę agroturystyki. A dla niektórych 
osób pojęcia ekoturystyka oraz agrotu-
rystyka były ze sobą tożsame. Ankieto-
wani, którzy byli pytani, czy brali udział 
w wakacjach ekologicznych, odpowia-
dali, że spędzali czas w gospodarstwach 
agroturystycznych” – informowała Pol-
ska Organizacja Turystyczna w raporcie 
opublikowanym cztery lata temu. 

Problemy z definicją ekoturysty-
ki zdarzają się także obecnie. Warto 
więc najpierw określić, czym ona jest, 
aby zrozumieć, jakie możliwości z tym 
związane istnieją na Pomorzu, a więc 
w naszej najbliższej okolicy. To tym 
bardziej przydatne dla wszystkich in-
formacje, jeśli weźmiemy pod uwagę 
ograniczenia związane z podróżowa-
niem, a wynikające z istniejącego wciąż 

w Polsce i na świecie zagrożenia epide-
micznego. 

Turystyka ekologiczna zwraca uwagę 
na trzy ściśle związane ze sobą aspekty 
wakacyjnego odpoczynku. Po pierwsze, 
jako forma aktywnego wypoczywania 
umożliwia nam aktywne poznawanie 
walorów krajobrazowych i przyrodni-
czych miejsc, w których przebywamy. 
Po drugie, przyczynia się dzięki temu 
do ochrony wspólnego dziedzictwa 
przyrodniczego. Po trzecie, stanowi 
element zrównoważonego rozwoju, 
a to przynosi przecież korzyści całej 
społeczności. Innymi słowy, ekotury-
styka oznacza odpowiedzialne podej-
ście do podróżowania, a jednocześnie 
daje możliwość osobistego rozwoju. Nie 
zapominajmy również o aspekcie zdro-
wotnym takich wycieczek. 

Jak rozpocząć swoją przygodę 
z ekoturystyką? 

– Wybór kierunku i miejsca podróży 
zależy od naszych indywidualnych pasji 
oraz zainteresowań – mówi uważana za 
pionierkę ekoturystyki w Polsce Domi-
nika Zaręba, która jest autorką pierw-
szej w Polsce książki poświęconej temu 
tematowi. – Ekoturystyka daje pole do 
popisu dla każdego w tysiącach zakąt-
ków świata, zarówno w tych dalekich, 
jak i bliskich, polskich. Ekopodróżowa-
nie to w pewnym sensie podróż w głąb 

Królewską łączy szlak Wzgórz Szym-
barskich. 

Ośrodki dla ekoturystów 

Osoby z rejonu powiatów puckiego 
oraz wejherowskiego, które nie chcą 
wyjeżdżać nigdzie dalej, mogą wybrać 
się do Ośrodka Edukacji Przyrodni-
czo-Leśnej „Muza”, który znajduje się 
w Puszczy Darżlubskiej. 

Pamiętajmy, że nad morzem są też 
inne możliwości. 

– W naszym zasięgu terytorialnym 
funkcjonuje Nadmorski Park Krajobra-
zowy, który otacza ochroną obszary o 
dużych wartościach przyrodniczych, 
kulturowych i rekreacyjnych w pasie 
nadmorskim oraz zespół przyrod-
niczo-krajobrazowy „Helski Cypel” 
– reklamuje ten teren Nadleśnictwo 
Wejherowo, w granicach którego znaj-
duje się 11 rezerwatów przyrody oraz 
zarejestrowanych jest aż 56 pomników 
przyrody, które również mogą stanowić 
atrakcje podczas naszych lokalnych 
ekopodróży. 

Jeśli bardziej niż lasy i parki preferu-
jemy morskie klimaty, to atrakcyjnym 
pomysłem na spędzenie wolnego cza-
su będą plaże. Możemy przykładowo 
przejść spacerem morskim brzegiem 
od Gdańska do Gdyni (i odwrotnie) 
czy w analogiczny sposób przemaszero-
wać przez cały Półwysep Helski. W ten 
sposób, nie wybierając podróży samo-
chodem, wpływamy też na ograniczenie 
emisji spalin do atmosfery. 

Możliwości spędzenia czasu na Po-
morzu w formie ekoturystycznej jest 
więc wiele, tym bardziej – jak zwra-
cają uwagę eksperci Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej – że Pomorze ma 
ponadprzeciętne walory przyrodnicze 
i krajobrazowe. Jednocześnie jest u nas 
dobrze rozbudowana infrastruktura 
ochrony środowiska (w szczególności 
na terenach miejskich). Warto więc 
potraktować zróżnicowany potencjał 
środowiska województwa jako podsta-
wę rozwoju i możliwość poprawy bio-
różnorodności. 

Tomasz Modzelewski 

siebie, poznawanie świata w sposób cie-
kawski, z szeroko otwartymi oczami. 

Jak dodaje, przygodę z ekoturystyką 
możemy rozpocząć od podróży na małą 
skalę, a więc choćby od wyjazdu na 
łono natury, przykładowo na kaszubską 
wieś w okolice obszarów chronionych. 
Na nocleg można się zatrzymać w go-
spodarstwie agroturystycznym albo 
niewielkim, rodzinnym pensjonacie, 
a dzień spędzić aktywnie: pieszo, na 
rowerze, na wycieczkach konnych czy 
w kajakach. 

– Możemy delektować się regional-
nym jadłem, odkrywać lokalne klimaty 
i „ducha miejsca”, uczestnicząc w im-
prezach kulturalnych, biorąc udział 
w warsztatach rękodzielniczych albo 
kulinarnych. Pomysłów i sposobów 
na ekopodróżowanie jest naprawdę 
nieskończona ilość i można je wcielać 
w życie także w naszym kraju – uważa 
Dominika Zaręba. 

Informacje o konkretnych kierun-
kach można znaleźć w różnych miej-
scach, włącznie z ogólnoświatowymi 
portalami, takimi jak np. tripadvisor.
com. W tym miejscu znajduje się ofer-
ta tzw. rejsów na ptaki, podczas których 
można obserwować żyjące na Pomorzu 
zwierzęta. 

Warto zwrócić uwagę także na festy-
ny ekologiczne, które są organizowane 
nie tylko w Trójmieście, ale również 
na przykład w Kartuzach czy Rumi. 
Na ich uczestników najczęściej czekają 
konkursy, a także prezentacje, podczas 
których poruszane są tematy związane 
z ekologią. 

Ekologicznie, ale w mieście 

W Gdyni co roku jesienią odbywają 
się targi Dary Ziemi, na które zjeżdżają 
osoby i wystawcy nie tylko z Pomorza, 
ale z całej Polski. – Nasze wydarzenie 
to głównie prezentacja, sprzedaż i pro-
mocja płodów rolnych, warzyw i owo-
ców, tradycyjnych i zdrowych produk-
tów kuchni polskiej z wielu regionów, 
a także okazja do zobaczenia oferty 
ogrodniczej i rzemiosła regionalnego 

– informują organizatorzy tego przed-
sięwzięcia. 

Ekologia i świadomość wyborów z 
tym związanych ma tutaj duże znacze-
nie, stąd też uczestnicy gdyńskich tar-
gów mogli w ubiegłym roku zobaczyć 
Polanę Eko. Były tam stoiska z produk-
tami wytwarzanymi przez drobne go-
spodarstwa ekologiczne z całego kraju, 
na przykład miody i produkty pszczele 
oraz miody pitne z Warmii i Mazur, 
Podlasia czy Małopolski, przetwory 
z owoców i warzyw, oleje tłoczone na 
zimno, sok z winogron, kompozycje z 
suchych kwiatów, ziół oraz warzyw i 
owoców, a także przyprawy i suszone 
zioła. 

Możemy skorzystać również z ofer-
ty Leśnego Ogrodu Botanicznego, który 
funkcjonuje przy gdańskim Nadleśnic-
twie (Gdynia, ul. Marszewska). W tym 
miejscu rosną rozmaite, także rzadziej 
spotykane, odmiany roślin. Nie licząc 
przerwy wynikającej z obecnego zagro-
żenia związanego z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, organizowane są tam 
różne zajęcia, na przykład ogrodowe 
niedziele. To przedsięwzięcia kierowane 
w stronę indywidualnych odwiedzają-
cych. W ramach tej inicjatywy co ty-
dzień można zwiedzać ogród oraz brać 
udział w warsztatach i prelekcjach pro-
wadzonych przez specjalistów z różnych 
dziedzin, takich jak leśnictwo, botanika 
czy ornitologia (w niektórych warszta-
tach liczba osób mogących wziąć udział 
jest ograniczona, ale wówczas organizo-
wane są zapisy elektroniczne). 

Ekoturystyka to również ciekawe 
spędzanie czasu w swój własny indy-
widualny sposób. Możemy wypoczy-
wać w lesie, oczywiście w taki sposób, 
aby go nie niszczyć. – Od 20 kwietnia, 
po okresie zakazu wstępu związanym 
z zagrożeniem epidemicznym, moż-
na swobodnie odwiedzać lasy, także 
te znajdujące się w zarządzie Lasów 
Państwowych. Nie ma tutaj obowiązku 
używania maseczki lub zakrywania ust 
oraz nosa w inny sposób – informują 
Lasy Państwowe. 

Pamiętajmy, żeby przebywając w le-
sie nie zostawiać po sobie śmieci i roz-
maitych odpadów, nie niszczyć otacza-
jącej nas przyrody. 

Osoby, które lubią wycieczki rowe-
rowe, mogą skorzystać z tzw. szlaku 
wejherowskiego w Trójmiejskim Par-
ku Krajobrazowym. Droga ta biegnie 
pomiędzy Sopotem a Wejherowem. 
Dostępny jest także szlak Zagórskiej 
Strugi pomiędzy Wejherowem a Gdynią 
Wzgórzem św. Maksymiliana. Z kolei 
odcinek między Sopotem a Kamienicą 

 Po pierwsze, zwróćmy uwagę na środek transportu, któ-
rym się poruszamy. Samochód będzie najszybszy, ale już 
niekoniecznie najlepszy dla natury. Wybierając np. rower 
nie tylko ograniczymy emisję spalin do atmosfery, ale 
także zadbamy o własne zdrowie i kondycję.

 Po drugie, nie marnujmy wody. Podczas wakacji nie 
trzeba w żaden sposób wyrzekać się mycia, wystarczy 
pamiętać o tym, żeby woda nie lała się do zlewu, prysz-
nica czy wanny, jeśli nie jest to potrzebne.

 Po trzecie, w ten sam sposób możemy postępować 
w przypadku energii elektrycznej, co nie wymaga wiel-
kich zmian. Zastanówmy się, czy wyłączamy po sobie 
oświetlenie? Czy wyciągamy ładowarki z kontaktu, gdy 
odłączymy telefon komórkowy? 

 Po czwarte, nie kupujmy pamiątek, które chwilę póź-
niej wyrzucimy. Warto się zastanowić nad tym, czy po 
powrocie będą one przydatne lub będą miały dla nas 
wartość sentymentalną albo emocjonalną.

 Po piąte, jeśli na co dzień segregujemy śmieci, to dlaczego 
nie mielibyśmy tego robić podczas wakacji? Nie trzeba 
przecież poświęcić na to wiele czasu. Przy okazji warto 
zwrócić uwagę, z jakich materiałów powstają opakowania, 
z których korzystamy i wybierać je świadomie. 

 Po szóste, szanujmy miejsce, w którym jesteśmy. Jeśli 
zostały wytyczone określone szlaki, nie zbaczajmy z nich 
(reguły są przecież wynikiem dbałości o okoliczną przy-
rodę) i nie zostawiajmy za sobą śmieci, których nie chce 
się nam dzwigać.  

Jeśli preferujemy tereny nadmorskie, możemy np. przejść plażą z Gdyni do Gdańska, 
a po drodze dowiedzieć się czegoś więcej na temat ptaków bytujących nad polskim 
morzem. 

5 kilogramów
Taka jest właśnie wielkość emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, jeśli 
przejedziemy samochodem kilkadzie-
siąt kilometrów. A wybierając się na 
wakacje, nawet na terenie Pomorza, 
bez dalszych wypraw często pokonu-
jemy dystans, który jest kilkanaście 
razy większy. 
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TARCZA 4.0

Odszedłeś tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal...
A chcielibyśmy tak wiele dokonać.

W naszych sercach trwać będziesz na zawsze

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 czerwca 2020 r. 
nagle i niespodziewanie w wieku 56 lat odszedł od nas

ś.p. 

Jarosław Kamiński 
wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” w LOTOS Petrobaltic S.A.
Wyrazy współczucia dla Rodziny składa Komisja Międzyzakładowa  

NSZZ „Solidarność” w LOTOS Petrobaltic S.A. 

W ramach działań antykryzysowych 
na czas pandemii COVID-19 w dniu 
20 czerwca br. weszły w życie prze-
pisy, które wprowadzają dodatek 
solidarnościowy w wysokości 1400 
złotych. Mogą z niego skorzystać 
osoby, które po 15 marca 2020 
roku, w następstwie COVID-19, stra-
ciły pracę lub ich umowa wygasła. 
Dodatek solidarnościowy przysłu-
guje od 1 czerwca br. maksymalnie 
przez trzy miesiące. Aby otrzymać 
świadczenie, trzeba będzie złożyć 
wniosek w systemie teleinforma-
tycznym ZUS.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę o dodatku solidarnościowym 
przyznawanym w celu przeciwdziała-
nia negatywnym skutkom COVID-19 
w sobotę, 20 czerwca br. 

„Celem ustawy jest przeciwdziała-
nie negatywnym skutkom COVID-19, 
poprzez wsparcie finansowe osób, które 
straciły źródło przychodu ze względu 
na sytuację gospodarczą spowodowa-
ną kryzysem wywołanym COVID-19” 
– czytamy w komunikacie Kancelarii 
Prezydenta RP.

Komu dodatek

Dodatek solidarnościowy wynosi 
1400 złotych miesięcznie i przysługuje 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

O świadczenie mogą wnioskować 
osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. 
pracodawca rozwiązał umowę o pracę 
za wypowiedzeniem lub ich umowa o 
pracę na czas określony po tym termi-
nie wygasła. Warunkiem otrzymania 
dodatku solidarnościowego jest pod-
leganie ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu umowy o pracę przez łączny 
okres (nie musi być w jednym ciągu) 
co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Ustalenie prawa do dodatku soli-
darnościowego będzie następowało na 
wniosek osoby uprawnionej, złożony 
do ZUS w formie dokumentu elektro-
nicznego. Termin składania wniosków 
upływa 31 sierpnia 2020 r.  Wniosek na-
leży złożyć  elektronicznie przez portal 
Platforma Usług Elektronicznych ZUS. 
Dokument musi być podpisany kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym, podpisem osobi-
stym (e-dowód) lub profilem PUE.

Wiadomość o przyznaniu dodatku 
solidarnościowego będzie udostępnio-
na na profilu informacyjnym osoby 
uprawnionej. Odmowa przyznania 
dodatku solidarnościowego nastąpi w 

drodze decyzji, od której przysługiwać 
będzie prawo odwołania do sądu.

Świadczenie przysługuje również 
bezrobotnym już zarejestrowanym w 
urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd 
pracy zawiesi dotychczas wypłacany za-
siłek dla bezrobotnych  lub stypendium 
wypłacane na szkolenia.

Dodatek otrzymają osoby zamiesz-
kujące w Polsce, będące polskimi oby-
watelami oraz obywatelami państw Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
posiadającymi prawo stałego pobytu na 
terytorium Polski. Ustawa przewidziała 
upoważnienie rządu, który w celu prze-
ciwdziałania COVID-19 będzie mógł 
ewentualnie w drodze rozporządzenia 
określić dłuższy okres przysługiwania 
dodatku solidarnościowego niż wskaza-
ny w ustawie, biorąc pod uwagę sytuację 
na rynku pracy oraz możliwość znale-
zienia nowego zatrudnienia przez osoby, 
które utraciły zatrudnienie w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Jak odprowadzą składki? 

Uwaga: z tytułu pobierania dodatku 
solidarnościowego osoba uprawnio-
na podlegać będzie ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym oraz ubez-
pieczeniu zdrowotnemu, a podstawą 
wymiaru składek na te ubezpieczenia 
będzie wypłacona kwota dodatku soli-
darnościowego. Składki na ubezpiecze-
nia emerytalne, rentowe i zdrowotne 
będą finansowane w całości z budżetu 
państwa za pośrednictwem ZUS.

Okres pobierania zasiłku solidarno-
ściowego nie będzie wliczany do okresu 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych 
oraz stypendium, czyli nie będzie skracał 
okresu pobierania tych świadczeń. Nie 
będzie wliczany do okresu pracy wy-
maganego do nabycia lub zachowania 
uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem 
okresu zatrudnienia, od którego zależy 
nabycie prawa do urlopu wypoczynko-
wego oraz stażu pracy wymaganego do 
wykonywania niektórych zawodów. Do-
datek solidarnościowy nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych oraz potrąceniom i 
egzekucji. Składki na ubezpieczenia spo-
łeczne (emerytalno-rentowe i zdrowot-
ne) nie pomniejszają wysokości świad-
czenia, gdyż opłaca je budżet państwa.

Postojowe bez dodatku

Dodatek nie zostanie wypłacony 
osobom pracującym na umowach zle-

ceniach lub na własny rachunek, które 
mogą skorzystać ze świadczenia posto-
jowego.

Dodatek solidarnościowy moż-
na otrzymywać  nie wcześniej niż od 
miesiąca, w którym złożono wniosek. 
Przykładowo, jeśli wniosek wpłynie w 
lipcu, to dodatek przysługuje przez dwa 
miesiące (w lipcu i sierpniu).

Minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marlena Maląg poinformo-
wała, że w pierwszej dobie działania 
ustawy wpłynęło 2,6 tys. wniosków 
o dodatek solidarnościowy.  Według 
danych z poniedziałku, 22 czerwca br. 
pierwszego dnia do pomorskich od-
działów ZUS wpłynęło 266, a w całym 
kraju 5 tys. wniosków o dodatek. 

Nasz postulat

Dodatek solidarnościowy był od 
wybuchu pandemii postulowany przez 
NSZZ „Solidarność”. Na początku maja 
br. prezydent Andrzej Duda zapowie-
dział podczas konwencji programowej 
konieczność podniesienia zasiłku dla 
bezrobotnych do 1300 złotych, a także 
wprowadzenie dodatku solidarnościo-
wego dla tych, którzy stracili pracę na 
skutek epidemii koronawirusa. Miało 
to być 1300 złotych miesięcznie przez 
trzy miesiące. Kwestia dodatku soli-
darnościowego znalazła się w umowie 
programowej, jaką prezydent podpisał 
5 maja br. z NSZZ „Solidarność”.

– To rekompensata, pozwalająca 
przez trzy miesiące przeżyć osobom, 
które stracą pracę przez koronawirusa 
– powtórzył pod koniec maja argumen-
tację za wsparciem zagrożonych utratą 
pracy lider „Solidarności” Piotr Duda.

Piotr Duda zwracał uwagę, że rząd 
popełnił błąd, uprawniając osoby samo-
zatrudnione do świadczenia postojowe-
go poprzez faworyzowanie jednoosobo-
wych „firm” kosztem pracowników.

– Osoby pracujące na tzw. samoza-
trudnieniu dostały przez pierwsze trzy 
miesiące po 2080 zł netto, a do wspól-
nego budżetu przez wiele lat prawie 
nie dokładały nic. A pracownik, który 
pracuje ponad 20 lat, płacił wszystkie 
daniny, gdy zostanie zwolniony dosta-
nie 860 zł zasiłku dla bezrobotnych. Dla 
nas ta sytuacja jest niedopuszczalna, 
więc od samego początku mówiliśmy o 
„drastycznym” podniesieniu zasiłku dla 
bezrobotnych, a ten dodatek solidar-
nościowy ma być rekompensatą przez 
okres utraty pracy. Mówimy o okresie 
pandemii – wyjaśnił Piotr Duda.

(asg)

Dodatek solidarnościowy  
na trudny czas Ustawa umożliwia skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych dla kredytobiorcy, 

który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. 
W przypadku, w którym stroną umowy, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla 
spełnienia warunku określonego w ustawie wystarczy utrata pracy lub innego głów-
nego źródła dochodu przez jednego z nich.

Uprawnienie do 3-miesięcznego zawieszenia spłaty kredytu ograniczono do umów, 
które zostały zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. i co do których zakończenie okre-
su kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. W przypadku, w którym 
kredytobiorca posiada kilka kredytów u danego kredytodawcy, przepisy ograniczają 
możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia umowy tylko w stosunku do 
jednego z nich wedle wyboru kredytobiorcy. W okresie zawieszenia wykonywania 
umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających 
z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłu-
żeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W okresie zawieszenia wykonywania 
umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu. 
Kredytobiorca, który skorzystał wcześniej w ramach umowy z bankiem z wakacji kredy-
towych, może, poprzez złożenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy o kredyt na 
podstawie omawianej ustawy, skrócić okres tych wakacji kredytowych. Kredytobiorca 
może także złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu po okresie tych 
wakacji. Omawianych przepisów nie stosuje się do kredytów studenckich.

Marzena Podolska-Bojahr

„Wakacje” kredytowe 

Zachęcamy LIDERÓW ZWIĄZKOWYCH i PRACOWNIKÓW do korzystania 
z poradnika pisanego przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
To przydatne informacje o tarczy antykryzysowej. Porady umieszczane są na 
bieżąco na stronie Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl w sekcji „Ak-
cje związkowe”: Solidarność na kryzys. Opinie ekspertów. Zapraszamy!

ZWIĄZKOWI EKSPERCI RADZĄ 

Z głębokim smutkiem informujemy o nagłej śmierci naszego Kolegi,  
długoletniego pracownika SMW i PGZ Stoczni Wojennej 

z Działu Gospodarki Narzędziowej, członka NSZZ „Solidarność” 

ś.p. 

Henryka Ladmanna
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają  

koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Koledze Ryszardowi Kleinszmidtowi, Zakładowemu Społecznemu 
Inspektorowi Pracy w PGZ Stoczni Wojennej, szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Brata Mariana
składają koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność”  

PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni
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PRAWO NA WAKACJE
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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 13 100 członków Związku. Posiadacze elektronicznej 
legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 
roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu Klub PZU 
Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzystać 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

1. Prawo do urlopu
Pracownik, który po raz pierwszy 

podejmuje pracę, w danym roku kalen-
darzowym uzyskuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego z upływem każdego 
przepracowanego miesiąca w wymiarze 
1/12 rocznego urlopu. Urlop cząstkowy, 
nabywany z upływem miesiąca pracy, 
ma charakter samodzielny, co oznacza, 
że po każdym miesiącu pracy może być 
wykorzystywany.

Prawo do kolejnego urlopu będzie 
przysługiwało pracownikowi wraz z po-
czątkiem następnego roku kalendarzo-
wego, już w pełnym wymiarze.

2. Wymiar urlopu

Wymiar urlopu zależy od stażu pra-
cy danego pracownika i wynosi:
 20 dni, gdy pracownik jest zatrud-

niony krócej niż 10 lat,
 26 dni, gdy pracownik jest zatrud-

niony co najmniej 10 lat
Urlop  w wymiarze proporcjonalnym 

może być stosowany jedynie w przy-
padkach ściśle określonych w art. 1551 
(ustanie stosunku pracy) oraz w art. 
1552 kodeksu pracy (na przykład po 
trwającym co najmniej jeden miesiąc 
okresie urlopu bezpłatnego lub wycho-
wawczego).

Wymiar urlopu dla pracownika za-
trudnionego w niepełnym wymiarze 
czasu pracy ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy tego pracow-
nika.

W przypadku pracownika, który 
legitymuje się znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, 
przysługuje dodatkowy urlop wypo-
czynkowy w wymiarze 10 dni robo-
czych.

3. Udzielanie 
urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy może być po-
dzielony na części, z tego przynajmniej 
jedna część wypoczynku musi trwać 
nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. 
Urlopy powinny być udzielane zgodnie 
z planem urlopów, który stanowi kom-
promis między planami wakacyjnymi 
pracownika a koniecznością zapew-
nienia normalnego funkcjonowania 
zakładu pracy. Pracodawca może zre-
zygnować z ustalania planu urlopów 
i wówczas termin urlopu jest ustalany 
po porozumieniu z pracownikiem. 
Pracownik nie planuje tzw. urlopów 
na żądanie (4 dni w roku kalendarzo-
wym).

4. Jak wygląda kwestia 
urlopów w stanie epidemii

Zgodnie z kodeksem pracy praco-
dawca zobowiązany jest udzielić pra-
cownikowi urlopu w tym roku kalenda-
rzowym, w którym pracownik uzyskał 
do niego prawo.

Udzielenie pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego przez pracodawcę w 
drodze jednostronnej decyzji, czyli bez 
zgody tego pracownika, jest dopusz-
czalne jedynie w przypadku polecenia 
wykorzystania przez pracownika urlo-
pu zaległego oraz w przypadku polece-
nia wykorzystania przez pracownika 
przysługującego mu  urlopu w okresie 
wypowiedzenia. 

Oznacza to, że pracodawca może 
„wysłać” pracownika na zaległy urlop, 
czyli niewykorzystany w roku 2019, 
szczególnie w okresie epidemii, to 
znaczy w czasie, gdy jego zakład pracy 
został zamknięty zgodnie z odrębnymi 
przepisami lub nastąpiły inne uzasad-
niające to okoliczności związane z epi-
demią. Dotyczy to jednak wyłącznie 
urlopu zaległego.

5. Zapomogi (przepisy 
przejściowe w związku 
z pandemią COVID-19)

Zgodnie z art. 52 l ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych pod-
wyższono limity zwolnień przedmio-
towych:
  z 1000 zł do 3000 zł w odniesieniu 

do uzyskanych w 2020 r. zapomóg 
innych niż w sytuacjach losowych 
(wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 
26), wypłacanych z funduszy zakła-
dowej lub międzyzakładowej orga-
nizacji związkowej pracownikom 
należącym do tej organizacji,

 z 6000 zł do 10 000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w 2020 r. zapomóg 
otrzymanych w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej cho-
roby lub śmierci, sfinansowanych 
z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych (ZFŚS), funduszy 
związków zawodowych lub zgodnie 
z odrębnymi przepisami wydanymi 
przez właściwego ministra,

 z 1000 zł do 2000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 
r. świadczeń, o których  mowa w 
art. 21 ust. 1 pkt 67, to jest świad-
czeń rzeczowych (niebędących bo-
nami, talonami lub innymi znakami 
uprawniającymi do ich wymiany na 

towary lub usługi) oraz świadczeń 
pieniężnych,  otrzymanych przez pra-
cownika w związku z finansowaniem 
działalności socjalnej, o której mowa 
w przepisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, sfinansowanych 
w całości ze środków ZFŚS;

 z 2000 zł do 3000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 
r. dopłat do zorganizowanego wy-
poczynku dzieci i młodzieży do lat 
18, sfinansowanych ze źródeł innych 
niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgod-
nie z odrębnymi przepisami wydany-
mi przez właściwego ministra (art. 21 
ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT).

6. Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
a świadczenie urlopowe

Zasady tworzenia przez pracodawców 
zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych określone są w ustawie z 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). 
Zgodnie z jej art. 3 ust. 1 i 2 fundusz ten 
tworzą pracodawcy zatrudniający według 
stanu na dzień 1 stycznia danego roku co 
najmniej 50 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty oraz pracodawcy prowa-
dzący działalność w formie jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych – bez względu na liczbę za-
trudnianych pracowników. Jednocześnie 
jednak, stosownie do postanowień art. 3 
ust. 3 ustawy o ZFŚS, pracodawcy zatrud-
niający według stanu na dzień 1 stycznia 
danego roku mniej niż 50 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty mogą two-
rzyć fundusz lub wypłacać świadczenie 
urlopowe.

7. Bon turystyczny

Trwają prace legislacyjne nad wpro-
wadzeniem tzw. bonu turystycznego.

Bon turystyczny 500+ będzie przysłu-
giwać na każde dziecko, bez względu na 
dochód rodziny. W sumie oznacza to, że 
będzie z niego mógł skorzystać każdy ro-
dzic, który do końca roku 2021 wyjedzie 
wraz ze swoim dzieckiem (dziećmi) na wy-
jazd turystyczny w Polsce lub wyśle swoje 
dziecko na imprezę turystyczną (np. obóz). 
Ważne – wyjazd ten będzie musiał być na 
terenie Polski. Po zarejestrowaniu się na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE ZUS) osoba spełniająca kryteria 
przyznania bonu 500+ na swoje dziecko 
otrzyma taki bon drogą elektroniczną.
Stan prawny na 19.06.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Poradnik urlopowicza w czasie pandemii
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– Ze względu na koronawirusa Or-
len e-Maraton Solidarności w tym 
roku będzie wyglądać inaczej, choć 
początkowy plan nie przewidywał 
żadnych zmian.  

– Przygotowania do wydarzenia 
trwają przez cały rok. Tegoroczna edy-

ORLEN E-MARATON SOLIDARNOŚCI. 

Przebiegnięcie maratonu  
to duże wyzwanie 
Rozmowa z dr. KAZIMIERZEM ZIMNYM, dyrektorem Maratonu Solidarności 

cja Maratonu Solidarności, zaplanowa-
na na 15 sierpnia, była w fazie organiza-
cyjnej, gdy ze względu na koronawirusa 
i obostrzenia z tym związane zostaliśmy 
zmuszeni do zmiany naszych planów. 
Od marca czekaliśmy na rozwój wyda-
rzeń, mając nadzieję, że wszystko wróci 
do normy. Ostatecznie podjęliśmy przy-
krą dla wszystkich decyzję o odwołaniu 
maratonu ze względu na rozprzestrze-
nianie się epidemii COVID-19.

– Wydarzenie jednak się odbędzie, 
ale w innej formule. Na czym pole-
gają różnice?

– Podczas kwarantanny szukaliśmy 
rozwiązania. Nie chcieliśmy zawieść na-
szych sympatyków, gdyż Maraton Soli-
darności to impreza z historią w tle. Tak 
też zrodził się pomysł wirtualnego bie-
gu, rozszerzonego o maraton na „raty” 
i dystans 5 kilometrów przeznaczony dla 
mniej zaawansowanych uczestników. 

– Na czym polega koncepcja mara-
tonu na raty?
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– Przebiegnięcie pełnego maratonu 
to duże wyzwanie, dlatego też wprowa-
dziliśmy taką alternatywę. Maraton na 
raty polega na przebiegnięciu pełnego 
dystansu, a więc 42 kilometrów 195 
metrów w częściach. Można to rozbić 
na dwa do siedmiu etapów, czyli np. po-
konywać po 6 kilometrów podczas każ-
dego etapu. Maraton na raty jest więc 
alternatywą dla zawodników, którzy 
nie czują się na siłach przebiec pełnego 
dystansu jednorazowo.

– W tym roku będzie także możliwy 
marszobieg?

– Tak, na dystansie 5 kilometrów. 

– W jaki sposób ten dystans, poko-
nywany przez poszczególne osoby, 
będzie weryfikowany?

– Po wykonaniu zadania zawodnik 
przekazuje swój wynik i ślad GPX przez 
aplikację i na tej podstawie zostaje skla-
syfikowany. 

– Gdzie i w jaki sposób można się 
zapisywać?

– Zapisy rozpoczęły się 6 czerwca 
i potrwają do 31 sierpnia, czyli ostat-
niego dnia, kiedy można wystartować 
w Orlen e-Maratonie Solidarności. 
Mówiąc innymi słowy, w terminie 
od 1 lipca do 31 sierpnia zawodnicy 
mają przebiec wybrany przez siebie 
dystans i poprzez odpowiednią apli-
kację przesłać do komisji weryfika-
cyjnej ślad GPX i osiągnięty wynik. 
Na tej podstawie będzie się odbywać 
klasyfikacja końcowa wszystkich 
uczestników. 

– Jak w tej sytuacji będzie wyglądać 
dekoracja?

– W tym roku się nie odbędzie. Na 
podstawie uzyskanych wyników za-
wodnicy otrzymają nagrody rzeczowe, 
medale i koszulki okolicznościowe, 
które zostaną przesłane przez partnera 
wydarzenia, czyli Pocztę Polską. 

– Jak będzie wyglądać klasyfikacja?
– Będzie prowadzona z podziałem 

na kobiety i mężczyzn, na członków 
„Solidarności” i na kategorie wiekowe, 
jak w realnym biegu. 

– Kto może wziąć udział w maratonie?
– W przypadku maratonu oraz 

maratonu na raty prawo startu mają 
zawodnicy pełnoletni. Natomiast do 
pokonania dystansu 5 kilometrów za-
praszamy młodzież od 14 roku życia po 
uzyskaniu zgody opiekunów prawnych. 
Uczestników Orlen e-Maratonu Soli-
darności obowiązuje, jak we wszystkich 
imprezach sportowych, regulamin. 

– W tym roku, nie tylko ze względu 
na koronawirusa, ale także na rocz-
nice, które obchodzimy, maraton 
będzie wyjątkowy...

– Rok 2020 to wiele okrągłych 
rocznic: 40-lecie NSZZ „Solidarność”, 
100 rocznica urodzin Jana Pawła II, 
50 rocznica wydarzeń Grudnia 1970 
roku. W związku z tym nosimy się 
z zamiarem przygotowania konferen-
cji prasowej na początku sierpnia oraz 
być może zorganizowania startu hono-
rowego w Gdyni przy pomniku Ofiar 
Grudnia 70, co stanowiłoby namiastką 
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 Sponsorem tytularnym wydarzenia jest PKN Orlen, z którym Stowarzyszenie Maraton Solidarność współpracowało również przy 
ubiegłorocznej edycji.

KAZIMIERZ ZIMNY, dyrektor Maratonu 
Solidarności, jest doktorem nauk o kul-
turze �zycznej, był lekkoatletą, startował
w igrzyskach olimpijskich w Melbourne 
w 1956 roku oraz – z powodzeniem 
– w letnich igrzyskach olimpijskich 
w Rzymie w 1960 roku (brązowy medal 
w biegu na 5000 metrów). Jest także 
dwukrotnym wicemistrzem Europy (1958 
i 1962 r.) i kilkukrotnym mistrzem Polski 
(1956–1967 r.). Jeszcze w trakcie kariery 
zawodniczej został trenerem. Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa.

realnego maratonu. Planujemy to zrobić 
15 sierpnia. Będzie to jednak zależeć od 
sytuacji pandemicznej w kraju. 

– W przyszłości będzie o czym wspo-
minać, gdyż dla wszystkich obecna 
sytuacja jest czymś nowym. 

– Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
spotkamy się już na trasie Gdynia – So-
pot – Gdańsk. Jak wspomniałem, zapisy 
już rozpoczęliśmy, chętnych zapraszamy 
do wypełnienia aktywnego formularza 
znajdującego się na stronie internetowej 
www.maratongdansk.pl. Prosimy też 
o zapoznanie się ze znajdującym się tam 
regulaminem. Dla zagranicznych gości 
przygotowany został on w wersji angiel-
skiej. Wszelkie inne informacje także za-
mieszczane są na stronie Stowarzyszenia 
Maratonu Solidarność. Nie pozostaje mi 
nic innego, jak tylko zaprosić do udziału 
w naszej „nowo-starej” imprezie wszyst-
kich sympatyków, jak i biegaczy, którzy 
do tej pory nie startowali z nami. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski



23Nr 7/8 / lipiec/sierpień 2020

Od kiedy istnieje nazwa Bytów? Jakie jest jej pochodzenie? Jak należy 
odmieniać tę nazwę? Czy rzeka przepływająca przez miasto to Bytówka, 
czy Bytowa?

Bytów to obecnie powiatowe miasto w powiecie bytowskim, położone na 
Pojezierzu Bytowskim.

Średniowieczny gród

Historia współczesnego Bytowa sięga wczesnego średniowiecza. Dawny gród 
pomorski wzmiankowany był już w kronice Galla Anonima – powstałej około 
1113 roku. Najstarszy zapis nazwy Butow pochodzi z 1321 r. , a kolejne zapisy 
z:  1329 r. – Butow, 1335 r. – Bytow, 1345 r. – Bythow. Prawa miejskie osada 
otrzymała 12 lipca 1346 roku. 

Etymologia nazwy

Nazwa miasta Bytów jest dzierżawcza, czyli wskazuje na założyciela lub 
pierwszego właściciela osady. Był nim Byt. Nazwa miejscowości Bytów została 
utworzona od imienia Byt za pomocą formantu „-ów”.

Natomiast imię Byt pochodzi od czasownika być. Jest to jego imiesłów przy-
miotnikowy bierny, którego współcześnie nie używamy.

Jak pisze prof. Edward Breza, imię Byt mogło być także drugim członem 
dawnych imion złożonych, np.: Włościbyt, Przybyt (imiesłów od czasownika: 
przybyć). 

Formy czasownika być

Być  (bezokolicznik) to czasownik niedokonany, który ma współcześnie 
między innymi następujące formy osobowe: jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jeste-
ście, są, będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą, bądź, bądźmy, bądź-
cie, byłem (byłam), byłeś, był, byliśmy, byli, bylibyśmy... . Poza tym czasownik 
„być” posiada formy nieosobowe, np. są to imiesłowy: przysłówkowe: będąc i 
przymiotnikowe czynne: będący, będąca, będące. Współcześnie nie występuje 
imiesłowowa forma bierna tego czasownika. Potencjalna forma imiesłowo-
wa bierna brzmiałaby: „byty” (jak: myty od myć lub bity od bić). Istnieje zaś 
forma imiesłowowa bierna od czasownika dokonanego: nabyć (rower, katar) 
– nabyty (rower, katar).

Rzeczownik byt

Co ciekawe, istnieje rzeczownik (utworzony od czasownika być): byt. Na 
przykład: walka o byt (w znaczeniu: ‘życie, istnienie, egzystencja’); zapewniła 
mu odpowiednie warunki bytu (zn. ‘warunki materialne, podstawa egzystencji’); 
mnożenie bytów (zn. ‘wszystko to, co istnieje’).

Odmiana nazw: Bytów, bytowianin, bytowianka 

Rzeczownik Bytów odmienia się przez przypadki, np. Bytów, Bytowa, Byto-
wowi (przyglądam się Bytowowi). 

Mieszkaniec Bytowa to: bytowianin, (D: bytowianina), a w liczbie mnogiej 
mieszkańcy to: bytowianie, (D: bytowian). Mieszkanka Bytowa to bytowianka 
(D: bytowianek).

Bytów czy Bytowo

Od XIX w. na wojskowych mapach i w spisach nazw w formie kaszubskiej 
(por. u Fryderyka Lorentza lub Floriana Ceynowy) występuje nazwa miasta 
w rodzaju nijakim Bytowo. Tak mówią również Kaszubi. Jednak oficjalna – urzę-
dowa nazwa miasta brzmi: Bytów i – zdaniem językoznawców – jest ona bardziej 
uzasadniona, ponieważ nazwy w rodzaju męskim są typowe dla miast, zaś w 
rodzaju nijakim (nazwy zakończone na „-owo”) są znamienne dla wsi (chociaż 
mamy także miasto Wejherowo).

Rzeka Bytówka czy Bytowa

Na rzekę przepływającą przez miasto, która jest lewym dopływem Słupi, jedni 
mówią Bytówka, inni Bytowa. Która nazwa jest prawidłowa?

Zdaniem profesora Brezy nazwa rzeki Bytówka jest późniejsza od nazwy 
miejscowości. Powstała ona przez dodanie do nazwy Bytów formantu „-ka” i do 
dziś ją słyszymy. Jednak urzędową nazwą rzeki jest: Bytowa.

Przed urlopem

Przed nami lato, czas urlopów. Drogim Czytelnikom życzę udanych i przede 
wszystkim zdrowych wakacji.

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 Krzyżówki z miastem Boruty 
z nr. 4/5-2020. Otrzymuje ją pan 
Dariusz Truszczyński. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Dzielnych los wspomaga”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Bytów zaprasza

CZYTELNICY I MY

Ujawniono jedyną literę W. 
 dowodzi niewinności
 śpiewał o pszczółce Mai
 obrabiarka do drewna
 ślady po wodzie na su�cie
 argumenty o słuszności
 Rene, konstruktor silnika strumieniowego
 kareta, lando
Litery z  szarych kratek utworzą rozwiązanie.

Litery z szarej pionowej kolumny oraz czy-
tane rzędami z pozostałych szarych kratek 
utworzą rozwiązanie – myśl Jana Pawła II.

POZIOMO
1) wąski tapczan, 7) osoby niemówiące, 
8) wieloryby, 9) żeruje w mące, 10) żoł-
nierze przed przysięgą, 12) węgierski 
autobus, 13) duże beczki z zacierem, 
15) odpoczynek, laba, 17) wyboista 
droga, 18) legwan, 20) książki dla dzieci, 
21) przym.  człowiek nikczemny, 22) siła-
cze, mocarze, 24) ceni piękno, 26) knajpa 
na Dzikim Zachodzie, 28) grządka, 
31) podręcznik nawigatora, 32) lody na 
patyku, 33) węgierskie wino, 34) hiszpań-
ski region z Oviedo.

PIONOWO
1) seter angielski, 2) nie jest ozdobą nogi, 
3) nielot z Ameryki Płd., 4) mizerota, 
słabeusz, 5) kobieta pływająca, 6) muzyk 
z pałeczkami, 11) rozłąka, 14) duży szwin-
del, 16) zdobywczyni nagrody, 19) zgrana 
dziesiątka, 20) ozdoba na ręce, 23) mała 
zabawka dla dziewczynki, 25) imiennicz-
ka Sterna, polskiego poety, 27) kwiecista 
mowa, 29) lotniczy lub do kina, 30) rodzaj 
siekiery.

1 2 3 4 5 6
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28 29 30
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Joleczka na lato

Krzyżówka  
z węgierskim 
winem

KONKURS

W 2020 roku obchodzimy 40 roczni-
cę powstania NSZZ „Solidarność”. Wiele 
osób ma osobiste wspomnienia, niektórzy 
posiadają materiały, których część nigdy nie 
ujrzała światła dziennego. Aby to zmienić, 
redakcja „Magazynu Solidarność” ogłosiła 
konkurs na opowiedzenie o osobistych do-
świadczeniach związanych z powstaniem 
Związku. Prosimy o pisemne wspomnie-
nia i zdjęcia.

Najciekawsze opublikujemy w „Maga-
zynie”, a więcej zamieścimy na naszej stronie 
internetowej. Zgłoszenia można wysyłać na 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl

Przyślij zdjęcie lub wspomnienie
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Plac Solidarności w Gdańsku, 28 sierpnia 1982 r.
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Korne. Młynarska wieś
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

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

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 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. 19, 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

Oryginalne wyposażenie młyna 
pochodzące z początku XX w.

Tegoroczne wakacje dla wielu z nas zapowiadają się dosyć skromnie z po-
wodu trwającej epidemii koronawirusa. Zalecany byłby aktywny wypoczy-
nek i to taki, który dawałby poczucie bycia razem, a jednocześnie osobno. 
Znakomicie do tego nadają się kajaki, najlepiej blisko domu, na przykład 
na Kaszubach, gdzie przy okazji rekreacji można poznać ciekawą historię 
i zobaczyć niejeden zabytek. Proponuję wypad do miejscowości, w której 
można wsiąść na kajak, wybrać się na wycieczkę po pięciu okolicznych jezio-
rach (Garczyn, Wieprznickie, Borowe, Wielkie Długie, Gostomskie), a nawet 
się w nich wykąpać. Można też pójść na spacer do pięknego lasu czy poznać 
miejsce, które przed laty znane było z gospodarczych osiągnięć.

Miejscowością znakomicie sprzyjającą 
połączeniu spływu kajakowego ze zwie-
dzaniem nietypowego obiektu zabytko-
wego jest zamieszkana przez około 500 
osób wieś Korne. Miejsce to znają głów-
nie „polscy Indianie”, bowiem w lesie, trzy 
kilometry od wsi, nad jeziorem Borowe, 
w 1992 roku odbył się tam 16. Zlot Pol-
skiego Ruchu Przyjaciół Indian. Ostatnio 
chętnie też docierają tam kajakarze.

Korne leży około 10 kilometrów na za-
chód od Kościerzyny, niemal na skrzyżo-
waniu dróg wiodących do Bytowa i Brus, 
nad rzeczką Borową. Niewiele osób wie, 
że miejscowość tę zalicza się do najstar-
szych ośrodków młynarstwa w powiecie 
kościerskim. W tej starej kaszubskiej wsi 
młyn pracował już w czasach krzyżackich, 
co potwierdza „Wielka księga czynszów 
zakonu krzyżackiego”. Pod datą roku 
1438 czynsz z młyna w Kornem wynosił 

Korne. Młyn wraz z budynkiem mieszkalnym. Widok śluzy na Borowej. W tym miejscu dawniej młyn był napędzany za pomocą 
koła wodnego.

2 grzywny. Z późniejszych dokumentów 
wynika, że młyn ten funkcjonował do po-
łowy XVII wieku, ale podupadł z powodu 
zbyt małej ilości wody płynącej w mły-
nówce (niewielki ciek wodny o dużym 
spadku). 

Sytuacja zdecydowanie zmieniła się 
około roku 1850, kiedy to na Borowej Ju-
lius Viereck, właściciel miejscowej gospo-
dy, postanowił wybudować nowy młyn. 
Pierwotnie był to młyn foluszniczy (folusz 
poruszany siłą wody), przeznaczony do 
spilśniania sukna. Kilkanaście lat później 
nowy właściciel Friedrich Kram zamienił 
go w młyn zbożowy. Jednocześnie do bu-
dynku młyńskiego dobudował pomiesz-
czenia mieszkalne. W 1906 r. młyn przejął 
Stanisław Sochaczewski, a po jego śmier-
ci w 1929 r. odziedziczyła go Małgorzata 
Sochaczewska, wdowa po Stanisławie. Ta 
z kolei wyszła ponownie za mąż za Alfon-

prywatną. Nie jest już jednak pracującym 
młynem zbożowym, gdyż został zamie-
niony na małą elektrownię wodną. 

Oryginalny, z połowy XIX wieku, 
nieprzebudowywany budynek młyński 
zachował się do dzisiaj i jest w bardzo 
dobrym stanie. Trzykondygnacyjna, 
murowana z czerwonej cegły budowla 
kryta jest dwuspadowym dachem. Wraz 
z dwukondygnacyjną częścią mieszkal-
ną tworzy interesujący obiekt. Obecnie 
śluza oraz komora turbiny są betonowe. 
Dawniej młyn napędzany był za pomocą 
śródsiębiernego koła wodnego, czyli zasi-
lanego wodą dostarczaną do koła poniżej 
połowy jego wysokości. Zachował się po 
tym ślad w budynku młyna.

Wnętrze niewiele zmieniło się od czasu 
uruchomienia młyna. Są tam urządzenia 
z końca XIX wieku i pierwszej połowy wie-
ku XX, które zakupiono z zakładów Carla 

sa Rezmera i to on zawiadywał młynem 
do końca II wojny światowej. Po wojnie 
na krótko młyn przynależał do Włady-
sława Sochaczewskiego, syna Stanisława. 
Niestety, w latach 50. XX wieku zakład 
został znacjonalizowany i stał się częścią 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Młynów 
Gospodarczych w Tczewie. Dopiero po 
transformacji politycznej i gospodarczej 
w Polsce ponownie stał się własnością 

Kühla z Rogoźna koło Poznania, z fabryki 
Fellgiebel&Zierenberg w Hermsdorf unterm 
Kynast – obecnie jest to Sobieszów, dzielnica 
Jeleniej Góry. W czasie II wojny światowej, 
o czym wspomina obecny właściciel młyna, 
zamawiano też urządzenia z fabryki maszyn 
Richarda Schmidta w Słupsku oraz z zakła-
dów Kurta Engelhardta znajdujących się 
również w Słupsku.  

Młyn udostępniany jest turystom, są 
to głównie kajakarze, gdyż w okolicy znaj-
duje się przystań kajakowa, pole biwako-
we, wypożyczalnia kajaków. Tędy wiedzie 
szlak kajakowy na trasie: Borowa – Pilica 
– Graniczna – jez. Sudomie – jez. Mieliste 
– jez. Żołnowo – Trzebiocha – Wda – jez. 
Radolne – jez. Wdzydze – Wda.

Ciekawostka: w Kornem znajduje się 
lądowisko dla szybowców i samolotów 
sportowych. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz


