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Byliśmy jak napięta 
sprężyna

Rozmowa ze Zbigniewem Bul-
czakiem, lekarzem, pierwszym 
przewodniczącym KZ NSZZ „S” 
w tczewskim Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej.
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Do inwestycji w panele słoneczne 
skłaniają rosnące ceny energii elek-
trycznej, dotacje do mikroinstalacji, 
ulga termomodernizacyjna oraz 
troska o środowisko naturalne. 
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Energia ze Słońca Pożegnanie mecenasa 
Bogumiła Soczyńskiego

Mecenas Bogumił Soczyński 
pracował w „Solidarności” od 1990 
roku. Był wybitnym specjalistą 
w dziedzinie prawa oświatowego. 
Wspierał Związek i walczył o pra-
wa pracownicze.

str. 22

Andrzej Duda, urzędujący 
prezydent RP, został wybrany 
na drugą kadencję. Zdobył  
10 mln 440 tys. 648 głosów, 
to jest 51,03 proc. Będzie 
kontynuował swoją prezy-
dencką misję przez następne 
pięć lat.   
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Andrzej Duda wybrany 
na drugą kadencję
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Gdański sąd uznał, że 
niemiecki przedsiębiorca 
popełnił przestępstwo, ale 
– jednocześnie – iż wcześniej-
szy wyrok częściowo wyma-
gał zmiany.   
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Hans G. popełnił przestępstwo, ale...
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Pandemia, niestety, nie mija. 
Przewodniczący Rady Nauko-
wej Ogólnopolskiego Progra-
mu Zwalczania Grypy prof. 
Adam Antczak powiedział, że 
jest na sto procent pewne, że 
we wrześniu sezon zachoro-
wań na grypę zbiegnie się 
z drugą falą COVID-19. Pro-
fesor dodał, że bezwzględnie 
każdy powinien zaszczepić 
się przeciw grypie.  
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Jak rozpoznać koronawirusa 
po objawach
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Hiszpańska „Solidarność” 
Prezydent hiszpańskiej partii Vox San-

tiago Abascal na początku lipca zapowie-
dział utworzenie związku zawodowego, 
który „będzie chronił wszystkich Hiszpa-
nów” i nie będzie służył „pobudkom ide-
ologicznym”. Jego nazwa nieprzypadko-
wo to „Solidaridad”. 

– Powstanie związek, który będzie 
chronił pracowników, ich rodziny, prze-
mysł, który będzie służył pracownikom, 
ale nie z powodów ideologicznych – za-
powiedział Abascal. „Solidaridad” ma od-
powiedzieć na potrzeby pracowników i 
bronić ich praw przed zdradą ze strony 
innych związków zawodowych, tych, zda-
niem Vox, podporządkowanych partiom 
politycznym i sprzyjających narzucaniu 
globalnej agendy. Vox przedstawia się 
jako partia broniąca tradycyjnych hisz-
pańskich wartości i odwołująca się do 
tradycji chrześcijańskiej, krytykując mul-
tikulturalizm.

Płaca minimalna zgodnie 
z oczekiwaniami „Solidarności”

„Proponowana przez rząd wysokość 
minimalnego wynagrodzenia w przy-
szłym roku na poziomie 2800 zł realizuje 
oczekiwania Związku” – czytamy w de-
cyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Jednocześnie „Solidarność” 
oczekuje wyższej od propozycji rządu 
waloryzacji rent i emerytur oraz wyższe-
go wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej. Po raz 
kolejny NSZZ „Solidarność” domaga się 
wypracowania systemowego sposobu 
waloryzacji najniższych świadczeń eme-
rytalno-rentowych. Zdaniem związkow-
ców z „S” również wskaźnik waloryzacji 
wynagrodzeń w państwowej sferze bu-
dżetowej na rok 2021 powinien być na 
poziomie nie mniejszym niż 109 proc. w 
ujęciu nominalnym. 

Wyższe świadczenia 
dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej

11 sierpnia rząd przyjął projekt usta-
wy zakładającej podwyższenie rent i 
emerytur działaczy opozycji antykomuni-
stycznej do kwoty 2400 zł brutto.

 – Projekt przyjęty przez Radę Mini-
strów to przejaw solidarności i sprawiedli-
wości społecznej. Zależy nam, by przepisy 
weszły w życie jak najszybciej, najlepiej 
tuż po rocznicy wydarzeń sierpniowych 
1980 roku – powiedziała po posiedzeniu 
rządu Marlena Maląg, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej. 

Jak poinformował resort pracy, dzia-
łacze opozycji antykomunistycznej, 
którzy otrzymują renty i emerytury niż-
sze niż 2400 zł brutto, dostaną dodatek 
wyrównawczy. Zostanie on przyznany 
na wniosek osoby uprawnionej i będzie 
wypłacany razem ze świadczeniem. Rzą-
dowy projekt zakłada także m.in. ulgi w 
środkach transportu publicznego – 50 
proc. w komunikacji miejskiej i 51 proc. 
w komunikacji krajowej. Obecnie status 

działacza opozycji antykomunistycznej 
posiada 12,7 tys. osób. Prawo do świad-
czeń emerytalnych uzyskało ok. 9,4 tys. z 
nich, z czego świadczenie niższe niż 2400 
zł brutto otrzymuje ok. 5,5 tys. osób.

Potrzeba  
solidarnej reakcji Europy

ników państwowej sfery budżetowej, z któ-
rych co piąty zagrożony jest zwolnieniami. 

„NSZZ „Solidarność” nie kwestionuje 
prawa do godnego wynagrodzenia dla 
osób pełniących z demokratycznego 
mandatu najważniejsze funkcje publicz-
ne. Jednak w dobie kryzysu wywołanego 
pandemią koronawirusa, gdy w ramach 
kolejnych tarcz antykryzysowych ogra-
nicza się wynagrodzenia, prawa pracow-
nicze, a wielu pracowników zwyczajnie 
traci pracę, niedopuszczalnym jest przy-
znawanie sobie tak wysokich podwyżek. 
Szczególnie 50 proc. wzrostu subwencji 
partyjnych” – piszą związkowcy w stano-
wisku. Ich zdaniem, jeśli partie polityczne 
potrzebują większych pieniędzy, niech 
podniosą składki swoim członkom, a nie 
sięgają do kieszeni obywateli. 

Ostatecznie kontrowersyjna ustawa 
została odrzucona w Senacie.

Duda wygrywa z Wałęsą 
Lech Wałęsa ma sądowy zakaz wypowia-

dania twierdzeń, że szef „Solidarności” Piotr 
Duda służył w ZOMO. Jednocześnie Sąd 
Okręgowy w Gdańsku nie zasądził nakazu 
publikacji przeprosin, dlatego reprezentują-
cy powoda mec. Bogusław Kosmus wystąpi 
z wnioskiem o uzasadnienie wyroku.

Związkowcy złożyli wiązanki kwiatów 
pod Ścianą Śmierci oraz przy tablicach 
na więziennym murze, upamiętniają-
cych więźniów politycznych, m.in. Annę 
Walentynowicz. Pokazali też solidarność 
z narodem białoruskim przez uniesienie 
�ag w barwach wolnej Białorusi.

Spożywcy apelują ws. podatku 
cukrowego

„W imieniu Prezydium Rady Sekreta-
riatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Soli-
darność“ zwracam się z prośbą o zaweto-
wanie przez Pana, przyjętych przez Sejm 
RP 14 sierpnia 2020 r. regulacji „O pro-
mocji prozdrowotnych wyborów konsu-
mentów”, wprowadzających tzw. podatek 
cukrowy od 1 stycznia 2021 r.” – czytamy 
w liście do prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Związkowcy z „Solidarności” spożyw-
ców przestrzegają, że wprowadzenie 
podatku cukrowego z początkiem przy-
szłego roku stworzy potężne zagrożenie 
związane z funkcjonowaniem branży 
napojów. „Branża już w tym roku zanoto-
wała straty związane z pandemią korona-
wirusa w najbardziej rentownym kanale 
dystrybucji, czyli gastronomii i hotelar-
stwie. Szczególnie zagrożone są małe i 
średnie przedsiębiorstwa, dla których 
podatek może oznaczać nawet podwoje-
nie kosztów, co najprawdopodobniej dla 
pracowników będzie skutkowało utratą 
pracy i długotrwałym bezrobociem. Bio-
rąc pod uwagę cały proces produkcji, �r-
my kooperujące z branżą, ryzyko utraty 
pracy dotknie ok. 40 tysięcy osób, z czego 
ok. 20 tysięcy w samej branży produkcji 
napojów” – czytamy w liście. 

Metropolita 
odchodzi na emeryturę

„Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” z rosnącym niepokojem ob-
serwuje eskalację przemocy stosowanej 
przez milicję i wojsko na Białorusi wobec 
pokojowych manifestacji obywateli, któ-
rzy w wyborach prezydenckich jedno-
znacznie opowiedzieli się za zmianami 
politycznymi w swoim kraju” – napisały w 
stanowisku władze Związku. Potępiły one 
dyktatorski reżim Łukaszenki, który pacy-
�kował protestujących gazem łzawiącym,
pałkami i gumowymi kulami, stosując nie-
spotykane od lat represje wobec obywa-
teli stających w obronie swoich elemen-
tarnych praw i swobód. 

Oceniając działania władz białoru-
skich jako nieustanne łamanie praw, w 
tym związkowych i pracowniczych, NSZZ 
„Solidarność” żąda natychmiastowego 
uwolnienia z więzień osób zatrzymanych 
za pokojowy protest. Jednocześnie przy-
wołuje wezwanie EKZZ i polskiego rzą-
du do Komisji Europejskiej: „Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych 
oraz polski rząd zwróciły się do przewod-
niczącego Rady Europejskiej Charlesa 
Michela i przewodniczącej Komisji Euro-
pejskiej Ursuli von der Leyen z apelem o 
zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady 
Europejskiej w sprawie wydarzeń u na-
szego wschodniego sąsiada. Popieramy 
te działania, gdyż tylko solidarna postawa 
krajów Europy może zmusić rząd na Biało-
rusi do ustępstw”.

Odmawiacie podwyżek 
budżetówce, a sami podnosicie 
sobie pensje!

„Z oburzeniem przyjmujemy decyzję 
Sejmu RP o nowelizacji ustawy o wyna-
grodzeniu najważniejszych osób w pań-
stwie, przyznającej wysokie podwyżki 
m.in. prezydentowi, premierowi, człon-
kom rządu, posłom, senatorom, wojewo-
dom, a także samorządowcom” – czytamy 
w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” przyjętym 17 sierpnia. 
Władze Związku zwracają uwagę, że usta-
wa podnosi również o 50 proc. subwencje 
na partie polityczne. Dzieje się to w sytuacji, 
gdy rząd odmawia podwyżek dla pracow-

ku bizantyjsko-ukraińskiego. 23 lutego 
1991 r. miał miejsce jego ingres, pierw-
szego od 1947 r. biskupa polowego, 
do Katedry Polowej WP. Człowiek Roku 
2009 „Tygodnika Solidarność”. Diecezją 
gdańską kierował od 2008 r. To on m.in. 
31 sierpnia 2014 r. w bazylice św. Brygi-
dy ogłosił papieski dekret, iż bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, kapłan i męczennik, jest pa-
tronem „Solidarności”.  

Tu rodziła się „Solidarność“ 
także w Lęborku

21 lipca wystawa „Tu rodziła się »So-
lidarność«” została uroczyście odsłonięta 
w Lęborku. – Dziś oddajemy hołd „Soli-
darności”, wielkiemu protestowi społecz-
nemu przeciwko wielkiemu złu, jakim 
był komunizm. „Solidarność” słowem, 
bez walki, w pokojowy sposób, walczyła 
o wolność. Za suwerenną, demokratyczną 
Polskę ludziom „Solidarności” składamy 
podziękowania – mówił prof. Mirosław 
Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdań-
sku. Zdaniem dr. Arkadiusza Kazańskiego 
z gdańskiego IPN, współautora wystawy, 
bez Lęborka, Tczewa i wielu innych mniej-
szych miejscowości z całego Pomorza, nie 
byłoby Gdańska i tego, co wydarzyło się 
w stoczni. 

„Solidarność” w Lęborku w latach 
1980–1981 liczyła około 10 tysięcy człon-
ków, co stanowiło 80 proc. ogółu zatrud-
nionych. W mieście istniała Miejska Ko-
misja Koordynacyjna, której członkowie 
starali się rozwiązywać problemy ważne 
dla mieszkańców, takie jak funkcjonowa-
nie przedszkoli i żłobków, kursowanie ko-
munikacji, zaopatrzenie sklepów.

Papieskie portrety  
spod pędzla stoczniowca

Sądowy zakaz wypowiadania twierdzeń o 
rzekomej służbie Piotra Dudy w ZOMO ozna-
cza, że Lech Wałęsa dopuścił się do pomó-
wienia i zniesławienia obecnego przewodni-
czącego „Solidarności”. W sposób procesowy 
potwierdza też, że Piotr Duda ze służbą w 
ZOMO nie ma nic wspólnego. To główna kon-
kluzja z wyroku, jaki wydał Sąd Okręgowy w 
Gdańsku 22 lipca br. Sprawa rzekomej służby 
przewodniczącego „Solidarności” w ZOMO 
zaczęła się od publikacji fake newsa, inter-
netowego mema przez stronę Sokzburaka. 
Za powielanie tej informacji przepraszali już 
m.in.: Monika Olejnik, Henryk Wujec, Michał 
Kamiński. Przepraszał również Lech Wałęsa, 
ale w ubiegłym roku na swoim pro�lu na FB
ponownie dopuścił się tego pomówienia 

Krajówka w symbolicznym 
miejscu

W miejscu szczególnym 19 sierpnia 
br. zebrała się Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”, by przyjąć specjalne sta-
nowisko w 40-lecie narodzin Związku. To 
tworzone Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i więźniów Politycznych PRL. Jest zlokali-
zowane w ponurych budynkach dawne-
go aresztu śledczego MBP przy ul. Rako-
wieckiej w Warszawie. 

– To wielka symbolika, że na 40-lecie 
powstania NSZZ „Solidarność” jesteśmy 
tutaj, gdzie było zatrzymanych wielu 
więźniów politycznych – powiedział Piotr 
Duda, przewodniczący Krajówki. Na te-
renie tego ponurego aresztu zabijano 
polskich bohaterów: rtm. Pileckiego, mjr. 
Szendzielarza „Łupaszkę”, gen. Fieldorfa 
„Nila” oraz członków Zarządu WiN. Tam do 
końca lat 80. przetrzymywano uczestni-
ków demonstracji i opozycjonistów. 

W REGIONIE

Papież Franciszek przyjął rezygnację 
abp. Sławoja Leszka Głódzia z pełnienia 
posługi arcybiskupa metropolity gdań-
skiego i nominował „sede vacante” bi-
skupa elbląskiego ks. Jacka Jezierskiego 
administratorem archidiecezji gdańskiej. 
Abp. Głódź 13 sierpnia br. skończył 75 
lat. W latach 1980–81 był kapelanem 
„Solidarności” Regionu Podlaskiego. Pra-
cował w Watykanie w Kongregacji ds. 
Kościołów Wschodnich, w sekcji obrząd-

Jan Paweł II, jego postać oraz naucza-
nie stały się inspiracją dla twórczości 
stoczniowca Waldemara Cieślaka. 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy 
ul. Doki można od 24 sierpnia oglądać 
wystawę prac malarskich poświęconych 
świętemu Janowi Pawłowi II. To obrazy 
Waldemara Cieślaka, stoczniowca, pra-
cownika stoczni Remontowa Shipbuil-
ding. Organizatorami przedsięwzięcia są 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz 
Komisja Międzyzakładowa  NSZZ ,, Soli-
darność” Stoczni Remontowa Shipbuil-
ding  S.A. Obrazom towarzyszą wybrane, 
ciągle aktualne, fragmenty papieskiego 
nauczania.
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„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

Chcesz wyjechać, odpocząć? Wybierz ośrodki DOMS w Zakopanem, Jarnoł-
tówku albo Spale. Członkowie Związku mogą skorzystać z bonów zniżko-
wych w tych miejscach.

DOMS to należąca do NSZZ „Solidarność” spółka, która oferuje pobyty wypo-
czynkowe, turnusy rehabilitacyjne, miejsca na szkolenia, a także imprezy okolicz-
nościowe oraz zorganizowane pobyty dla dzieci i młodzieży. 

Pierwszy z ośrodków, gdzie można skorzystać 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 znakomitych reha-
bilitantów. Wyjątkowe położenie i ciekawa atmosfera, w połączeniu z profesjonalizmem 
pracowników, są gwarancją jakości tego miejsca.

Drugi, Ziemowit, znajduje się w Jarnołtówku, w otulinie Parku Krajobrazowego 
Gór Opawskich.  Jest tam wygodna baza noclegowa, kuchnia serwująca regionalne 
potrawy i zespół ludzi mający zadbać o wygodę i zdrowie gości.

Z kolei w Spale znajduje się kompleks Savoy. Wchodzące w jego skład ośrodki 
Żbik i Miś stanowią doskonałą bazę do zorganizowania wszelkich wydarzeń oko-
licznościowych, integracyjnych, a nawet mogą być miejscem spotkań zgrupowań 
sportowców korzystających z infrastruktury regionu. 

Członkowie Związku dzięki okazaniu legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzy-
mują 10 procent rabatu od cen wszystkich oferowanych przez DOMS usług 
(rabatu nie otrzymują natomiast osoby towarzyszące, o ile nie mają legitymacji 
Związku). Tańsze noclegi, wyżywienie czy strefa relaksu bądź możliwość sko-
rzystania z Akademii Zdrowia DOMS przez indywidualnych członków Związku 
to nie wszystko. 

Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” każdy członek Związku może otrzymać 
bon o wartości 200 zł, którym będzie mógł „zapłacić” za usługi hotelowe i gastrono-
miczne w DOMS. Bon jest ważny od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r., realizacja 
będzie wymagać wcześniejszej rezerwacji (dostępność miejsc może być odmienna 
w każdej lokalizacji).  Większość bonów już trafiła do komisji zakładowych, które 
zajmują się ich dystrybucją.

Bon na 200 zł oraz rabaty 
dla członków „S”

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” w 40 rocznicę powstania 
Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszyst-
kim, którzy niesieni wezwaniem św. Jana Pawła II latem 
1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność 
i podmiotowość ludzi pracy.

„Solidarność” rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją 
tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde 
poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego 
wielkiego pokojowego sukcesu.

Swoje dążenia – w tym to najważniejsze o prawie do nie-
zależnego od władzy i pracodawców związku zawodowego 
– strajkujący pracownicy sformułowali w postaci postulatów, 
które jako swoje dziedzictwo i zobowiązanie NSZZ „Soli-
darność” nadal realizuje. Jednym z materialnych świadectw 
tego dziedzictwa są tablice z 21 postulatami gdańskimi, które 

po latach tułaczki powinny wreszcie wrócić tam, gdzie ich 
miejsce – do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Przywołując rocznicę robotniczego zrywu, który 
w konsekwencji przyniósł Polsce niepodległość, przypo-
minamy, że była i jest jedna „Solidarność”. Nasz Związek 
powstał 40 lat temu i nieprzerwanie funkcjonuje, realizu-
jąc to, o co wtedy walczyli polscy pracownicy. Jest depo-
zytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa, 
z którego dzisiaj szczególnie ważne jest przesłanie dialogu 
i porozumiewania się, jako drogi do rozwiązywania trud-
nych społecznych problemów i napięć.

W 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wyraża-
my solidarność ze społeczeństwem Białorusi, walczącym 
dzisiaj o swoją podmiotowość. Życzymy wytrwałości i de-
klarujemy wsparcie.
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r.

Stanowisko Komisji Krajowej 
na 40-lecie powstania „Solidarności”
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Nowa legitymacja członkowska oprócz funkcji, które miała „stara książeczka”, daje 
dodatkowe możliwości. Między innymi zapis odprowadzania składek jest automatyczny, 
nie trzeba na niej stawiać pieczątki, aby uwiarygodnić ich opłacenie. 

Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” mogą skorzystać 
z rabatów na stacjach LOTOS, a także z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu  „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofer-
tę  dla członków Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” przygotowuje także 
Bank Pekao S.A. 

O zasadach uzyskania zniżek piszemy na naszej stronie internetowej (LOTOS, 
PZU). Jednak, aby z nich skorzystać, należy w pierwszej kolejności wyrobić sobie 
legitymację elektroniczną, w tym celu trzeba zwrócić się do macierzystej organizacji 
związkowej.

Z legitymacją „S” łatwiej 
i taniej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przedstawia ofertę pamiątkowych znaczków 
z okazji czterdziestolecia naszego Związku.
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
 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 łącznie 9 zł,
 Teczki do listu gratulacyjnego – koszt 3 zł.
W sprawach zamówień prosimy o kontakt: 502-443-086, e-mail: akwendruk@wp.pl lub 
na adres sekretariatu ZR: prezydium@sekretariat.gda.pl, tel. 58 308 43 52.

Znaczki na 40-lecie 
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Zaw³aszczone tablice 

No niby właścicielem jest Narodowe Muzeum Morskie, właści-
wym miejscem ekspozycji, co nie powinno podlegać dyskusji 
–  jest Sala BHP będąca zresztą oddziałem Muzeum Morskiego. 
Tak powinno być, a nie jest. Oryginał historycznych tablic z 21 
postulatami znajduje się w usytuowanym po drugiej stronie ulicy 
Europejskim Centrum Solidarności. Była umowa użyczenia, ale się 
skończyła. A co na to ECS? Nie oddamy! No i co mi pan zrobisz?
– Kilka tygodni temu dyrektor ECS pan Basil Kerski wraz z prezydent 
Gdańska panią Dulkiewicz zorganizowali konferencję prasową 
i powiedzieli, że nie oddadzą tablic z Porozumieniami Sierpnio-
wymi, które 30 czerwca ECS miał zwrócić Narodowemu Muzeum 
Morskiemu. Oczekuję od ECS-u, aby do 31 sierpnia tablice wróciły 
tam, gdzie powinny być, czyli do Narodowego Muzeum Morskiego, 
a eksponowane powinny być w Sali BHP. Jeśli do 31 sierpnia te 
tablice nie wrócą, to pan Basil Kerski jest po prostu złodziejem 
– powiedział 10 sierpnia Piotr Duda.
Czy sprawa skończy się w sądzie? Niewykluczone…

Woda leci osiem minut

Kąpiel dwa razy w tygodniu (woda leci przez 8 minut), bielizna, 
ręczniki i zgrzebna pościel zmieniane raz na tydzień, telewizor 
dostępny po napisaniu podania i za specjalną zgodą prokura-
tora i dyrektora placówki… Oj, ciężko. Gdzież to tak? Otóż na 
warszawskiej Białołęce, w areszcie śledczym, którego pensjo-
nariuszem jest niejaki Sławomir N. A gdzie drogie perfumy, 
a gdzie zegarki po kilkadziesiąt tysięcy każdy? Oj, zapewne 
w depozycie. Ciężko. Jak żyć? I tak zapewne lepiej niż na 
Ukrainie w podobnych okolicznościach. Sąd odrzucił niedawno 
zażalenie obrońcy na areszt, co oznacza, że Sławomir N. za krata-
mi spędzi jeszcze długie tygodnie.

Bolszewika goñ, goñ, goñ! 
Pewien niemiecki (ale polskojęzyczny) duży portal internetowy 
w 100-lecie Cudu nad Wisłą użalał się nad okrutnym losem 
czerwonoarmiejców i przypomniał, że Polacy byli zaślepieni 
szowinizmem i kapitalistyczną nienawiścią do Rosji. I dalej, jak to 
źle sowieckim jeńcom było w „pańskiej Polsce”. 
– Typowe dla zagranicznych, polskojęzycznych mediów poszuki-
wanie winy Polaków: nieludzkie traktowanie jeńców rosyjskich. 
Tylko że owi jeńcy to jednak agresorzy – skomentował poseł PiS 
Przemysław Czarnek.
A, i jeszcze: z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej 
Cudem nad Wisłą, wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska 
wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Renatą Łażewską złożył 
kwiaty pod pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich 

i Radzieckich, odsłoniętym onegdaj z okazji kolejnej rocznicy 
rewolucji październikowej. Pierwsze zdziwienie: to taki pomnik 
jeszcze tam stoi? A komentować tego nie ma sensu. 

Nie mieli lepszego?

Senator Stanisław Gawłowski, choć obecnie niezrzeszony, ale 
czynnie popierany od zawsze przez PO, został zgłoszony jako 
kandydat na przewodniczącego jednej z senackich komisji. 
Nie zgodzimy się na powierzenie tej funkcji osobie, na której ciążą 
liczne zarzuty korupcyjne – napisał wicemarszałek Senatu Marek 
Pęk z PiS-u. Dodał, że jeśli Gawłowski zostanie wybrany na to 
stanowisko, z członkostwa w komisji zrezygnują senatorowie 
PiS. Gdy Senat wybrał Gawłowskiego na przewodniczącego 
komisji, tak też się stało. A więc przypomnijmy: według Prokura-
tury Krajowej obecny senator Gawłowski, gdy był sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Środowiska w rządach PO-PSL (w latach 
2007–15), dopuścił się siedmiu przestępstw. Pięć z nich ma 
charakter korupcyjny. Łapówka (ponad 700 tysięcy), luksusowe 
zegarki, apartament w Chorwacji. Ba, przebywał nawet w aresz-
cie śledczym w Szczecinie… Afera była na całego, zarzuty 
przedstawiono 32 osobom. A Gawłowski, jakby tego było mało, 
został oskarżony o plagiat przy pisaniu pracy doktorskiej. Co 
za wstyd, to już lepiej było tym magistrem zostać! Jak widać, 
zachodniopomorskim wyborcom to nie przeszkadzało i nasz 
bohater został senatorem. 

¯yæ mi siê nie chce...
Teraz będzie na serio i wcale nie na wesoło. Dobra śmierć. Mam 
75 lat. Moje życie się już spełniło. W zasadzie nie choruję, jestem 
zdrowy, nic mnie nie boli, ale żyć już nie mam po co. Każdy musi 
być reżyserem swojego życia (w tle krzesło reżysera). Hasło 
kampanii – nowa normalność. Trzy spoty reklamujące eutanazję 
tra�ły do mediów społecznościowych i prywatnych stacji tele-
wizyjnych, emitowane są w czasie najlepszej oglądalności. To 
Niderlandy. Tylko smutne i niezrozumiałe w całej tej historii jest 
to, że akcji reklamowej nie potępił holenderski Kościół, który od 
długiego czasu zupełnie nie wypowiada się w kwestii ochrony 
życia. 

U Niemców 
lepiej siedzieæ cicho
Nie było wesoło, to teraz, niestety, też nie będzie. Taki mamy 
klimat… Niemiecki urząd zabrał 22-letniej Polce z Wadowic, 
katoliczce, mieszkającej w Niemczech, trzyletnią córkę i dwu-
letniego syna. Jugendamt rozdzielił dzieci i oddał je pod opiekę 
muzułmańskim rodzinom z Turcji. Matka odebranych dzieci 
zgłosiła się w 2018 roku do niemieckiego urzędu socjalnego 
z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania dla jej rodziny. 
Mieszkała wówczas u swojej matki. No i zaczęło się. Jugendamt, 
z de�nicji niemiecka agencja mająca na celu promowanie dobra
dzieci, zdecydował jednak, że zamiast szukać jej mieszkania, od-
bierze półrocznego wówczas niemowlaka (a karmienie piersią?), 
a potem również i córkę. Dzieci zostały ulokowane w tureckich, 
muzułmańskich rodzinach. Niemiecki urząd zezwolił jedynie na 
minimalny kontakt matki z dziećmi. Dodajmy, że rodziny zastęp-
cze u naszych zachodnich sąsiadów dostają za swoją działalność 
bardzo duże, nawet jak na warunki niemieckie, pieniądze. To 
niezły biznes. Sprawą zajęło się Polskie Stowarzyszenie Przeciw 
Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. W sytuacjach spornych, jeśli 
już dzieci miałyby zostać czasowo rozdzielone z matką, należałoby 
je umieścić w rodzinie zbliżonej kulturowo i językowo do rodziny 
pochodzenia. Bezzasadne jest pozbawienie tych dzieci matki, 
a skandalem ich rozdzielenie i przetrzymywanie w tureckich „rodzi-
nach” zastępczych – napisał przedstawiciel polskiego stowarzy-
szenia w o�cjalnym oświadczeniu.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Niecały miesiąc temu odszedł Piotr Soyka – prezes i twórca grupy kapi-
tałowej Remontowa Holding. Dzięki swojej pracy, wiedzy i doświadczeniu 
cieszył się uznaniem wielu środowisk – pracowników i ludzi biznesu, polity-
ków i samorządowców z różnych stron barykady, związkowców i naukowców. 
Wszyscy cenili Go jako człowieka sukcesu, ale też człowieka dialogu. Równo 
piętnaście lat temu, w sierpniu 2005 roku, właśnie w „Remontowej” organi-
zowałem konferencję pn. „Praca, godność i solidarność w nauczaniu Jana 
Pawła II”, utrwaloną później w książce pod tym samym tytułem. Wystąpił tam 
także Piotr Soyka, wówczas prezes „Remontowej”, i mówił, jak rozumie godną 
pracę. Oddajmy Mu głos.

„Myślę, że zgodzą się wszyscy, iż pracę możemy traktować po pierwsze 
jako dobro, które daje pracującemu i jego rodzinie ekonomiczne zabezpiecze-
nie bytu.(…) Po drugie, godna praca musi dawać pracującemu satysfakcję. 
Z moich doświadczeń wynika, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy pracow-
nik wie, czemu jego praca służy, kiedy może obserwować, jak wokoło zmienia 
się na lepsze otoczenie, w którym pracuje, organizacja pracy, stosowane 
technologie, warunki socjalne, no i – co jest bardzo ważne – bezpieczeństwo 
pracy. To, wraz z faktem, że wszystko ma sens ekonomiczny, który przekła-
da się na jego życie i jego osobisty rozwój – daje niewątpliwie satysfakcję 
i poczucie wartości. A jeszcze lepiej, gdy pracodawca tworzy swą wizję zmian 
i rozwoju firmy wspólnie z pracownikami i potrafi swoim entuzjazmem ich 
zarazić i wciągnąć w ten proces. (…)

Po trzecie, praca jest procesem tworzenia, w którym pracownik występuje 
jako podmiot. Praca to nie towar, który można kupić i sprzedać, ale także 
uczestnictwo w budowaniu ładu w firmie, w której pracuje, ładu społecznego, 
który go otacza. (…) Nasza stocznia, prywatna już firma, tworząca kilka tysię-
cy miejsc pracy, nieustająco na pierwszym miejscu stawia na ludzi. (…)

Po czwarte, praca jest niewątpliwie procesem budowania wspólnoty. Słowo 
solidarność, mimo najróżniejszych konotacji, w jakich występowało, najlepiej 
pasuje do słowa praca; solidarność pracy to bardzo piękne określenie. W soli-
darność pracy wpisuje się również mądra współpraca między pracodawcami 
a pracownikami. Bez pracowników nie ma pracodawcy, bez pracodawcy 
– nie ma pracowników! „Remontowa” jest firmą dobrze prosperującą, ale nie 
dlatego, że egzekwujemy w sposób formalny bardziej od innych pracodawców 
pracę od poszczególnych pracowników, ale dlatego, że w naszej firmie liczy się 
człowiek, człowiek – pracownik i wspólnota pracy, którą ludzie współtworzą. 
(…) W dużych przedsiębiorstwach, takich jak Gdańska Stocznia „Remon-
towa”, niezbędne są mądre i silne związki zawodowe. To znaczy takie, które 
odważnie i rozważnie stawiają sprawy pracownicze, a jednocześnie wykazują 
troskę o dobro wspólne, jakim jest przedsiębiorstwo, w którym pracują. (…) 

W swoim wystąpieniu nie mówiłem o pracy, godności i solidarności w na-
uczaniu wielkiego papieża Jana Pawła II, bo w tej mierze jest wielu bardziej 
biegłych ode mnie. (…) Mam jednak takie nieskromne wrażenie, że w wielu 
kwestiach są to tezy zbieżne z nauczaniem Jana Pawła II. Po prostu chcemy 
przełożyć Jego słowa na trudny język stoczniowej praktyki i naszej polskiej 
rzeczywistości. A przecież o to chodzi, aby pomnik Jana Pawła II i pamięć 
o Nim były budowane z czynów, zgodnych z Jego słowami”.

Myślę, że przez piętnaście lat, które minęły od tamtego spotkania, Piotr 
Soyka pozostał tym tezom wierny. Tezom wydaje się oczywistym, ale z naszej 
związkowej praktyki jakże często widzimy, że nie dla wszystkich. Śmierć 
Piotra Soyki to niewątpliwie strata dla nas wszystkich. Szkoda. 

Jacek Rybicki

Człowiek 
sukcesu i dialogu
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Pandemia, niestety, nie mija. Prze-
wodniczący Rady Naukowej Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Grypy 
prof. Adam Antczak powiedział, że jest 
na sto procent pewne, że we wrześniu 
sezon zachorowań na grypę zbiegnie się 
z drugą falą COVID-19. Profesor do-
dał, że bezwzględnie każdy powinien 
zaszczepić się przeciw grypie. Badania 
sugerują, że osoby szczepione na grypę 
mogą łagodniej przechodzić zakaże-
nie COVID-19. Dodajmy, że w Polsce, 
podczas sezonu grypowego 2019/2020 
(1 września – 30 kwietnia), odnotowa-
liśmy 3 769 480 przypadków grypy i po-
dejrzeń zachorowania na grypę. 

Koronawirus SARS-CoV-2 atakuje 
drogi oddechowe. Choroba COVID-19 
powodowana przez tego wirusa bardzo 

przypomina grypę lub przeziębienie. 
Nasilenie objawów tych infekcji jednak 
różni się od siebie. W tabeli przedsta-
wiamy główne symptomy COVID-19, 
grypy i przeziębienia. Pamiętajmy jed-
nak, że w każdym przypadku wystą-
pienia jakichkolwiek objawów należy 
skonsultować się z lekarzem (najlepiej 
poprzez teleporadę) i to on właśnie 
zadecyduje, jakie będzie dalsze postę-
powanie.

Naukowcy zanotowali, w jakiej 
kolejności najprawdopodobniej mogą 
pojawić się objawy COVID-19. I tak 
pierwszym objawem będzie gorączka, 
w następnej kolejności pojawi się ka-
szel, później bóle mięśni, nudności lub 
wymioty, a na koniec biegunka. 

(mk)

TYPOWE OBJAWY
COVID-19

objawy wahają się od 
łagodnych do ciężkich

GRYPA
objawy nasilają się nagle

PRZEZIĘBIENIE
objawy nasilają się 

 stopniowo

gorączka

kaszel raczej suchy raczej suchy łagodny

duszności, płytki oddech

zmęczenie

ból głowy

ból mięśni

ból gardła

katar, zatkany nos

biegunka u dzieci

kichanie

WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW CZĘSTO CZASAMI RZADKO NIE WYSTĘPUJE

COVID-19,
grypa, przeziębienie
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COVID-19, grypa i przeziębienie.  
Jak rozpoznać te choroby po objawach? 
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Liczba zachorowań na SARS-CoV-2 w województwie 
pomorskim z podziałem na powiaty, stan na  
24 sierpnia 2020 r. 

Gdańsk  632Słupsk
50

lęborski
34

słupski
51

kartuski
157

malborski
84

kościerski
21

człuchowski
9

pucki
129

bytowski
23

Gdynia  207

gdański
83

chojnicki
16

staro-
gardzki

124

tczewski
76

kwidzyński
21

sztumski
49

nowo- 
dworski

17

Liczba osób objętych nadzorem  
epidemiologicznym 1310

Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 163 927
Liczba osób objętych kwarantanną 
na podstawie decyzji PPIS 3103PO
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279

Nie chorowałam od stycznia, nosze-
nie maseczek, dezynfekcja rąk i unikanie 
dużych skupisk ludzkich zrobiło swoje. 
Zrezygnowałam z udziału w weselu, 
które miało odbyć się w Warszawie. Na 
początku sierpnia jednak dopadło mnie 
przeziębienie, tu pewnie nie bez winy 
jest wszechobecna klimatyzacja. Za-
częło się tradycyjnie, najpierw drapanie 
w gardle, później ból gardła i okropny 
katar. Był też stan podgorączkowy. Rok 
temu pewnie bym to zbagatelizowała, te-
raz jednak wszystko wyglądało inaczej. 
Ponieważ zaczęłam chorować w piątek 
po południu, musiałam skorzystać z tzw. 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
I tu pozytywne zaskoczenie, pół godziny 
po rejestracji zadzwonił do mnie lekarz, 
który po krótkim wywiadzie przepisał 
mi lekarstwo (e-recepta) i wystawił trzy 
dni zwolnienia (e-zwolnienie). Chociaż 
wszystko wskazywało, że to tylko zwykłe 
przeziębienie, jednak zgodnie z obowią-
zującymi procedurami lekarz podał mi 
również numer telefon, abym umówiła 
się na badanie dotyczące COVID-19. 

Pod wskazany numer zadzwoniłam 
następnego dnia. Znajoma lekarka mó-
wiła, że umówienie się na pobranie wy-

mazu trwa kilkanaście minut. Niestety, 
wzrost zachorowań w naszym regionie 
spowodował, że kolejka na rozmowę 
z konsultantem była długa. Czekałam 
2 godziny 50 minut przy telefonie. Co 
zabawne, głos w słuchawce informujący 
o miejscu w kolejce podaje, że średni 
czas oczekiwania na rozmowę trwa kil-
ka minut, więc czekam. W końcu krót-
ki wywiad i mam rezerwację terminu 
pobrania wymazu do badań. Badanie 
będzie przeprowadzone za dwa dni, 
a na wynik mogę czekać nawet cztery, 
to efekt wzrostu zachorowań. Po trzech 
dniach kończy się mi zwolnienie, ale dla 
bezpieczeństwa innych pracowników 
przełożony polecił mi pracę zdalną. Na 
pobranie materiału do badań jadę do 
punktu mobilnego przy stadionie. Tu już 
nie ma kolejki i po kilku minutach pod-
jeżdżam samochodem i nie wychodząc 
z niego mam przeprowadzone badanie. 
Po trzech dniach otrzymuję telefonicz-
nie informację, że wynik badania jest 
ujemny. Wszystko przebiega sprawnie, 
z wyjątkiem rejestracji na badanie. Przed 
jesienią na pewno ten element systemu 
powinien zostać usprawniony.

Małgorzata Kuźma

Na szczęście to tylko 
przeziębienie…

Gdańskie Centrum Testowe COVID-19 drive thru przy Stadionie Energa.
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Do 24 sierpnia od początku pande-
mii – w skali kraju – zakażenia wykryto 
u 62 310 osób. Walkę z chorobą przegra-
ło 1960 osób. Ponad 42 tys. wyzdrowień 
w skali kraju. Jeszcze w lipcu w naszym 
województwie odnotowywano pojedyn-
cze przypadki zakażeń koronawrusem, 
w sierpniu było już po kilkadziesiąt 
dziennie. 24 sierpnia badania wykaza-
ły 60 nowych zachorowań, od początku 
pandemii w Pomorskiem wykryto 2105 
zakażeń koronawirusem, z czego wy-
zdrowiało 806 osób, a 44 osoby zmarły. 
Z danych sanepidu wynika, że 70 osób 
na Pomorzu przebywało w tym dniu w 
szpitalu w związku z zakażeniem koro-
nawirusem. 1185 osób nie wymagało 
trwałej pomocy medyków – znajdują 
się one w izolacji domowej. Najwięcej 
ognisk koronawirusa związanych jest 
z weselami, imprezami sportowymi, 
pogrzebami, zakładami pracy, spo-
tkaniami towarzyskimi, placówkami 
medycznymi. Największa liczba za-
każonych jest w mieście Gdańsku 632 
zachorowania, następnie w powiecie 
wejherowskim – 279, w Gdyni – 207. 
Najmniej zakażonych jest w powiecie 
człuchowskim – 9, chojnickim – 16, 
nowodworskim – 17.

(mk)

Koronawirus przyspiesza
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Gratulacje dla nowo wybranego prezydenta przesłał w imieniu całej „Solidar-
ności” Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. List gratulacyjny przesłał 
również Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego „S”. 

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP
Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” chciałbym serdecznie 
pogratulować Panu wyboru na urząd Prezydenta naszej Ojczyzny, Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.

Głosy blisko 10,5 mln rodaków to silny mandat wyrażający poparcie zarówno 
dla działań Pana Prezydenta przez minione pięć lat, jak i programu na następną ka-
dencję. My, ludzie „Solidarności”, czujemy szczególną satysfakcję, bo wspieraliśmy 
Pana Prezydenta w trakcie kampanii i nie mamy żadnych wątpliwości, że będzie Pan 
nadal działał na rzecz promocji dialogu oraz propracowniczych i prorodzinnych 
rozwiązań legislacyjnych.

Bezpieczna i zamożna Polska – to nasz wspólny cel. Raz jeszcze proszę przyjąć ser-
deczne gratulacje i życzenia, aby ten cel udało się Panu Prezydentowi zrealizować.

Krzysztof Dośla, przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

ANDRZEJ DUDA WYBRANY NA DRUGĄ KADENCJĘ

Gratulacje 
od „Solidarności”
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Podczas uroczystości zaprzysiężenia 
prezydenta Andrzeja Dudy padły słowa 
dotyczące kluczowych zadań rozpo-
czynającej się 6 sierpnia br. kadencji. 
Publikujemy fragment wystąpienia 
Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem 
Narodowym.

„(…)sprawy kluczowe to rodzina, 
bezpieczeństwo, praca, inwestycje i 
godność.

Po trzecie: praca.
Chcemy Polski ambitnej! Polski, 

która rozwija swój potencjał. W której 
powstają nowe, dobrze płatne miejsca 
pracy. Polski skutecznie konkurującej 
gospodarczo z innymi państwami. Pol-
ski, która tworzy swoim obywatelom 
warunki do ekonomicznego i zawodo-
wego rozwoju, do wzrostu ich zamoż-
ności. Szczególnie dotyczy to młodego 
pokolenia. Ono musi mieć szanse na 
dobrą pracę tu, w kraju.

Przez wiele lat prawdziwym prze-
kleństwem było w Polsce wysokie bez-
robocie. To ono zabijało marzenia mi-
lionów Polaków, zmuszało do emigracji 
zarobkowej. Dziś, w obliczu kryzysu 
wywołanego epidemią, musimy zrobić 
wszystko, co tylko możliwe, żeby ta sy-
tuacja się nie powtórzyła.

Po czwarte: inwestycje.
Kryzys wymusza szybkie i odważne 

decyzje. Także w odniesieniu do inwe-
stycji. W tej dziedzinie państwo musi 
dawać impuls, państwo musi dawać 
przykład. Właśnie w czasie kryzysu 
inwestycje publiczne są najważniejsze. 

Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez 
inwestycji. A my musimy wrócić na 
ścieżkę dynamicznego rozwoju na jakiej 
byliśmy przed pandemią. To wyzwanie 
dziejowe.

Potrzebujemy przedsięwzięć wiel-
kich – takich jak Centralny Port Ko-
munikacyjny, rozbudowa Gazoportu 
w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiśla-
nej, budowa i rozwój portów morskich, 
transportu morskiego i przemysłu 
stoczniowego. Konieczne są inwestycje 
i nakłady na budowę dróg i linii kole-
jowych w całej Polsce.

Ale potrzebne są też inwestycje lo-
kalne. W każdej części Polski, w każdym 
województwie. Poprzez Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych, Fundusz Modernizacji 
Szkół, rozbudowę szpitali powiatowych, 
poprzez dotacje na zbiorniki retencyjne 
oraz na rozwój zielonej energii, ochronę 
klimatu, czystej wody i powietrza. Aby 
nadal podnosić w naszym kraju jakość 
życia Polska musi się rozwijać. Będę 
nad tym czuwał!

Po piąte wreszcie: godność. Polska 
to kraj wspaniałych ludzi. Gościnny, 
otwarty, piękny. Ze wspaniałą historią, 
z której jesteśmy dumni. Tej prawdy o 
Polsce i Polakach będziemy zdecydowa-
nie bronić. To nasz obowiązek.

Będziemy też bronić prawdy o tym, 
że piękno, pomyślność i zamożność 
naszego kraju jest wspólnym dziełem 
wszystkich Polaków. Także dlatego oby-
watele Rzeczypospolitej są sobie równi! 
Nie ma różnicy między mieszkańcami 

Rodzina, bezpieczeństwo, praca, 
inwestycje i godność!

Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm, 6 sierpnia 2020 r. 
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Andrzej Duda, urzędujący prezydent RP, został wybrany na drugą kadencję. Zdobył 10 mln 440 tys. 648 gło-
sów, to jest 51,03 proc. Będzie kontynuował swoją prezydencką misję przez następne pięć lat. Rafał Kazimierz 
Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO, uzyskał 10 mln 018 tys. 263 głosy, czyli 48,97 proc. 
Frekwencja mimo pandemii wyniosła 68,18 proc. Wyższa była tylko w 1995 r. w II turze wyborów prezydenckich 
(68,23 proc.).  

Obejmując z woli Narodu urząd 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, uroczyście przysięgam, 
że dochowam wierności postano-
wieniom Konstytucji, będę strzegł 
niezłomnie godności Narodu, 
niepodległości i bezpieczeństwa 
Państwa, a dobro Ojczyzny oraz 
pomyślność obywateli będą 
dla mnie zawsze najwyższym 
nakazem. 
Tak mi dopomóż Bóg.

wielkich miast, małych miasteczek i wsi. 
Każdy ma równą godność. Nie dzieli-
my Polaków na lepszych i gorszych ze 
względu na zarobki, wykształcenie, po-
glądy czy wyznanie religijne. Każdemu 
należy się szacunek. Polakiem jest każda 
osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i 
wobec swoich współobywateli. Każdy, 
kto ma Polskę w sercu!”.

(pm)

Przysięga,  
którą złożył  
Andrzej Duda

5 maja 2020 r. prezydent RP Andrzej Duda, ubiegający się o ponowny wybór, 
podpisał z „Solidarnością” umowę programową, w której zobowiązał się, że w swojej 
drugiej kadencji będzie nadal prowadził politykę rozwoju służącą społeczeństwu 
poprzez:
 utrzymanie wsparcia dla rodzin, w tym poprzez programy społeczne jak w szcze-

gólności 500+ i 13 emerytura
 ochronę miejsc pracy, wsparcie dla silnej polskiej gospodarki oraz promocję 

patriotyzmu gospodarczego
 wprowadzenie dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w cza-

sie epidemii
 wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, w tym 

poprzez wprowadzenie Funduszu Medycznego, z dodatkowymi środkami na 
leczenie onkologiczne oraz leczenie chorób rzadkich

 walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także integrację i rozwój usług 
społecznych

 ochronę polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego państwa
 wzmocnienie dialogu społecznego jako istotnego elementu ustroju gospodar-

czego państwa opartego na fundamencie społecznej gospodarki rynkowej
 kontynuację reformy systemu emerytalnego, z uwzględnieniem interesu pracow-

ników o najdłuższym stażu pracy oraz przy zachowaniu prawa do emerytury 
w ustawowo określonym wieku nie później niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn

 stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy
 tworzenie warunków i promocję działań na rzecz zawierania układów zbioro-

wych pracy
 zwiększenie uprawnień obywateli w ramach mechanizmów demokracji party-

cypacyjnej.
Fragmenty porozumienia pomiędzy „Solidarnością”  

a prezydentem Andrzejem Dudą

Zobowiązania prezydenta 
Andrzeja Dudy
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„Solidarność” powstała jako związek 
zawodowy. To dało jej siłę i umożliwiło 
przetrwanie.  Dlatego właśnie pucz Jaru-
zelskiego w grudniu 1981 roku nie mógł 
jej ani złamać, ani zniszczyć. NSZZ „So-
lidarność” czarną noc stanu wojennego 
i następne lata przetrwał, bo był obecny 
w zakładach pracy, bo trwali w nim lu-
dzie, zbierający składki, wspomagający 
się nawzajem, przechowujący w ukry-
ciu związkowe sztandary, a jak trzeba, 
to manifestujący swoje przywiązanie do 
organizacji. 

Wiara

NSZZ „Solidarność” w pewnym sensie 
powstawał w cieniu Krzyża. Tych trzech, 
które ku zdumieniu wszystkich stanęły 16 
grudnia 1980 roku i górują nad stocznio-
wymi terenami do dziś, i tego jednego, 
drewnianego, który stanął już w sierpniu 
przed stoczniową drugą bramą, udekoro-
waną wszak także religijnymi emblemata-
mi. Zdziwienie świata wywołali robotnicy 
strajkujących zakładów klęczący wokół 
naprędce postawionych ołtarzy polo-
wych podczas odprawianych tam mszy. 
Bo świat bardziej był przyzwyczajony w 
takich sytuacjach oglądać czerwone fla-
gi, często przystrojone sierpem i młotem. 
Tymczasem to właśnie przeciwko takim 
flagom ruszyli ci, którzy mieli łączyć się w 
komunistycznych międzynarodówkach. 
Ruszyli nie przez przypadek niecałe dwa 
lata po tym, jak watykański ster przejął 
Papież, który przybył z dalekiego kraju. 
To rok wcześniej On, dziś święty Jan Pa-
weł II, po raz pierwszy jako zwierzchnik 
Kościoła katolickiego stanął na swojej zie-
mi i wzywał, aby Duch Święty odmienił 
jej oblicze. Tak się stało. Kościół – i to na 

najwyższych szczeblach hierarchii – na 
to odpowiedział otwarciem na Związek i 
związkowców zarówno podczas szesnastu 
miesięcy normalnego działania, jak i póź-
niej, pomagając potrzebującym, wspiera-
jąc uwięzionych i ich rodziny, ukrywając 
związkowe emblematy, dając przestrzeń 
na spotkania, a nawet drukarnie. Kapłani 
podtrzymywali ducha, płacąc niekiedy za 
to najwyższą ofiarę. A przy tym w Związ-
ku obowiązywała przecież zasada tole-
rancji. Przy wypełnianiu związkowych 
deklaracji nikt nie pytał o wyznanie. I do 
dziś tak pozostało, choć katolicka nauka 
społeczna stała się dla „Solidarności” fun-
damentem, na którym Związek budował 
swój program.

Droga solidarności 

Taka podstawa ideowa „Solidarności” 
wpisywała się w filozofię społeczną pon-
tyfikatu Jana Pawła II. Nie przypadkiem 
w 1982 roku swoje pierwsze historyczne 
przemówienie na forum Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy w Genewie poświę-
cił „globalizacji solidarności”. Zapropono-
wał dla świata pracy „drogę solidarności” 
w wielu wymiarach, przede wszystkim zaś 
drogę solidarności przeciwstawił marksi-
stowskiej „walce klas”. Wydaje się, że dla 
papieża Polaka był to wybór pomiędzy 
doktrynalnym socjalizmem i liberal-
nym kapitalizmem z prymatem pienią-
dza (kapitału) nad pracą i idealizowaną 
wszechwładną rolą tzw. wolnego rynku. 
Niestety, lata dziewięćdziesiąte w Polsce 
(i na świecie) zostały zdominowane przez 
ową neoliberalną doktrynę społeczno-
-gospodarczą. Tak naprawdę dopiero 
XXI wiek, a właściwie obecny czas pan-
demii pokazał, jak ważną rolę odgrywa 

możliwość mądrej interwencji państw w 
procesy ekonomiczne, szczególnie w sy-
tuacji, gdy globalny jest kapitał, ale nie są 
globalne ani praca, ani reguły jej dotyczą-
ce, jak choćby wynagrodzenia. Mówił o 
tym dobitnie na zeszłorocznej konferencji 
w Sali BHP profesor Rocco Buttiglione, 
włoski filozof i polityk, wielki przyjaciel i 
Jana Pawła II, i „Solidarności”: – Kapitał 
jest zglobalizowany, porusza się swobod-
nie i przemieszcza się tam, gdzie znajduje 
najlepsze warunki do generowania zysku. 
Obrona pracy pozostała tylko lokalna i 
krajowa. Kapitał w konsekwencji kieruje 
się tam, gdzie płace są niższe i obrona praw 
pracowników słabsza. W tym kontekście 
ratunkiem – wg R. Buttiglione – jest świa-
towe porozumienie w sprawie godności 
pracy i globalizacja ruchu pracownicze-
go. Przykładem dla włoskiego profesora 
jest właśnie NSZZ „Solidarność”. – Soli-
darność” wskazuje drogę nowego etapu w 
historii ruchu pracowniczego opartego na 
transcendentnej godności osoby ludzkiej, 
na budowaniu wspólnoty ludzi pracy, któ-
ra ożywia życie narodów, na fundamencie 
sojuszu wolności i prawdy oraz wolnego 
rynku i solidarności. Materialistyczna i 
konsumpcyjna ideologia Zachodu oka-
zała się niezdolna do powstrzymywania 
konfliktów i rozwiązywania problemów 
nowej epoki historii ludzkości – mówił rok 
temu w Gdańsku. Jest to w gruncie rzeczy 
powtórzenie, a może lepiej – rozwinięcie, 
tych słów, które wielokrotnie wypowiadał 
Jan Paweł II, także do „Solidarności”. W 
czasie mszy świętej w Tor Vegata na Ju-
bileusz Ludzi Pracy 1 maja 2000 roku 
mówił m.in.: – Musimy wszyscy dążyć do 
tego, aby system ekonomiczny, w którym 
żyjemy, nie burzył podstawowego ładu, po-
legającego na pierwszeństwie pracy przed 

kapitałem i dobra wspólnego przed dobrem 
jednostki. Istnieje pilna konieczność utwo-
rzenia w świecie globalnej koalicji na rzecz 
„godnej pracy”. Potrzebna jest globalizacja 
solidarności. Czy takie myślenie pozosta-
nie w sferze niespełnionych życzeń? Czas 
pokaże.

Patriotyzm

NSZZ „Solidarność”, trochę w kontrze 
do dominujących idei ponadnarodowych 
ruchów związkowych, łączył troskę o 
godną i podmiotową pracę z duchem 
patriotyzmu i przywiązania do tradycji. 
Narodowe barwy obecne były cały czas 
podczas sierpniowych protestów, a także 
później, w latach osiemdziesiątych, towa-
rzyszyły flagom „Solidarności”. Nie przez 
przypadek na wspomnianym już drew-
nianym krzyżu, który stanął przed Bramą 
nr 2, ktoś przypiął kartkę z fragmentem 
„Giaura” lorda Byrona w genialnym tłu-
maczeniu Adama Mickiewicza: Walka 
o wolność, gdy się raz zaczyna,/Z ojca 
krwią spada dziedzictwem na syna,/Sto 
razy wrogów zachwiana potęgą,/Skończy 
zwycięstwem. Ten, kto to uczynił, nie spo-
dziewał się zapewne, że dekadę później 
rzeczywiście tak się stanie, a Polska będzie 
suwerennym i niepodległym państwem. 
Msze za Ojczyznę, kazania bł. księdza 
Jerzego i grzmiące: Ojczyznę wolną racz 
nam wrócić, Panie! towarzyszyły „So-
lidarności” w trudnych latach osiem-
dziesiątych, ale nie skończyły się wraz z 
upadkiem komuny. Nie przez przypadek 
to właśnie jedenastego listopada 1996 
roku, a później w 2003 roku, do Watyka-
nu pielgrzymowały tysiące związkowców. 
Do nich Jan Paweł II mówił: – Ta wolność 
ducha, choć tłumiona od zakończenia II 
wojny światowej i paktów jałtańskich, 
przetrwała i stała się fundamentem po-
kojowych przemian w naszym kraju, a 
potem w całej Europie, jakie dokonały 
się także dzięki „Solidarności”. 

Dialog

„Solidarność” zrodziła się z woli dialo-
gu. Pomni grudniowego dramatu sprzed 
dekady, ludzie pracy wybrali inną formę 
protestu wobec opresyjnej władzy – strajk 
i droga do porozumienia. Bo strajk – tak-
że dzisiaj – jest ostateczną formą protestu, 
ale przecież z wolą negocjacji i kompromi-
su. Inaczej staje się autodestrukcją. Ludzie 
pracy – bo przecież nie tylko robotnicy. 
To kolejna lekcja wyciągnięta z osamot-
nionych zrywów w Marcu ’68 i Grudniu 
’70 roku. Dialog i to dialog transparentny, 
to podstawa porozumienia. Taki odbywał 
się, po przyjeździe ekipy wicepremiera 
Jagielskiego, w Sali BHP gdańskiej stocz-
ni. Nagłośniony i słuchany przez tysiące 
każdego dnia pod stoczniową bramą. Te 
tysiące dawały także niemałe wsparcie i 
ochronę strajkującym, a ekipie rządowej 
przypominały po czyjej stronie jest LUD. 
Ale trzeba też przyznać, że do dialogu 
potrzebne są dwie strony. Niezależnie od 
rzeczywistych i długofalowych intencji 
ówczesnych decydentów nikt w sierpniu 
1980 roku nie mówił o obcinaniu rąk 
wyciągniętych przeciwko ludowej władzy, 
jak dziesięć lat wcześniej. Tak się działo 
przez szesnaście miesięcy. W jakiś spo-
sób zaowocowało to dziewięć lat później 
tzw. Okrągłym Stołem. I choć słynne 
fraternizowanie się ofiar z oprawcami 
w podwarszawskiej Magdalence może 
budzić niesmak, a samo ówczesne po-
rozumienie przez wielu było uważane za 
nazbyt „zgniłe”, to proces erozji systemu 

rozpoczął się i był nieunikniony. To ra-
czej późniejsze decyzje wpłynęły na jego 
opóźnienie i rozmycie, łącznie z brakiem 
rzeczywistego osądzenia przez wolną Pol-
skę tych, którzy popełnili zbrodnie. W na-
stępnych dekadach zmienił się charakter 
dialogu, ale pozostał on przecież istotą 
rozwiązywania konfliktów. Od negocjo-
wanego miesiącami w 1992 roku „Paktu 
o przedsiębiorstwie państwowym w trak-
cie przekształcania”, który wbrew nazwie 
dotyczył zdecydowanie szerszego pakietu 
spraw, poprzez późniejszą Komisję Trój-
stronną, aż po dzisiejszą Radę Dialogu 
Społecznego i po tysiące porozumień i 
układów zbiorowych pracy zawieranych 
na szczeblu zakładu – to wynik dialogu 
wpisanego zresztą w 1997 roku do Kon-
stytucji RP. Czy przestrzeganego? Z tym 
bywało i bywa bardzo różnie. 

Demokracja

NSZZ „Solidarność” to niewątpliwie 
najbardziej, rzec by można, na wskroś 
demokratyczna instytucja naszego życia 
publicznego. Taka rodziła się i taka po-
zostaje. Nieufność do niekonsultowa-
nych wyborów i decyzji podejmowa-
nych gdzieś na górze spowodowała, że 
w roku 1980 Związek oparł się przede 
wszystkim o struktury zakładowe, 
wychodząc z założenia, że to tam jest 
skupiona i siła, i wiedza o potrzebach 
pracowników, i znajomość ludzi. Ta od-
dolna szkoła demokracji, niespotykana 
przecież w „ludowej demokracji”, spo-
wodowała, że ludzie czuli się „u siebie”. 
Często nie wiedzieli zresztą i nie rozu-
mieli, że regułami demokracji także 
można skutecznie manipulować…

Związek zawodowy

Profesor Rocco Buttiglione wyraził 
radość, że może przemawiać w miejscu, 
w którym Bóg w sposób tak oczywisty 
położył swój palec na historii Polski, 
Europy i świata. Tak. Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” zmienił historię Polski i Europy, 
przyczynił się do zakończenia zimnej 
wojny i powojennego porządku świata, 
podzielonego między mocarstwa. To 
prawda. Ale mógł to uczynić, ponieważ 
powstał jako związek zawodowy w tro-
sce o podstawowe potrzeby ludzi pracy. 
I tak jest do dzisiaj. Jakże dobitnie mówił 
o tym św. Jan Paweł II podczas ostatnie-
go spotkania z „Solidarnością” w listo-
padzie 2003 roku: – Wydaje się, że dziś 
to wezwanie do zabezpieczenia godności 
i skuteczności ludzkiej pracy nie straciło 
swojej ważności. Wiem, jak bardzo ta 
godność i skuteczność jest dziś zagrożona 
.(…) Zdarza się, że pracodawcy w Polsce 
odmawiają podwładnym prawa do odpo-
czynku, do świadczeń lekarskich, a nawet 
macierzyństwa. Czy nie oznacza to ogra-
niczania wolności, o jaką walczyła „So-
lidarność”? Pozostaje wiele do zrobienia 
w tym względzie. Siedemnaście lat póź-
niej jest zapewne nieco lepiej. Ale nadal 
pozostaje wiele do zrobienia. Przyjaciel 
„Solidarności”, francuski dziennikarz 
Bernard Margueritte, lata temu ujął to 
równie dobitnie: – Nie wątpię, że tak 
samo jak ongiś „Solidarność” się rozpra-
wiła z nieludzkim materializmem komu-
nistycznym, tak samo „Solidarność” jutro 
rozprawi się z nieludzkim materializmem 
neoliberalnym. Ta walka nas czeka. So-
lidarność bowiem nie jest za nami. Jest 
przed nami!.

Jacek Rybicki

Droga Solidarności
40 lat temu narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Narodził się z ludzkiej krzywdy. 
Powstał, bo robotnicy nie chcieli być robolami. W geście solidarności ze zwolnioną z pracy przed emeryturą suwnicową 
Anną Walentynowicz byli w stanie podjąć strajk i narazić siebie i swoje rodziny na niewiadome wówczas represje. Bo 
pamięć Grudnia ’70, a później Czerwca ’76 była przecież żywa. A jednak – chcieli być wreszcie u siebie, ba, chcieli mieć 
swoją organizację, swój związek zawodowy, w którym w przyszłości, razem, silni wzajemną solidarnością,  będą mogli 
bronić swoich praw, w tym prawa do godnej, bezpiecznej i właściwie opłacanej pracy, ale także prawa do podstawowych 
wolności obywatelskich.
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Mecenas obchodów:

Idee stojące u podstaw Związku, za-
dania zapisane w naszym Statucie, nie 
zmieniły się od 1980 roku. To działania 
na rzecz poprawy sytuacji pracowników 
i ich rodzin, niezależnie od formy wy-
konywanej pracy oraz na rzecz emery-
tów i rencistów. Zależy nam na kształ-
towaniu przyjaznego dla pracowników 
klimatu politycznego i gospodarczego, 
stąd też angażowanie się w ogólnokra-
jowe akcje. 

Rok 1980, czas strajków i tworzenia 
NSZZ „Solidarność”, był wołaniem o 
godność człowieka pracy. Ustrój wtedy 
panujący na ludzi pracy się powoływał. 
Jednak daleko odszedł od propagando-
wych haseł. O ile traktował je kiedykol-
wiek poważnie. 

Zdecydowana większość wysuwa-
nych wówczas postulatów tyczyła po-
prawy warunków pracy, wynagrodzeń, 
warunków socjalnych, na przykład w 
PLO była ułożona długa lista postula-
tów – od podwyżki wynagrodzeń załóg 
morskich i pracowników lądowych, do 
BHP i oświetlenia terenu przy Domu 
Marynarza. Było to odzwierciedlenie 
tego, czym żyli ludzie zatroskani o swój 
warsztat pracy, o zakłady, o los swoich 
rodzin. 

Postulaty MKS-ów, negocjowane ze 
stroną rządową w Gdańsku, Szczecinie, 
Jastrzębiu czy w Katowicach, dotyczy-
ły też kwestii ogólnokrajowych. Kilka 
miało charakter polityczny, z głównym 
gdańskim postulatem wołającym o pra-
wo do założenia niezależnego od wła-
dzy politycznej i pracodawców związ-
ku zawodowego, zgodnie z Konwencją 
MOP nr 87, a w ślad za tym o prawo do 
strajku, także upominanie się o więź-
niów politycznych, o wolność słowa.   
Po roku był I Krajowy Zjazd Delegatów 

NSZZ „Solidarność”, Uchwała Progra-
mowa i Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej. 

 „Solidarność” trzymała parasol nad 
wszelkimi niezależnymi od władz inicja-
tywami, od wydawnictw po konferen-
cje, kongresy, festiwale. Msza święta na 
antenie radia zaistniała dzięki zapisom 
porozumienia z Gdańska. W porozu-
mieniach są zapisy o wolnych sobotach, 
a po latach musieliśmy upominać się o 
wolne od pracy niedziele. To znak czasu 
i tego, jak daliśmy się omamić „cudo-
twórcom” o proweniencji libertyńskiej 
i liberalnej. Oni wiedzieli, czemu służy 
wyścig szczurów, do którego zaprzęgli 
społeczeństwo, czyli napędzaniu pienię-
dzy do ich kieszeni i dezintegrowaniu 
społeczeństwa przez zerwanie z trady-
cją dnia świętego.  

Gdańsk nie bez powodu stał się 
centrum buntu. Miasta portowe były 
oknami na świat. W latach 70. okno 
zostało uchylone. Mogliśmy dostrzec, 
że na Zachodzie żyje się inaczej, ludzie 
się uśmiechają, chodzą z podniesio-

nymi głowami, idą do pracy i wracają 
zadowoleni. Po powrocie z rejsów po-
trzebowaliśmy kilku dni, by ochłonąć, 
by się przyzwyczaić do niedoborów, 
do różnic między Wolnym Światem a 
rzeczywistością socjalizmu realnego. 
Tamte kontakty i obserwacje miały 
wpływ na naszą świadomość. Zaczęli-
śmy marzyć, by w Polsce było tak jak 
na Zachodzie. 

W trakcie wolnościowego karnawa-
łu „S” można było obserwować grę sił w 
Związku i wokół Związku, ale większość 
energii była skierowana na tworzenie 
struktur, na działalność związkową, na 
sprawy ludzi. 

W „Solidarności” byli też ludzie z 
opozycji o rodowodzie lewicowym, 
chcący doprawić socjalizmowi ludzką 
twarz. Zbigniew Herbert trafnie sko-
mentował to jako oszustwo intelektu-
alne – potwór powinien mieć twarz 
potwora, nie jakiejś hybrydy. 

Bez wielkich zakładów pracy, któ-
re zmiotła z czasem transformacja, 
bez solidarnych robotniczych rzesz, 
byłoby wręcz niemożliwe powstanie 
„Solidarności”. Udało się, bo w sierp-
niu stanęła stocznia. Następnego dnia 
stanęły kolejne wielkie zakłady pracy. 
Po „komunardach” w Gdyni stanęła 
komunikacja i kolejne zakłady. Strajk 
tak wielki, z udziałem ludzi, którzy się 
odważyli, nie mógł wygasnąć. 

Jest taka teoria ustrojów policyjnych, 
mówiąca, że jeśli protestuje stu, trzeba 
ich spałować, jeśli protestuje sto tysię-
cy, trzeba się przyłączyć. Czy tak będzie 
dzisiaj na Białorusi? 

To rodząca się samodzielnie solidar-
ność pracowników była początkiem i 
warunkiem naszego sukcesu.   

Krzysztof Dośla

Ta sama „Solidarność” 
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14 sierpnia 
Wyrzucenie z pracy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina Anny Walentynowicz, współorgani-
zatorki Wolnych Związków Zawodowych, wywołuje ostrą reakcję załogi. Strajk inicjują 
młodzi stoczniowcy: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński pod kierownic-
twem Bogdana Borusewicza. Robotnicy na zorganizowanym przez siebie wiecu żądają: 
przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, wzniesienia pomnika O�ar
Grudnia 1970 roku, podwyżki płac o 2 tysiące złotych oraz zrównania zasiłków rodzin-
nych do wysokości otrzymywanych w milicji.

15 sierpnia
Do strajku przyłącza się Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, na jego czele staje An-
drzej Kołodziej. Rozpoczyna się strajk komunikacji miejskiej w Gdańsku. Przed rozpoczę-
ciem pierwszej zmiany rozpoczyna się strajk w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

16 sierpnia 
Lech Wałęsa kończy strajk po otrzymaniu gwarancji realizacji postulatów. Grupa straj-
kujących, m.in. Anna Walentynowicz, Ewa Ossowska i Alina Pienkowska, nie chcąc do-
puścić do zakończenia strajku, zatrzymuje wychodzących stoczniowców. W godzinach 
wieczornych, po konsultacjach z delegacjami innych zakładów, powołany zostaje Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy i kontynuowany jest strajk solidarnościowy.

17 sierpnia 
Ks. Henryk Jankowski odprawia mszę św. przy Bramie nr 2 stoczni. W pobliżu bramy staje 
drewniany krzyż ku czci o�ar poległych w Grudniu 1970 roku. Także w stoczni gdyńskiej
odprawiona została msza – przez księdza Hilarego Jastaka. 
18 sierpnia 
Uzgodniono treść 21 postulatów strajkowych.  W Szczecinie powstaje MKS z siedzibą 
w Stoczni im. Warskiego. 

19 sierpnia
Obrady MKS-u transmituje się poprzez głośniki na całą stocznię i pod bramami nr 2 i 3, 
gdzie zbierają się kilkutysięczne tłumy. Do Stoczni Gdańskiej przybywają zagraniczni 
dziennikarze. Po żądaniach MKS-u zaprzestano sprzedaży alkoholu w Trójmieście.

20 sierpnia
Do strajków przyłącza się Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Opera Bałtyc-
ka i Filharmonia Bałtycka. MKS reprezentuje 304 zakłady.

21 sierpnia
Do Gdańska przyjeżdża delegacja rządowa z Mieczysławem Jagielskim na czele. Do 
strajku przyłączają się zakłady Elbląga, Ustki i Słupska.

23 sierpnia
Ukazuje się pierwszy numer „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność”. 

30 sierpnia
W Polsce strajkuje ponad 4600 zakładów pracy. W Szczecinie dochodzi do podpisania 
porozumień pomiędzy strajkującymi a stroną rządową.

31 sierpnia
Podpisanie Porozumień Gdańskich, na mocy których mają powstać niezależne samo-
rządne związki zawodowe.

1 września
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekształca się w Międzyzakładowy Komitet Za-
łożycielski (MKZ).

3 września
Podpisanie porozumień w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku pomiędzy MKS a stroną rządową.

17 września
W Gdańsku powstaje NSZZ „Solidarność” z Krajową Komisją Porozumiewawczą (KKP) 
jako strukturą kierowniczą. 
10 listopada
Sąd Najwyższy w Warszawie rejestruje Statut NSZZ „Solidarność”. Wcześniej Sąd Woje-
wódzki w Warszawie dokonał samowolnej ingerencji w statut, wpisując PZPR jako prze-
wodnią partię. W odpowiedzi Związek ogłosił gotowość strajkową.

5 grudnia
Na szczycie państw Układu Warszawskiego w Moskwie gen. Wojciech Jaruzelski przed-
stawia koncepcję samodzielnego zlikwidowania „Solidarności” i opozycji.

16 grudnia
W Gdańsku odsłonięto pomnik Poległych Stoczniowców. Dzień później w Gdyni odsło-
nięto pomnik O�ar Grudnia 1970 r.

KALENDARIUM
1980 
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ANNA WALENTYNOWICZ
Jej zwolnienie było bezpośrednią przyczyną 

wybuchu strajku w sierpniu 1980 roku w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina, który z czasem objął 

całe  Wybrzeże 
i kraj. Urodziła 
się w 1929 r. w 
Równem (Wo-
łyń), zginęła 10 
kwietnia 2010 r. 
w katastrofie lot-
niczej pod Smo-
leńskiem. Pracę 
w stoczni rozpo-
częła w 1950 r. 
Była spawaczem, 
od 1966 r. suw-
nicową. Upomi-
nała się o sprawy 
robotnicze. Od 

1978 r. działała w Wolnych Związkach Zawodowych Wy-
brzeża, była represjonowana, zatrzymywana na 48 godzin, 
rozpracowywana przez SB w ramach SOR „Suwnicowa”. 7 
sierpnia 1980 r. została zwolniona z pracy na kilka miesię-
cy przed emeryturą. Żądanie przywrócenia Walentynowicz 
do pracy stało się pierwszym postulatem strajkujących od 
14 sierpnia 1980 r. stoczniowców. 16 sierpnia 1980 r., po za-
kończeniu strajku przez Lecha Wałęsę, zatrzymywała wraz z 
Aliną Pienkowską i Ewą Ossowską wychodzących ze stoczni 
robotników i wzywała do jego kontynuacji. Była sygnata-
riuszką Porozumień Sierpniowych. W grudniu 1981 r. została 
internowana w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi. W grudniu 
1983 r. aresztowana za próbę wmurowania (z Kazimierzem 
Świtoniem i Ewą Tomaszewską) tablicy upamiętniającej pacy-
fikację KWK Wujek. W 1989 r. była przeciwniczką Okrągłego 
Stołu. Odznaczona Orderem Orła Białego. 

BRAMA
Brama nr 2, wiodąca do Stoczni Gdań-

skiej, niemy świadek historii, nazywana 
czasami Bramą Wolności, przez którą wyszli 
stoczniowcy 16 grudnia 1970 roku, przed 

którą gromadzili się wspierający strajk Sierpnia ’80, przez 
której pręty strajkujący odbyli tysiące rozmów z żonami i 
dziećmi, która słuchała ich zwierzeń. Symbolicznie dzieliła 
i łączyła. 17 sierpnia 1980 r. przy bramie strajkujący usta-
wili drewniany krzyż. Pamiątkę Grudnia ’70. W kolejnych 
dniach światowe media obiegały obrazy z gdańskiej stoczni 
i ukwieconej bramy wiodącej do zakładu. Przed nią gro-
madziły się tłumy, by wspierać stoczniowców. Wisiał nad nią 
transparent „Proletariusze wszystkich zakładów łączcie się”. 

Na bramie socjalistycznego zakładu, któremu patronował 
wojujący ateista o pseudonimie „Lenin”, robotnicy zawiesili 
obraz Matki Boskiej i portret Jana Pawła II. Nad bramą stocz-
ni umieszczono też komunikat do społeczeństwa: drewniane 
tablice z 21 postulatami MKS. W 1999 r. brama została wpisa-
na do rejestru zabytków województwa pomorskiego, a w 2014 
r. została wyróżniona Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w 
ramach historycznego zespołu obiektów Stoczni Gdańskiej.

CENY
Pierwsze strajki latem 1980 roku były reak-

cją na podwyżki cen mięsa i wędlin wprowa-
dzone przez ówczesną ekipę rządzącą Edwarda 
Gierka. Ceny detaliczne towarów w sklepach w 

PRL ustalane były odgórnie, zgodnie z gospodarką centralnie 
planowaną. Co pewien czas rząd wprowadzał jednorazowe, 
drastyczne podwyżki ustalanych przez państwo cen towarów 
i usług. Celem operacji była redukcja nawisu inflacyjnego i w 
efekcie przywrócenie bieżącej równowagi rynkowej. Zwykle 
po takich operacjach cenowo-dochodowych w PRL wybucha-
ły protesty społeczne. Tak było w grudniu 1970 roku, kiedy 
to drastycznie wzrosły ceny mięsa, mąki, kasz. Z kolei 1 lipca 
1980 r. o 30 procent wzrosły ceny w stołówkach i sklepach 
przyzakładowych. Stało się to bezpośrednim powodem wy-
buchu strajków, które kończyły się zazwyczaj podpisaniem 
zakładowych porozumień. Po 15 sierpnia 1980 r. do postula-
tów natury ekonomicznej dołączono postulaty o charakterze 
politycznym, jak utworzenie niezależnych związków zawo-
dowych, zniesienie cenzury czy uwolnienie więzionych za 
przekonania.

DEMONSTRACJE
Przed powstaniem NSZZ „Solidarność” opo-

zycja demokratyczna co jakiś czas organizowała 
wystąpienia uliczne. W 1956, 1968, 1970 i 1976 
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1981-1989 
15 stycznia 1981
Delegacja NSZZ „Solidarność” w Watykanie zostaje przyjęta na audiencji przez papieża 
Jana Pawła II.

19 marca 1981
Podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy dochodzi do pobicia przez 
milicję Jana Rulewskiego, Mariusza Łabentowicza i Michała Bartoszcze. W odpowiedzi 
na tę prowokację Związek ogłasza gotowość strajkową.

3 kwietnia 1981
Ukazuje się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”.

12 maja 1981
Sąd Najwyższy w Warszawie rejestruje NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

13 maja 1981
Zamach na papieża Jana Pawła II w Watykanie.

30 lipca 1981
W kilku miastach Polski odbywają się tzw. marsze głodowe, które są protestem przeciw-
ko pogarszającemu się zaopatrzeniu w żywność. 

5 września 1981
W hali Olivia w Gdańsku rozpoczynają się obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” . Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” zostaje Lech Wałęsa. Wystosowano 
„Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które głosi prawo do walki o wolny ruch 
związkowy. 7 października w drugiej turze zjazdu przyjęto Uchwałę Programową.

13 grudnia 1981
Na mocy dekretu Rady Państwa, łamiąc Konstytucję PRL, wprowadzono stan wojenny na 
obszarze całej Polski. Przeprowadza się masowe aresztowania działaczy „Solidarności” oraz 
opozycji. Związek proklamuje strajk generalny. 
14 grudnia 1981
Wojsko i milicja przystępują do zbrojnej pacy�kacji stoczni, portów, kopalni, hut oraz
większych ośrodków oporu. W Stoczni Gdańskiej konstytuuje się Krajowy i Regionalny 
Komitet Strajku Generalnego.

16 grudnia 1981
Podczas pacy�kacji Kopalni Węgla Kamiennego Wujek oddziały ZOMO zabijają 9 górników.

17 grudnia 1981
W okolicach dworca kolejowego w Gdańsku dochodzi do zamieszek. W konsekwencji 
użycia broni palnej ginie Antoni Browarczyk. Rannych zostaje 27 osób.
13 stycznia 1982
W kościele pw. Stanisława Kostki w Warszawie pierwszą mszę św. za ojczyznę odprawia 
ks. Jerzy Popiełuszko.

3 lutego 1982
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni kończy proces pracowników Wyższej Szkoły Morskiej, 
oskarżonych o zorganizowanie strajku.  Zapadają najwyższe w stanie wojennym wyroki: 
Ewa Kubasiewicz – 10 lat, Jerzy Kowalczyk i Władysław Trzciński po 9 lat.
22 kwietnia 1982
Powstaje Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” – tajna struktura Związku.

31 sierpnia 1982
W drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych Polskę ogarnia największa od wprowadze-
nia stanu wojennego fala demonstracji. Najtragiczniejszy przebieg ma demonstracja 
w Lubinie, gdzie śmierć ponoszą trzy osoby. 

8 października 1982
Sejm PRL uchwala Ustawę o związkach zawodowych, na mocy której rozwiązuje się 
wszelkie związki zawodowe funkcjonujące do 13 XII 1981 r., w tym NSZZ „Solidarność”.

27 grudnia 1982
Rada Ministrów postanawia, że majątek byłych związków zawodowych będzie przekaza-
ny nowo utworzonym prorządowym organizacjom związkowym.

12 maja 1983
Milicja zatrzymuje na Starym Mieście w Warszawie Grzegorza Przemyka, świeżo upieczonego 
maturzystę i młodego poetę. Dwa dni później umiera on w wyniku pobicia na komisariacie.

16−23 czerwca 1983
Papież Jan Paweł II przybywa z drugą pielgrzymką do Polski.

22 lipca 1983
Formalne zniesienie stanu wojennego (trwał 586 dni). W jego miejsce wprowadzono „Szcze-
gólną regulację prawną w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego”. 

5 października 1983
Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla.

7 lutego 1984
W niewyjaśnionych okolicznościach ginie Piotr Bartoszcze, działacz NSZZ Rolników In-
dywidualnych „Solidarność”.

19 października 1984
Zostaje uprowadzony i następnie w bestialski sposób zamordowany ks. Jerzy Popiełusz-
ko, charyzmatyczny kapelan „Solidarności”. Jego pogrzeb, w którym uczestniczy kilkaset 
tysięcy osób z całej Polski, jest wielkim protestem przeciwko totalitarnemu systemowi.

29 września 1986
Lech Wałęsa powołuje Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”, jawną strukturę Związku. 
W następnych dniach ujawniają się regionalne struktury związkowe.
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roku doszło do ulicznych manifestacji, a te były brutalnie rozpę-
dzane przy użyciu gazu, pałek, a nawet broni palnej (Poznań 1956, 
Wybrzeże 1970). 15 maja 1977 r. w Krakowie 2 tys. młodych ludzi 
przeszło w Czarnym Marszu po zamordowaniu studenta UJ Stasz-
ka Pyjasa. 11 listopada 1978 r. w Warszawie, w Gdańsku i w Kra-
kowie demonstracje zorganizował Ruch Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela (ROPCiO). Od 1977 r. przed Bramą nr 2 Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina dochodziło do demonstracji w rocznice Grudnia 
’70. Ruch Młodej Polski (RMP) zorganizował w Gdańsku 3 maja 
1980 r. demonstrację, która została rozbita przez MO i SB. W 1981 
r. ulicami wielu miast przeszły tzw. marsze głodowe (m.in. w lipcu 
1981 w Łodzi). Szczególny był „biały marsz” 17 maja 1981 r. w 
Krakowie z udziałem 250 tys. osób w intencji powrotu do zdrowia 
rannego w zamachu Jana Pawła II. Do brutalnego rozpędzania 
demonstracji dochodziło w stanie wojennym, m.in. w pierwszym 
dniu jego obowiązywania MO rozpędzała ludzi gromadzących 
się pod siedzibami „S”. Do gwałtownych demonstracji przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego dochodziło od 16 do18 grudnia 
1980 r. w Gdańsku (17 grudnia zginął Antoni Browarczyk). 1 maja 
1982 r. miały miejsce niezależne obchody Święta Pracy. Wielką 
skalę miały demonstracje 3 maja 1982 r. w Gdańsku, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie. Największą skalę w latach 
80. miały demonstracje 31 sierpnia 1982 r. (tego dnia zginęło 5 
osób, w tym 3 w Lubinie). MSW odnotowało do zniesienia stanu 
wojennego (22 lipca 1983 r.) 564 demonstracje i zajścia uliczne. 

EKSPERCI 
odegrali główną rolę w wypracowaniu 

punktu Porozumień Sierpniowych dotyczącego 
wolności zrzeszania się w związki zawodowe, 
proponując formułę związków „niezależnych 
i samorządnych”, tonując nastroje i namawiając 

do kompromisu. 20 sierpnia 1980 r. w Warszawie 64 twórców 
wystosowało apel wzywający władze do uznania MKS i do pod-
jęcia rozmów. Na strajku pojawili się pisarz Lech Bądkowski, 
jako rzecznik MKS, i dr Wojciech Gruszecki z PG. Kardynał 
Stefan Wyszyński wysłał do stoczni zaufanego współpracowni-
ka Romualda Kukołowicza celem uzyskiwania bezpośrednich 
informacji. Z poparciem Episkopatu Polski wystąpili Andrzej 
Stelmachowski, Andrzej Święcicki i Andrzej Wielowieyski. 23 
sierpnia 1980 r. z listem 64 intelektualistów przybyli do stoczni 
Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek. 24 sierpnia przy 
MKS powołano formalnie komisję ekspertów (Tadeusz Ma-
zowiecki, Andrzej Cywiński, Andrzej Wielowieyski, Bronisław 
Geremek, Tadeusz Kowalik, Waldemar Kuczyński oraz Jadwiga 
Staniszkis). W kolejnych dniach dołączyli Jerzy Stembrowicz 
i Jan Strzelecki, a 29 sierpnia Jan Olszewski i Wiesław Chrza-
nowski. Od września grupę doradców (już MKZ) tworzyli 
Lech Kaczyński i Jacek Kuroń, a projekt statutu niezależnego 
związku przygotowali Olszewski, Chrzanowski i Władysław 
Siła-Nowicki.  

FILM
Dokumentalnym zapisem strajku w Stocz-

ni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku był film pt. 
„Robotnicy ’80” zrealizowany przez A. Cho-

dakowskiego i A. 
Zajączkowskiego, 
ukazujący przy-
wódców strajku 
i „zwykłych” ro-
botników oraz 
przebieg negocja-
cji MKS z delega-
cją rządową. Kul-
towym obrazem 
p o ś w i ę c o n y m 
rewolucji „Soli-
darności” był film 
fabularny „Czło-
wiek z żelaza”, za 
który jego reżyser 
Andrzej Wajda 
otrzymał Złotą 
Palmę w Cannes. 
Zrealizowane na 

fali zmian w 1981 r. „półkowniki”: „Przesłuchanie”, mówiące 
o terrorze bezpieki (reż. R. Bugajski), „Przypadek”, wskazujący 
na uwikłania w PRL (reż. K. Kieślowski), „Dreszcze”, o uwie-
dzeniu przez stalinizm (reż. W. Marczewski) i „Wielki bieg”, 
o sile propagandy (reż. J. Domaradzki) oraz „Krótki film o dniu 
pracy”, o buncie w Radomiu ’76 (reż. K. Kieślowski), stanowiły 
ważny fragment rozrachunku z PRL. 

GDAŃSK
Miasto nad Motławą stało się centrum sierp-

niowego protestu. Nie bez znaczenia był duch 
miasta, tworzony m.in. przez przybyłych z Wi-
leńszczyzny po 1945 r. rodaków oraz poczucie 

wolności miasta portowego. Tutaj żyli i schodzili na ląd ma-
rynarze, którzy mieli kontakt ze światem i przywozili dewizy. 
Na postrzeganie politycznej rzeczywistości miał wielki wpływ 
dramat Grudnia ’70 oraz (od końca lat 70.) działalność WZZ 
Wybrzeża i RMP. To w tym mieście znajdowała się stocznia i 
liczne inne wielkie zakłady pracy. 

To w Stoczni Gdańskiej, noszącej imię Włodzimierza I. 
Lenina, zrodziła się niezależna od władz organizacja NSZZ 
„Solidarność”. Przedstawiciele strajkujących i wysłannicy 
ówczesnej władzy podpisali w sali BHP Stoczni Gdańskiej 
porozumienie. To w stoczniowym biurze konstrukcyjnym 
zaprojektowano i w Stoczni Gdańskiej zbudowano pomnik 
upamiętniający robotników zabitych w 1970 roku w Gdańsku. 
Przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej narodziła się solidarność 
ludzi upominających się o prawa obywatelskie. W Stoczni 
Gdańskiej w różnych latach pracowało nawet 16 tys. osób. 

HISTORIA
Szczególnie historia najnowsza Polski była 

jednym z najbardziej oczekiwanych, popular-
nych i ważnych tematów dyskursu publicznego 
przywołanego w czasie społecznej pokojowej 

rewolty lat 1980–81. Wiązało się to z postanowieniami doty-
czącymi wolności słowa. Punkt 3 Porozumień Sierpniowych 
mówił o przestrzeganiu zagwarantowanej w Konstytucji PRL 
wolności słowa, druku, publikacji. To dzięki „S” i trzyma-
nemu przez nią nad niezależnymi oficynami wydawniczymi 
parasolowi ochronnemu do szerszej świadomości i pamięci 
wróciły, wygumkowane z oficjalnej historiografii, daty i po-
staci: rok 1920 i Viktoria Warszawska, 17 września 1939 r., 
Katyń, pojawiły się publikacje o żołnierzach podziemia nie-
podległościowego i o robotniczych powstaniach i buntach 
(1956, 1970 i 1976). Mimo wszechobecnej cenzury w latach 
1980–81 nawet w oficjalnych periodykach i audycjach poja-
wiały się nazwiska Piłsudski, Anders, Sosnkowski, Sosabow-
ski, Maczek, Mikołajczyk, Miłosz, Herbert. 31 lipca 1981 r. 
na kanwie Porozumień Sierpniowych weszła w życie ustawa 
nakazująca oznaczanie ingerencji cenzury. 

INFORMACJA
Wyłączone telefony, zdawkowe informacje 

w telewizji, radiu i oficjalnej prasie, enigma-
tycznie wspominające o „nieuzasadnionych 
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18 listopada 1986
NSZZ „Solidarność” zostaje przyjęty do międzynarodowych central związkowych: Światowej 
Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych.

8−14 czerwca 1987
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. 12 czerwca w Gdańsku papież modli się 
przed pomnikiem Poległych Stoczniowców. 

25 października 1987 
Powołanie jednolitego kierownictwa Związku – Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ 
„Solidarność”. 

2 maja 1988
Załoga Stoczni Gdańskiej im. Lenina proklamuje strajk solidarnościowy. Żądania doty-
czą: zwolnienia więźniów politycznych, przywrócenia legalności „Solidarności” w stocz-
ni, przyjęcia do pracy zwolnionych z przyczyn politycznych. Stoczniowców popierają 
studenci Uniwersytetu Gdańskiego. 

5 maja 1988
W Nowej Hucie specjalne oddziały milicji rozbijają strajk w Hucie im. Lenina. W Szczeci-
nie strajkuje komunikacja miejska.

22 sierpnia 1988
Stocznia Gdańska im. Lenina oraz Północna im. Bohaterów Westerplatte proklamują strajk, 
powołując Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). W następnych dniach przyłączają 
się załogi Gdańskiej Stoczni Remontowej, Stoczni Wisła i Stoczni Radunia. Generalnym po-
stulatem strajkujących staje się hasło „Nie ma wolności bez Solidarności”.

1 września 1988
Koniec strajków w stoczniach. Strona rządowa składa propozycję rozmów przy okrągłym 
stole. MKS przekształca się w Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „Solidarność”.

18 grudnia 1988
Przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” zostaje utworzony Komitet Obywatelski. 

21 stycznia 1989
Na plebanii para�i pw. Karola Boromeusza w Warszawie zostaje zamordowany ks. Stefan
Niedzielak, kapelan „Solidarności”.

30 stycznia 1989
W Białymstoku zostaje zamordowany ks. Stanisław Suchowolec, duszpasterz „Solidarności”.

6 lutego – 5 kwietnia 1989
Obrady Okrągłego Stołu. Rozmowy dotyczą między innymi reformy ustrojowej, polity-
ki społecznej i gospodarczej, pluralizmu związkowego, reform prawa i sądów, środków 
masowego przekazu, ustroju samorządu terytorialnego.

17 kwietnia 1989
Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie rejestruje NSZZ „Solidarność”.

4 czerwca, 18 czerwca  1989
Dwie tury wyborów do Sejmu X kadencji i Senatu I kadencji. „Solidarność” zdobywa 260 
mandatów w 560-osobowym parlamencie, czyli tyle, ile pozwalały ustalenia zawarte 
przy okrągłym stole.

23 czerwca 1989
Zawiązuje się Obywatelski Klub Parlamentarny „Solidarność”.

29 grudnia 1989
Sejm przyjmuje zmiany w konstytucji, które ustalają, że Polska jest demokratycznym 
państwem urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, przywraca nazwę 
państwa Rzeczpospolita Polska oraz tradycyjne godło – orła białego w koronie. 

19−24 kwietnia 1990
II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 

9 grudnia 1990
Lech Wałęsa zostaje wybrany na prezydenta Polski, trzy dni później składa rezygnację z 
funkcji przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

23−24 Iutego 1991
Podczas obrad III KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku na przewodniczącego Związku zo-
staje wybrany Marian Krzaklewski.

21 sierpnia 1991
Komisja Krajowa „Solidarności“ podejmuje decyzję o wejściu w spór zbiorowy z rządem 
RP w sprawie waloryzacji płac w sferze budżetowej.

27 października 1991
Pierwsze wolne w powojennej Polsce wybory do parlamentu. „Solidarność” zdobywa 27 
mandatów w Sejmie oraz 11 w Senacie.

6 października 1992
Rozpoczynają się negocjacje „Solidarności” z rządem i organizacjami pracodawców nad 
pakietem ustaw „Pakt o przedsiębiorstwie państwowym”. Trójstronne porozumienie zo-
staje podpisane 10 listopada.

14−18 grudnia 1992
„Solidarność” proklamuje strajki ostrzegawcze w związku z lawinowo rosnącymi kosz-
tami utrzymania.

7 stycznia 1993
Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy pomiędzy „Solidarnością” a rządem w 
sprawie rekompensowania wzrostu kosztów utrzymania.

1990-1999
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przerwach w pracy” – tak władza komunistyczna usiłowała 
odciąć strajkujących od społeczeństwa. Aby przełamać blo-
kadę informacyjną protestujący sięgali po różne dostępne im 
wówczas środki. Tablice z 21 postulatami zawisły na stocznio-
wej Bramie nr 2, strajkowe hasła malowane były na murach 
zakładów. W Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (Wolna 
Drukarnia Stoczni Gdynia) i w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
strajkujący drukowali ulotki w zakładowych drukarniach, a 
przez radiowęzeł transmitowane były negocjacje z rządem. 
W miasto wyruszyła armia łączników między protestujący-
mi zakładami i kolporterów ulotek strajkowych. 23 sierpnia 
1980 r. ukazał się pierwszy numer „Strajkowego Biuletynu 
Informacyjnego Solidarność”. Na oficjalne pismo „Solidar-
ność” musiała czekać do wiosny następnego roku. Pierwszy 
numer „Tygodnika Solidarność” ukazał się 3 kwietnia 1981 
r. w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. 

JAN PAWEŁ II
2 czerwca 1979 r. Ojciec Święty wygłosił 

na pl. Zwycięstwa w Warszawie jedno z naj-
ważniejszych przemówień w historii Polski: „I 
wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan 

Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam 
w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszyst-

kimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!”. Bez tej pielgrzymki nie byłoby „Solidarno-
ści”. W sformułowanych na strajkach w 1980 r. postulatach 
było echo orędzia Ojca Świętego z pielgrzymki roku 1979,  
brzmiące wbrew kategoriom społeczeństwa socjalistycznego. 
W Gdańsku, w 1987 r., w homilii skierowanej do ludzi pracy 
Jan Paweł II mówił: „W tym mieście, a równocześnie na całym 
Wybrzeżu Bałtyckim, i w innych środowiskach pracy w Pol-
sce, podjęto ogromny wysiłek, zmierzający do tego, by ludz-
kiej pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy i społeczny. 
(…) Solidarność – to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to 
brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden 
przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. 
Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być 
program walki ponad programem solidarności. Inaczej – ro-
sną zbyt wielkie brzemiona”. 

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

obradował w dwóch turach: 5–10 września 
i 26 września – 7 października 1981 r. w Gdań-
sku (hala Olivia) i zakończył trwający od 1980 r. 

proces wyboru władz „S”. Zadaniem zjazdu było wybrać wła-
dze krajowe, wprowadzić poprawki do statutu oraz opracować 

program „S”. Zjazd był jednym z najważniejszych wydarzeń 
w działalności „S”. Na zjazd wybrano 896 delegatów z 38 Re-
gionów. Do historii przeszło Posłanie do Ludzi Pracy Europy   
Wschodniej. W szerszej pamięci pozostał zjazdowy plakat z 
rocznym chłopczykiem dziarsko kroczącym przez trawnik 
oraz udział w II turze zjazdu gen. bryg. Mieczysława Boruty-
-Spiechowicza w galowym mundurze Wojska Polskiego. Zjazd 
przyjął obszerny program pt. „Samorządna Rzeczpospolita”. 
Był festiwalem wolności, demokracji, samoorganizacji i po-
kazem siły NSZZ „S”. 

 
LUBELSKI LIPIEC

Nim ruszyła lubelska fala strajków, 1 lipca 
1980 r. zastrajkowali robotnicy WSK PZL-
-Mielec, Ursusa w Ursusie, Autosanu w Sa-
noku, Ponaru w Tarnowie, w Zakładach Me-

talurgicznych „Pomet” w Poznaniu, w Polmo w Tczewie 
i inni. 8 lipca rozpoczął się strajk w WSK PZL w Świdniku. 
Bezpośrednią przyczyną było podniesienie ceny obiadów w 
stołówkach zakładowych. Strajk zakończył się podpisaniem 
porozumienia dyrekcji z protestującą załogą. Od 8 do 24 
lipca 1980 r. w Lublinie strajk podjęli m.in. kolejarze z 
Lokomotywowni w Lublinie i lubelskiego węzła kolejowego 
PKP (od 16 do 19 lipca 1980 r.), pracownicy komunikacji 
miejskiej, Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”, Lubel-
skie Zakłady Naprawy Samochodów, Fabryka Samochodów 
Ciężarowych, Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, Za-
kłady Mięsne, Lubelska Fabryka Wag, Zakłady Jajczarsko-
-Drobiarskie. Strajki wybuchły w wielu mniejszych miastach 
regionu.  

MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET 
STRAJKOWY (MKS) 

powołany z 16 na 17 sierpnia 1980 roku na 
strajku solidarnościowym w Stoczni Gdańskiej. 
MKS tworzyli: przewodniczący Lech Wałęsa, 

bezrobotny elektryk, wiceprzewodniczący: Andrzej Ko-
łodziej, spawacz-monter w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, Bogdan Lis – robotnik z Elmoru, członek PZPR; 
członkowie: Lech Bądkowski, publicysta, Joanna Duda-
-Gwiazda, inżynier z CETO, Wojciech Gruszecki, nauczy-
ciel akademicki z Politechniki Gdańskiej, Andrzej Gwiazda, 
inżynier z Elmoru, Stefan Izdebski, doker z Portu Gdynia, 
Lech Jendruszewski, monter w Stoczni im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni, Jerzy Kmiecik, kadłubowiec ze Stoczni Pół-
nocnej, Zdzisław Kobyliński, magazynier w PKS Gdańsk, 
Henryka Krzywonos, motornicza WPK, Stefan Lewandow-
ski, dźwigowy w Porcie Gdańsk, Józef Przybylski, ślusarz 
z Budimoru, Jerzy Sikorski, monter ze Stoczni Remontowej, 
Lech Sobieszek, ślusarz w Siarkopolu, Tadeusz Stanny, tech-
nik z Rafinerii Gdańskiej, Anna Walentynowicz, suwnico-
wa ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Florian Wiśniewski, 
elektryk w Elektromontażu. 1 września 1980 r. gdański MKS 
przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Założycielski 
(MKZ) nowo tworzonych związków zawodowych z tymcza-
sową siedzibą przy ul. Marchlewskiego 13 w Gdańsku. 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY 
ZWIĄZEK ZAWODOWY 
„SOLIDARNOŚĆ”

Ogólnopolski związek zawodowy powstały 
w 1980 r. dla obrony praw pracowniczych, do 

1989 r. jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw systemo-
wi PRL. NSZZ „S” powstał na bazie licznych komitetów straj-
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2000-2010

22 lutego 1993
Przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych podpisują „Pakt o przed-
siębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania”.

5 maja 1993
Ponad 75 proc. pracowników oświaty bierze udział w ogólnopolskiej akcji strajkowej.

19 maja 1993
„Solidarność” powołuje Ogólnopolski Sztab Strajkowy dla przygotowania strajku gene-
ralnego. W Sejmie posłowie NSZZ „Solidarność” zgłaszają wniosek o wotum nieufności 
wobec rządu premier Hanny Suchockiej.

9 lutego 1994
W Warszawie ma miejsce Ogólnopolska Akcja Protestacyjna NSZZ „Solidarność” pod 
hasłem „W obronie twoich praw”. Związkowcy demonstrują przeciwko drastycznemu 
pogorszeniu się warunków życia polskich rodzin.

5 września 1994
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski, jako pełnomocnik Obywatel-
skiego Projektu Konstytucji RP, przygotowanego przez „Solidarność”, przedkłada projekt 
w Zgromadzeniu Narodowym. Pod projektem podpisało się 959 270 obywateli.

15 marca 1995
Komisja Krajowa „Solidarności” wchodzi w spór zbiorowy z rządem w sprawie warunków 
płacy i pracy pracowników przemysłu zbrojeniowego.

26 maja −2 czerwca 1995
W Warszawie „Solidarność” poprzez akcje protestacyjne domaga się reformy ubezpie-
czeń zdrowotnych i społecznych, powszechnego uwłaszczenia oraz wprowadzenia pro-
rodzinnego systemu podatkowego.

16 stycznia 1996
Z powodu kryzysu państwa prezydium Komisji Krajowej „Solidarności” wzywa do odsu-
nięcia SLD od władzy.

8 czerwca 1996
Przedstawiciele „Solidarności” i kilku ugrupowań prawicowych podpisują porozumienie 
o powołaniu Akcji Wyborczej Solidarność.

11 listopada 1996
W Watykanie papież Jan Paweł II przyjmuje związkowców, uczestników I Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki NSZZ „Solidarność”.

21 września 1997
W wyborach do Sejmu i Senatu AWS odnosi znaczące zwycięstwo.

18 czerwca 1998
Sejm przegłosował uchwałę o potępieniu totalitaryzmu komunistycznego PRL. 

1 stycznia 1999
Rząd wprowadza w życie kompleksowe reformy: służby zdrowia, ubezpieczeń społecz-
nych i administracyjną. Rozpoczynają działalność kasy chorych.

11 marca 1999
Zostaje podpisane porozumienie w sprawie waloryzacji wynagrodzeń pracowników 
oświaty w 1999 r. przez stronę rządową i związkową.

10−11 grudnia 1999
We Władysławowie odbywa się XI Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”, na którym liderzy 
związkowi podejmują uchwałę o odchodzeniu „Solidarności” od pełnienia funkcji politycznych.

1−3 maja 2000
W Tor Vergata (Włochy) papież Jan Paweł II spotyka się z przedstawicielami ludzi pracy 
całego świata, wśród których są uczestnicy Trzeciej Pielgrzymki Ludzi Pracy NSZZ „Soli-
darność” z Marianem Krzaklewskim na czele.

15 maja 2001
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” decyduje o wyjściu Związku ze wszystkich struktur 
terytorialnych AWS.

25−26 października 2001
W Poznaniu obraduje XIV KZD NSZZ „Solidarność”. Związkowcy podejmują m.in. uchwały w 
sprawie świadczeń społecznych, minimalnej płacy, ustalenia najniższych rent i emerytur.

6 sierpnia 2002
Związkowcy z „Solidarności” w czasie manifestacji w Warszawie domagają się uchwale-
nia przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy, opracowanej przez Związek. Pod projektem 
podpisało się 200 tys. osób.

22–27 września 2002
Na 15 KZD NSZZ „Solidarność” wybrano Janusza Śniadka na nowego przewodniczącego  
Związku. 

7 marca 2003
Kilka tysięcy związkowców i bezrobotnych demonstruje na ulicach Gdańska, domagając 
się nowych miejsc pracy pod hasłem „Polsko, nie odwracaj się od morza”.

29 czerwca 2003
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” składają w Sejmie 650 tys. podpisów pod inicjatywą 
ustawodawczą dotyczącą przywrócenia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

21 kwietnia 2004
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“ postanawia kontynuować akcję protestacyjną 
w obronie praw pracowniczych i związkowych wobec braku przeciwdziałań ze strony 
rządu i parlamentu na negatywne zjawiska uderzające w ludzi pracy.
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kowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
w Gdańsku), które przekształciły się w komisje założycielskie 
związku. W 1980 r. nie przeszła koncepcja utworzenia regio-
nalnych i branżowych związków zawodowych. Na spotkaniu 
przedstawicieli MKZ-ów z całego kraju w Gdańsku 17 wrze-
śnia 1980 r. mec. Jan Olszewski zaproponował jedną struk-
turę ogólnopolską, co zostało poparte m.in. przez Wrocław 
i Karola Modzelewskiego. Główny ciężar prac nad statutem 
Związku wziął na siebie Wiesław Chrzanowski. Oryginalną 
cechą dokumentu było połączenie różnych branż w jednej 
organizacji związkowej opartej na zasadzie terytorialności. 
Nowy ruch związkowy mógł utrzymać rzeczywistą niezależ-
ność tylko pod warunkiem wspólnego, jednolitego i solidar-
nego działania. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 
listopada 1980 r. W ciągu kilku miesięcy do „Solidarności” 
zapisało się blisko 10 milionów osób.

OBRAZ
Podczas sierpniowego strajku 1980 r. na 

stoczniowej bramie, wiodącej do socjalistycz-
nego zakładu pracy, zawisły obraz Matki Bo-
skiej i papieski portret. Telewizje tzw. wolnego 

świata pokazywały tysiące ludzi przed stoczniową bramą, 

klęczących i modlących się robotników. Ks. Józef Tischner 
wspominał: „Jedliśmy z Papieżem kolację, kiedy włoska 
telewizja pokazała zdjęcia z Gdańska. Brama strajkującej 
Stoczni. Tłum ludzi. Na sztachetach stoczniowego płotu 
pozatykane bukiety kwiatów. Kamera najeżdża na bramę 
i między tymi kwiatami pokazuje portret Jana Pawła II. A 
Papież siedzi obok mnie. Skulił się. Nie powiedział słowa. 
Nie było jeszcze wiadomo, jak to się wszystko skończy. 
(…) Powszechna była nadzieja, że ponieważ jest tam Jego 
portret, portret Papieża, ludzie nie będą się zabijali”. Na 
murach zakładów pracy pojawiły się hasła z żądaniami, z 
informacją, że strajki trwają, że jest solidarność ze strajku-
jącymi. Na całym świecie znany jest napis „Solidarność”, 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych 
na świecie. Jego autorem jest grafik Jerzy Janiszewski. In-
spiracją do jego stworzenia były odręczne napisy na mu-
rach. Znak przywodzi na myśl wspierających się ludzi. Jest 
oficjalnym znakiem NSZZ „Solidarność”.  

POROZUMIENIA
Protesty sierpniowe 1980 roku zakończyły 

się podpisaniem czterech porozumień mię-
dzy stroną rządową a międzyzakładowymi 

komitetami strajkowymi. Jako pierwsze podpisane zostało 
porozumienie w Szczecinie – 30 sierpnia, sygnowane przez 
Mariana Jurczyka ze strony społecznej, a z ramienia rządu 
przez Kazimierza Barcikowskiego. Dzień później podpisano 
porozumienie w Gdańsku, które sygnował charakterystycz-
nym wielkim długopisem Lech Wałęsa – w sali BHP Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. Stronie rządowej przewodniczył Mie-
czysław Jagielski. Porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju zawarto 
3 września, a sygnowane było przez Jarosława Sienkiewicza 
z MKS przy KWK Manifest Lipcowy, z ramienia rządu przez 
Aleksandra Kopcia. 11 września zawarto ostatnie porozu-
mienie – w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza) sygnowane 
przez Zbigniewa Kupisiewicza, rząd reprezentował Franciszek 
Kaim. Przełomowa dla sytuacji w Polsce była zgoda na reali-
zację pierwszego punktu z 21 postulatów gdańskich, a więc na 
utworzenie nowych, samorządnych związków zawodowych, 
które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. 
Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania 
NSZZ „Solidarność”.

ROZMOWY
19 sierpnia 1980 r. do strajkującego Gdań-

ska przybyła komisja rządowa z wicepremie-
rem i ministrem przemysłu Tadeuszem Pyką 
na czele. Podjął on rozmowy z niektórymi 

delegacjami strajkujących. Nie osiągnął separatystycznego 
porozumienia i nie doszło do rozłamu w MKS poprzez ode-
rwanie części komitetów strajkowych. Pyka został więc od-
wołany do stolicy. 21 sierpnia przyjechała delegacja rządowa 
z członkiem Biura Politycznego KC PZPR i wicepremierem 
Mieczysławem Jagielskim na czele. Jego przemówienie, ma-
jące na celu złamanie solidarności strajkujących, w którym 
proponował rozmowy ze strajkującymi w komisjach bran-
żowych, z pominięciem MKS, emitowało lokalne radio. 23 
sierpnia delegacja rządowa rozpoczęła rozmowy z MKS-em. 
Transmisja z rozmów szła na zakład do robotników i zgro-
madzonych przed stoczniową bramą. W tym czasie specjalna 
jednostka uderzeniowa MSW szykowała się do rozbicia MKS, 
a Gdańsk był izolowany od reszty kraju. Rozmiary protestu i 
uwaga świata skierowana na Polskę odwiodły ekipę Edwarda 
Gierka od siłowych rozwiązań. 

– Chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi 
(wicepremierowi M. Jagielskiemu – dop. red.) i wszyst-
kim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie 
sprawy, że rzeczywiście dogadaliśmy się jak Polak z Pola-
kiem. Bez użycia siły. Tylko i wyłącznie w rozmowach, w 
pertraktacjach, z małymi ustępstwami, i tak zawsze po-
winno być – mówił 31 sierpnia ok. godz. 16.30 w sali BHP 
lider MKS Lech Wałęsa. Wtórował mu Jagielski: – Nie ma 
przegranych ani wygranych, nie ma pokonanych ani zwy-
ciężonych. Najważniejszą sprawą jest właśnie to, żeśmy się 
porozumieli. 31 sierpnia o godzinie 16.40 członkowie MKS 
i komisji rządowej podpisali porozumienie. Ten moment na 
żywo transmitowała TVP.  

STRAJK

To słowo w oficjalnych środkach przekazu 
nie pojawiało się do końca sierpnia 1980 r. Ko-
munikowano zdawkowo o „czasowych, nieuza-
sadnionych przerwach w pracy” i „przejścio-

wych trudnościach”. W czwartek, 14 sierpnia 1980 r. rano 
w wagonikach SKM rozrzucono ulotki, a Jerzy Borowczak, 
Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński  pod kierownictwem Bog-
dana Borusewicza rozpoczynają strajk w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. W kraju fala strajków właśnie opadła. Władze 
były zaskoczone. 16 sierpnia dyrekcja stoczni, idąc za przy-
kładem rozwiązywania konfliktów z lipca 1980 r., zgodziła 
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2 kwietnia 2005
Odchodzi do wieczności papież Jan Paweł II, niekwestionowany autorytet moralny, 
darzony najwyższym szacunkiem przez ludzi na całym świecie bez względu na wiarę 
i światopogląd.

21 marca 2006
Komisja Krajowa zadecydowała o przystąpieniu do rozmów o projekcie umowy społecz-
nej w Komisji Trójstronnej. 

21 lutego 2007
Ruszyła ogólnopolska kampania „Solidarności” „Niskie płace barierą rozwoju Polski”, 
której celem było doprowadzenie do poprawy warunków wynagradzania pracowników 
dzięki promocji idei dialogu i solidarności społecznej.

3 kwietnia 2007
Partnerzy społeczni podpisali deklarację otwierającą proces negocjacji umowy społecznej 
„Gospodarka – praca – rodzina – dialog”. W deklaracji uznano m.in., że głównym celem 
polityki społecznej jest ograniczenie sfery wykluczenia społecznego i zapewnienie pod-
stawowej równowagi w sferze pracy. Stronę rządową reprezentował Jarosław Kaczyński. 

Lipiec 2007
Sejm znowelizował kodeks pracy. Wprowadził ograniczenie handlu w 12 dniach świą-
tecznych w ciągu roku. 

27 sierpnia 2007
Przewodniczący „S” Janusz Śniadek podpisał z premierem Jarosławem Kaczyńskim poro-
zumienie dotyczące realizacji postulatów związkowych: m.in. podniesienia płacy mini-
malnej oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

4 marca 2008
Komisja Krajowa sprzeciwiła się zmianom w kodeksie pracy przedstawionym przez rząd 
PO-PSL zmierzającym m.in. do możliwości zamiany umowy o pracę na umowę cywilno-
prawną oraz możliwości zwalniania pracowników w wieku przedemerytalnym.

17–18 czerwca 2008
„Solidarność” rozpoczyna kampanię „Godna praca – godna emerytura”. Jej celem jest 
uświadomienie rządzącym, że praca bezpieczna i godziwie wynagradzana ma bezpo-
średni wpływ na trwały rozwój gospodarczy. 

29 sierpnia 2008
W Warszawie kilkadziesiąt tysięcy członków Związku wzięło udział w manifestacji w ra-
mach kampanii „Godna praca – godna emerytura”.

5 listopada 2008
Kilka tysięcy związkowców trzech największych central związkowych pikietowało przed 
Sejmem domagając się rzetelnego dialogu społecznego.

7 listopada 2008
Uchwalona przez Sejm ustawa o emeryturach pomostowych zabrała uprawnienia do 
przejścia na wcześniejszą emeryturę 750 tysiącom osób.

21 stycznia 2009
Komisja Krajowa wobec bezczynności rządu PO-PSL postanowiła rozpocząć kampanię 
„Solidarność na kryzys”. Jej celem była ochrona pracowników przed negatywnymi skut-
kami spowolnienia gospodarczego. 

Kwiecień 2009
Zebrano milion podpisów pod obywatelską inicjatywą przywrócenia dnia wolnego w 
święto Trzech Króli. 

16 września 2009
Z powodu rosnących zagrożeń dla środowisk pracowniczych i szykan pracodawców wo-
bec członków „Solidarności” Komisja Krajowa ogłosiła trwające aż do odwołania Krajowe 
Dni Protestów. 

10 lutego 2010
Komisja Krajowa domaga się przystąpienia w Komisji Trójstronnej do negocjacji tzw. 
ustawy antykryzysowej. 

10 kwietnia 2010
Katastrofa smoleńska, w której zginęło 96 osób, w tym m.in. prezydent Lech Kaczyński 
z małżonką. 

6 czerwca  2010
W Warszawie odprawiono uroczystą mszę św. beaty�kcyjną ks. Jerzego Popiełuszki.

21 października 2010 
Piotr Duda został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, pokonując ubiegającego się o reelekcję na tę funkcję Janusza Śniadka. 
W 2014 i 2018 uzyskiwał reelekcję na zajmowane stanowisko.

30 czerwca 2011
Pod hasłem „Polityka wasza – bieda nasza” kilkadziesiąt tysięcy związkowców z „Solidarno-
ści” protestowało na ulicach Warszawy. Postulaty dotyczyły m.in. podniesienia płacy mini-
malnej do 50 proc. średniej krajowej oraz wprowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej.

16 lutego 2012
„Solidarność” złożyła prawie półtora miliona zebranych podpisów pod projektem refe-
rendum w sprawie wieku emerytalnego. 

11 maja 2012
Sejm głosami PO i PSL przegłosował podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat dla 
kobiet i mężczyzn. Przed Sejmem protestowali związkowcy z „Solidarności”.

2010-2020
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się na podwyżkę o 1,5 tysiąca złotych, przywrócenie do pracy 
zwolnionych działaczy WZZ, wypłatę dodatku drożyźniane-
go, a strajkujący otrzymali glejt bezpieczeństwa. Komitet z 
Lechem Wałęsą na czele zakończył strajk. Późnym popołu-
dniem, dzięki determinacji grupki strajkujących, rozpoczął 
się strajk solidarnościowy. Nocą z 16 na 17 sierpnia 1980 r. 
delegaci 29 zakładów powołali Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. Drugi postulat strajkujących brzmiał: „Zagwaran-
towanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i 
osobom wspomagającym”.

TABLICE Z 21 POSTULATAMI MKS
By przełamać cenzorską blokadę na infor-

macje o strajku i robotniczych żądaniach, lista 

21 postulatów MKS została spisana przez Arkadiusza Rybic-
kiego i Macieja Grzywaczewskiego z Ruchu Młodej Polski na 
dwóch drewnianych tablicach. Zawieszono je 18 sierpnia nad 
stoczniową Bramą nr 2. 23 sierpnia 1980 r. ukazał się pierwszy 
numer „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność” z 
listą postulatów. Ich treść jest obecnie na liście programu UNE-
SCO „Pamięć Świata”. Lista żądań powstała na podstawie po-
stulatów strajkujących zakładów pracy, po gorących dyskusjach 
w gronie liderów strajku ostatecznie zredagowali je Bogdan 
Borusewicz i Andrzej Gwiazda. Na pierwszym miejscu zna-
lazło się żądanie akceptacji wolnych związków zawodowych. 
Na tablicach czerwoną farbą zapisano „preambułę” i numerację 
poszczególnych postulatów. W 1981 r. tablice zostały wypo-
życzone do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na 
wystawę. 14 grudnia 1981 r. dwaj pracownicy muzeum: Wie-
sław Urbański, przewodniczący zakładowej „S”, i Dariusz Cheł-
kowski, kierowca, członek „S”, wywieźli tablice, by je ukryć na 
strychu. We Wrzeszczu w skrytce tablice „ukrywały się” przez 
15 lat, by trafić na powrót do Centralnego Muzeum Morskiego. 
Były prezentowane jako eksponaty na wystawie „Drogi do Wol-
ności”. Dzisiaj znajdują się w ECS. Powinny jednak wrócić do 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w której obradował MKS i gdzie 
podpisano porozumienie z władzami. 

UCHWAŁA PROGRAMOWA I KZD 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

uchwalona 7 października 1981 r., rozpoczy-
nała się od 21 postulatów gdańskiego MKS. W 
preambule „Kim jesteśmy i dokąd dążymy” zapi-

sano: „NSZZ „Solidarność” powstał z ruchu strajkowego 1980 
roku, największego ruchu masowego w dziejach Polski. Ruch ten, 
zrodzony wśród robotników wielkich zakładów pracy w różnych 
regionach naszego kraju, znalazł swój historyczny punkt zwrotny 
w sierpniu 1980 roku na Wybrzeżu. Ogarnął on w ciągu roku 
wszystkie środowiska świata pracy: robotników i rolników, in-
teligencję i rzemieślników. U początku naszego Związku były 
po prostu potrzeby zwykłych ludzi naszego kraju, ich cierpie-
nia i zawody, nadzieje i tęsknoty. Związek nasz wyrósł z bun-
tu społeczeństwa polskiego doświadczonego w ciągu przeszło 
trzech dziesięcioleci łamaniem praw ludzkich i obywatelskich”. 
Dokument, zawierający 37 tez, znany pod nazwą „Samorządna 
Rzeczpospolita”, zawierał wizję Polski opartej na pluralizmie idei 
i organizacji. Zwraca się w nim uwagę na potrzebę budowania 
samorządów terytorialnych i pracowniczych, postulowano 
utworzenie Senatu jako izby samorządowej oraz domagano się 
ograniczenia dyspozycyjności struktur państwowych wobec 
rządzącej partii. W programie znalazły się postulaty wprowa-
dzenia przedsiębiorstw samorządowych, a funkcje kierownicze i 
właścicielskie sprawowałyby rady wybierane przez pracowników. 
W dokumencie pojawia się wizja Polski Solidarnej,

WAŁĘSA LECH 
Stał na czele strajku w Stoczni Gdańskiej im. 

Lenina i prowadził w imieniu MKS negocjacje 
z delegacją rządową. Sygnatariusz Porozumień 
Sierpniowych. Pierwszy przewodniczący NSZZ 

„Solidarność”. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W 1970 r. 
był członkiem stoczniowego komitetu strajkowego i został za-
trzymany przez MO 19 grudnia 1970 r. Zwolniony z pracy w 
1976 r. za „warcholstwo”, za krytykę dyrekcji i CRZZ, od lipca 
1978 r. w WZZ Wybrzeża. Po 13 grudnia 1981 r. był prze-
trzymywany w ośrodkach rządowych, zwolniony we wrześniu 
1982 r. W maju i w sierpniu 1988 r. uczestnik strajków w 
Stoczni Gdańskiej. W trakcie Okrągłego Stołu stał na czele 
delegacji „S” i prowadził poufne rokowania w ośrodku MSW 
w Magdalence. W 1989 r. został ponownie przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność”, z funkcji tej zrezygnował po wyborze na 
prezydenta RP w 1990 roku. W kolejnych latach drogi Lecha 
Wałęsy i NSZZ „Solidarność” zaczęły się rozchodzić. Coraz 
częściej wypowiedzi byłego przewodniczącego godzą w dobre 
imię NSZZ „Solidarność”. Od lat 80. podejmowane są próby 
wyjaśnienia relacji Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. 
W 2013 r. ukazała się książka „Wałęsa. Człowiek z teczki”, 
której autor Sławomir Cenckiewicz wskazuje, że TW „Bolek” 
to Lech Wałęsa. Fakt ten potwierdza teczka personalna i pracy 
tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek” ujawniona 
po śmierci generała Kiszczaka. 

ZAKŁADY PRACY
Strajk zaczął się w Stoczni Gdańskiej im. 

Lenina. Zaraz po niej, następnego dnia rano, 
do protestu włączyła się Stocznia im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, a po niej kolejne zakłady 

pracy. Drugi MKS powstał w Szczecinie, następnie zaczęły 

strajkować zakłady na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, sta-
nęła Huta Katowice, przestały też pracować kopalnie Manifest 
Lipcowy i Borynia w Jastrzębiu-Zdroju. Każdego dnia do pro-
testu dołączały nowe zakłady. Dziś trudno ustalić dokładną 
listę zakładów strajkujących w całym kraju. Oprócz tego wiele 
zakładów, mimo że nie brało aktywnego udziału w strajku, 
przesyłało swoje postulaty oraz głosy wyrażające poparcie. 
Na Wybrzeżu Gdańskim w momencie podpisania porozu-
mienia strajkowało blisko 800 zakładów pracy. Po podpisaniu 
porozumień z rządem komitety strajkowe stały się zalążkiem 
zakładowych organizacji nowo powstającego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Artur S. Górski, Małgorzata Kuźma

FO
T. 

JE
RZ

Y 
US

AR
EK

T

U

W

Z

FO
T. 

W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

19 kwietnia 2013
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał skandaliczny wyrok w sprawie Grudnia ’70, w którym 
uniewinnił Stanisława Kociołka.

26 czerwca 2013
„Solidarność” wycofała się z prac Komisji Trójstronnej.

14 września 2013
150 tysięcy osób wzięło udział w manifestacji w Warszawie przeciwko polityce rządu 
Donalda Tuska pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. 

27 kwietnia 2014
Ojciec Święty Jan Paweł II o�cjalnie został uznany za świętego.

25 sierpnia 2014
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”.

Luty 2015
W ramach Ogólnopolskich Dni Protestu odbywały się demonstracje i akcje ulotkowe.

5 maja 2015
Podpisanie umowy między kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą a „Solidarno-
ścią”. W porozumieniu znalazły się między innymi postulaty: obniżenia wieku emerytal-
nego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, zapewnienia rodzinom 
wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia, przywrócenia odpowiedzialności pań-
stwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa, skutecznej walki z ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego, za-
pewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 procent przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

24 lipca 2015 
Uchwalono ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu spo-
łecznego. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Zadaniem 
Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwe-
go rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej go-
spodarki i spójności społecznej. Pierwszym przewodniczącym RDS został Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”.

2016
Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel 
w niedziele.

1 kwietnia 2016 
Realizowany jest w Polsce program „Rodzina 500 plus” z zakresu polityki społecznej, 
mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wy-
chowawcze na dzieci. Początkowo było to świadczenie na drugie i następne dziecko, 
obecnie na każde dziecko w rodzinie. Jest to realizacja drugiego punktu umowy między 
Andrzejem Dudą i „Solidarnością”, który brzmiał: „Zapewnienie rodzinom wychowują-
cym dzieci dodatkowego wsparcia”.

1 stycznia 2017
Weszła w życie minimalna stawka godzinowa obowiązująca przy umowach-zleceniach.

1 października 2017
Weszła w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla męż-
czyzn.

30 stycznia 2018
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.

4 kwietnia 2019
NSZZ „Solidarność” zorganizował pikiety przed urzędami wojewódzkimi w Polsce pod 
hasłem podwyżek płac w sferze �nansów publicznych.

7 kwietnia 2019
Podpisano porozumienie pomiędzy stroną rządową a Krajową Sekcją Oświaty i Wycho-
wania „S” w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli. Dzień później ZNP rozpoczęło strajk 
w placówkach oświatowych, do którego przyłączyła się część członków „Solidarności”. 

5 maja 2020
„Solidarność” podpisała drugą umowę z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą 
i udzieliła mu poparcia w wygranych 12 lipca wyborach prezydenckich. Bilans pierw-
szej kadencji Andrzeja Dudy pokazał, że większość złożonych przez niego w 2015 roku 
obietnic została zrealizowana, dlatego NSZZ „Solidarność” udziela mu poparcia w nad-
chodzących wyborach prezydenckich. W nowej umowie programowej zawartej z „Soli-
darnością” prezydent Andrzej Duda zadeklarował m.in. utrzymanie obecnych progra-
mów społecznych, działania na rzecz wprowadzenia tzw. dodatku solidarnościowego 
dla osób, które straciły pracę w wyniku epidemii COVID-19, dążenie do wzmacniania roli 
i promocji zawierania układów zbiorowych pracy. 12 lipca Andrzej Duda został wybrany 
na prezydenta RP.
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Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Przez czterdzieści lat zmienił się system polityczny, przeszliśmy 
transformację gospodarczą. Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność”, który powstawał na moich oczach, którego jestem 
cząstką, tworzą ludzie pracy, ludzie kultury, nauki. Inne są czasy, inne 
problemy i wyzwania, inna sytuacja gospodarcza. Ale to jest ta sama 
„Solidarność”, która zrodziła się w 1980 roku. Lata 80. wypełniły słowo 
Wolność, a właściwie upominanie się o nią, o prawa ludzi pracy, pra-
wa obywateli, i słowo Godność. Dopiero gdy powstała „Solidarność” 
odetchnęliśmy pełną piersią, mogliśmy mówić otwarcie o tym, o czym 
mówiło się tylko w tajemnicy, wśród najbliższych. Powiew wolności 
trwał kilkanaście miesięcy. Niestety, nastał stan wojenny, znów założono 
nam knebel.  

Po zmianach z 1989 roku przed Związkiem stanęły inne wyzwania. 
Zakłady pracy są dzisiaj własnością prywatną, spółdzielniami lub należą do międzynarodowych kon-
cernów lub też w całości lub części do Skarbu Państwa. 

Każde działanie musi być przemyślane, aby nie spowodować dodatkowych problemów dla firmy. Stąd ko-
nieczne są rozmowy i rzeczowy dialog. A przede wszystkim potrzebujemy i solidarności, i „Solidarności”.  

Andrzej Netkowski, sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
PKP CargoTabor sp. z o.o. 

– Cała rodzina, odkąd pamiętam, oczekiwała zmian w naszym kraju. 
W domu rodzinnym od dziecka słyszałem głównie Wolną Europę i 
Głos Ameryki. Miałem świadomość, czym jest komunizm, co stało się 
w Katyniu. Dziadek Feliks, strażnik wałowy, który był zesłany na Daleki 
Wschód i odsiedział też swoje w czasie ostatniej wojny „za Niemca”, 
oraz mój ojciec Edward, który walczył w obronie Warszawy w 1939 
roku i był żołnierzem 2 Korpusu gen. Andersa, snuli swoje opowieści. 
Wiedziałem więc, o co się toczy gra. 

Nim wybuchły strajki w sierpniu 1980 r., mój brat uczestniczył już 
w lipcu w strajku w fabryce POLMO w Tczewie. Swoją pracę zawodową 
rozpocząłem w czerwcu 1980 r. Miałem 18 lat i kilka miesięcy później 
znalazłem się w wirze wydarzeń. Mój ojciec wspierał nasz strajk, przy-
woził obiady. Korzystał z taksówek i bywało tak, że taksówkarze nie 

brali zapłaty za kurs. Mimo młodego wieku, mimo emocji, widziałem, że „Solidarność” była wtedy i jest 
dzisiaj związkiem mądrym. 

Po zmianach ustrojowych, już w warunkach demokratycznej Polski, to „Solidarność” dba o firmy. Nam 
chodzi o to, aby nasze zakłady się rozwijały, nie zwijały. Dbamy o pracowników i u nas, w „Solidarności” 
jest najwięcej członków. Działa zbiorowa mądrość związkowa. Ona jest niezbędna w działaniu, szczególnie 
że zarządy piętrzą trudności. Nie zawsze panuje partnerstwo i toczy się dialog. Przed laty zarządy firm i 
ich dyrektorzy nie mieli za sobą wyspecjalizowanych biur prawnych. Teraz przy negocjacjach mają po swej 
stronie kancelarie. Musimy więc dysponować zapleczem eksperckim i sami poszerzać swoją wiedzę. 

Jednak, mimo tak dalekiej drogi i skali przemian, to my jesteśmy „Solidarnością”, ci, którzy strajkowali 
latem 1980, i ci, którzy, jak ja, byli młodzi i wstąpili do Związku, a potem w latach 80. nie zmienili się, 
płakali przez gazy łzawiące, byli na pogrzebie księdza Jerzego w Warszawie, starali się, mimo rozmaitych 
trudności, zachować godnie. 

Bogdan Olszewski, sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”  

– Mój związek z „Solidarnością” rozpoczął się w sposób nietypo-
wy. Kiedy wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, byłem umówiony na 
wspinaczkę w Tatrach. Wykupiłem bilet do Zakopanego, ale posze-
dłem pod bramę stoczni, by zobaczyć, co się tam wydarzyło i udzielić 
wsparcia w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Gdy zorientowałem 
się, co się tam dzieje, odłożyłem wyjazd na następny dzień. Kolejnego 
dnia i trzeciego zrobiłem dokładnie to samo. Aż w końcu w ogóle nie 
pojechałem w góry. Byłem przed bramą Stoczni Gdańskiej, gdy padły 
słowa: „mamy niezależne związki zawodowe”. Potem rozpoczęła się 
moja działalność.

Byłem przewodniczącym Komitetu Założycielskiego w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie Komisji Wy-
działowej i członkiem Prezydium KZ „Solidarności” na Uniwersytecie 

Gdańskim i współorganizatorem strajku na uczelni. Jednocześnie pomagałem redagować biuletyn w 
Biurze Informacji Prasowej „Solidarności”. Jeździłem też z Lechem Wałęsą po Polsce jako osoba, która 
przygotowywała dla niego prasówki, a także przekazywała do Gdańska informacje ze spotkań, aby można 
było je opublikować. 

Gdy został wprowadzony stan wojenny, działałem w podziemiu. Przez półtora roku redagowałem 
teksty w Radiu „Solidarność”. Nagrywaliśmy je wspólnie z inną osobą w Gdańsku na kasety, które na-
stępnie zabierałem i przekazywałem dalej. 

W 1988 roku byłem łącznikiem między ośrodkiem Parafii św. Brygidy w Gdańsku a strajkującymi 
w Stoczni Gdańskiej, zajmowałem się kontaktami z prasą. Z końcem lat 80. rozpocząłem pracę w Za-
rządzie Regionu Gdańskiego jako przedstawiciel wyższych uczelni i dalej zajmowałem się typową dzia-
łalnością związkową. Od 1992 do 2010 roku byłem członkiem Komisji Krajowej. Cały czas niezmiennie 
pracuję w Zarządzie Regionu Gdańskiego. 

Henryk Jarosz, członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdynia Energomontaż Północ Gdynia

– Do „Solidarności” należę od 1980 roku. Gdy wybuchły strajki 
akurat byłem na urlopie, więc poza terenem stoczni. Po rozmowie z 
kolegami na bramie umówiłem się, że zostanę łącznikiem – roznosiłem 
ulotki po klatkach schodowych i skrzynkach pocztowych w Wejhero-
wie. Zostawiałem je również w pociągach. To miało miejsce aż do czasu 
mojego powrotu do stoczni. 

W drugiej połowie lat 80. przestałem pracować w tym miejscu, 
wróciłem do stoczni na początku lat 90. Byłem wówczas m.in. prze-
wodniczącym „Solidarności” na Wydziale Europlazma i zakładowym 
społecznym inspektorem pracy. W stoczni zostałem już do emerytury, 
na którą przeszedłem w 2004 roku. 

Obecnie pracuję dalej społecznie, m.in. jako społeczny kurator sądo-
wy, zostałem także prezesem Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń. Gdy 

pojawiła się informacja, że będą odbywać się obchody 40-lecia „Solidarności”, wspólnie z oddziałem, 
w tym m.in. z Janem Wojewskim, podjąłem się ich przygotowania w Wejherowie. Rok temu, wspól-
nie z Edwardem Formelą oraz Mieczysławem Selinem, zorganizowaliśmy uroczystość nadania rondu 
w Wejherowie imienia księdza Hilarego Jastaka. W ramach 40-lecia „Solidarności” przygotowane zo-
stało m.in. wręczenie medali oraz wyróżnień i naszych znaczków w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. 

Moja córka także należy do „Solidarności” odkąd tylko podjęła pracę w szkole, więc można powie-
dzieć, że jest to kontynuacja rodzinnej tradycji.  

Anna Kocik, zastępca przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

– Do „Solidarności” przystąpiłam jako młody człowiek już na sa-
mym początku, w 1980 roku. Wówczas pracowałam w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego i byłam szeregowym człon-
kiem Związku, zresztą wówczas niemal wszyscy naokoło należeli do 
„Solidarności”. Odczuwaliśmy potrzebę wprowadzenia wielkich zmian 
w Polsce. W 1986 roku zmieniłam pracę i przeszłam do szkoły. 

Szczególne znaczenie miał 1993 rok i ówczesny strajk okupacyjny 
w oświacie. Biorąc w nim udział, pozostawaliśmy cały czas w budynku 
szkoły bez opuszczania go w czasie protestu. Przez wiele lat, z uwagi na 
zobowiązania rodzinne, nie pełniłam w Związku żadnej funkcji, dopiero 
w 2002 roku zostałam przewodniczącą koła „Solidarności” w Szkole 
Podstawowej nr 14 w Gdańsku. Następnie, po kilku latach, przeszłam do 
pracy w prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i zostałam sekretarzem, następnie skarbnikiem, a później 
członkiem Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W 2012 roku wybrano 
mnie na wiceprzewodniczącą i skarbnika Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego i te funkcje pełnię do dzisiaj. 

Z obecnej perspektywy mogę powiedzieć, że w 2002 roku nastąpił przełom w moim życiu związko-
wym, w mojej świadomości i dojrzałości społecznej. Byłam gotowa na większe działania, szerszy obszar 
i znaczenie. Na pewno wpłynęło na to doświadczenie i potrzeba nowych rozwiązań, zmian. Od tych 18 
lat w zasadzie cały czas pracuję bardzo intensywnie, mam nadzieję, że dla dobra wspólnego. 

Roman Gałęzewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni Gdańskiej

– W sierpniu 1980 roku uczestniczyłem w strajku jako pracownik 
Centrali Rybnej Dalmor w Gdyni. Do „Solidarności” zapisałem się we 
wrześniu 1980 roku. Wstąpiłem do Związku, jak wówczas większość 
Polaków. Po stanie wojennym włączyłem się w działalność podziem-
nej opozycji, parę razy zostałem aresztowany. Ostatnie zatrzymanie 
miało miejsce, gdy przewoziłem dużą ilość prasy podziemnej, jednak 
na mocy amnestii, która właśnie została ogłoszona, zostałem zwol-
niony. 

Potem przyszedł rok 1988. Wiosną tego roku współorganizowałem 
strajk w Stoczni Gdańskiej, gdzie pracowałem od kilku lat. Po maju 
ustaliliśmy, że spróbujemy w sposób usystematyzowany zorganizować 
nasz Związek. Wybory odbywały się w kościele św. Brygidy w Gdańsku. 
Jeśli grupa, która przychodziła, była niewielka, to głosowanie odbywało 

się w podziemiach plebanii, a jeśli był to większy wydział stoczni, to spotykaliśmy się w kościele. Oczy-
wiście wszystko było wówczas nielegalne, ale gdy zapadła decyzja, żeby w sierpniu zorganizować strajk, 
mieliśmy już struktury. Można powiedzieć, że była to kontynuacja naszych działań, ale realizowana po 
dobraniu nowych, odważnych ludzi, którzy pojawili się w 1988 roku. Później miała miejsce reaktywa-
cja „Solidarności”, ale jednocześnie ani ja, ani moi przyjaciele nigdy „po drodze” nie przestaliśmy być 
wźZwiązku. 

Przez lata skupiałem się na pracy w stoczni, długo opierałem się przed tym, aby zostać w pełni eta-
towym działaczem w Związku, więc wykonywałem te obowiązki po godzinach pracy. Z czasem trzeba 
było dokonać wyboru i teraz w pełni działam w strukturach „Solidarności”. 

(tm, asg)

Od 40 lat w „Solidarności”
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„Solidarność” w Kościerzynie świętowała czterdzieste urodziny Związku 
jako pierwsza, ponieważ już w czerwcu. W kościele pw. Świętej Trójcy od-
prawiona została msza św. z udziałem bp. Wiesława Szlachetki. Stanowiła 
ona jednocześnie główną część zaplanowanego na ten dzień odpustu Matki 
Boskiej Kościerskiej Królowej Rodzin.

Kościerzyna świętowała 
40-lecie „Solidarności”

– Minęło 20 lat od dnia, w którym zawierzono ludzi pracy Matce Bożej Kościer-
skiej Królowej Rodzin. Przy tej okazji zorganizowane zostały obchody 40-lecia po-
wstania „Solidarności” oraz 20-lecia poświęcenia sztandaru kościerskiego oddziału 
Związku. Wręczaliśmy wota wdzięczności Matce Boskiej Kościerskej za opiekę przez 
te wszystkie lata – relacjonuje Józef Rymsza, kierownik oddziału Zarządu Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” w Kościerzynie.

– Dziesiątki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy członków „Solidarności” przez te 40 
lat ryzykowało, przynajmniej przez pierwsze 8–10 lat, swoje życie – mówił podczas 
zorganizowanej 20 czerwca uroczystości Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Odniósł się także do obecnych działań. – My ciągle budujemy „Solidarność” 
i będziemy ją budować, dopóki ludzie będą wykonywali pracę. Dbałość o godne 
warunki, o to, żeby za pracę można było otrzymywać godziwe wynagrodzenie, to 
przecież nic innego, jak dbałość o rodzinę – powiedział przewodniczący.

Do wartości rodzinnych nawiązał w swojej wypowiedzi również burmistrz Ko-
ścierzyny. – Naszą królową i matką jest Matka Boska Królowa Rodzin. Tradycja, 
przywiązanie rodzinne, od zawsze pomagały funkcjonować nam w tym miejscu. 
Dzięki temu przywiązaniu, poszanowaniu wartości rodzinnych oraz głębokiej wie-
rze, udało się wrócić do rodzinnej polskiej ziemi – powiedział Michał Majewski.

– Wywracanie wartości zawsze prowadzi do zachwiania normalnych relacji między-
ludzkich – zwrócił uwagę w swoim kazaniu ks. biskup Wiesław Szlachetka. – Demora-
lizację próbuje się wprowadzać już w przedszkolach pod pretekstem rzetelnej wiedzy, 
ośmieszając tradycyjne małżeństwo i rodzinę oraz wychowanie do wierności. Dochodzi 
do podważania autorytetów rodziców, nauczycieli i wychowawców.

(tm)
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W kościele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie odprawiona została msza św. z 
udziałem bp. Wiesława Szlachetki. 

Jak co roku, w niedzielę, 16 sierpnia  pod tablicą pamiątkową znajdującą się przed strzebielińskim Domem Pomocy Spo-
łecznej, a kiedyś miejscem uwięzienia setek osób, złożone zostały kwiaty. Następnie w gniewińskim kościele parafial-
nym pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny celebrowana przez  
ks. dziekana Mariana Miotka. 

Sprawcy dramatu nie zapłacili
SPOTKANIE W STRZEBIELINKU

– Pielęgnujemy pamięć o naszej hi-
storii, o tym, jaki ogromny wkład każdy 
z was miał dla wolności naszej ojczyzny 
– mówił ks. dziekan Miotk.

Jan Wyrowiński nawiązał do bieżą-
cych wydarzeń i przypomniał postać 
Henryka Wujca, członka KOR i dzia-
łacza „Solidarności”, który zmarł dzień 
wcześniej. – Był człowiekiem dialogu. 
Pamiętajmy o nim dziś. Pomyślmy 
również o tym, że za naszą wschodnią 
granicą Białorusini przeżywają dziś 
swój Sierpień. Wierzę, że iskra tego, co 
przed 40 laty wyszło z hali Olivia, w ja-
kiś sposób przyczyniła się do tego.

– Przy takich okazjach i szczegól-
nie w takich miejscach zawsze sięgam 
pamięcią do roku 1979, który, można 
powiedzieć, stał się początkiem oraz do 
człowieka, wielkiej postaci, iskry, któ-
ra zapaliła nasz naród i społeczeństwo 
– powiedział Krzysztof Dośla, przewod-

niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. – Mówię o Ojcu 
Świętym Janie Pawle II i pamiętnych dla 
nas wszystkich słowach: „Niech zstąpi 
duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi”. Rok później prorocze słowa za-
częły się spełniać.

Przewodniczący zwrócił uwagę 
także na to, że coraz więcej osób już 
odchodzi od nas na zawsze, a więc tym 
bardziej jesteśmy zobowiązani do tego, 
aby być w tym miejscu.

– Bo to nasza pamięć i przenoszenie 
tej pamięci na następne pokolenia jest 
gwarancją, że nigdy nikomu więcej nie 
przyjdzie do głowy tworzyć takich in-
stytucji i, posługując się eufemizmem, 
mówić, że to internowanie, choć było to 
zwykłe więzienie – powiedział Krzysz-
tof Dośla. – Warto też przypominać, że, 
niestety, sprawcy dramatu całego naro-
du nie zapłacili za swój czyn.

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały także pamiątkowe dyplomy oraz 
znaczki.

W okresie między grudniem 1981 
a grudniem 1982 roku w Strzebielinku 
przebywało łącznie, w różnych miesią-
cach, kilkaset osób. W zimnych celach, 
bez wyroków, władza PRL umieszczała 
po kilkunastu zatrzymanych (z czasem, 
po wizytach delegacji Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, więzienny rygor zo-
stał złagodzony). Jednocześnie funkcjona-
riusze SB próbowali nakłonić przebywają-
ce tam osoby do podpisywania deklaracji 
lojalności lub wręcz współpracy.

Na ścianie okalającej teren obecne-
go Domu Pomocy Społecznej została 
umieszczona tablica z napisem „Chcie-
li zabić pamięć, chcieli zabić nadzieję”. 
Obok zamontowano drugą, z listą na-
zwisk osób internowanych.

(tm)

FO
T. 

TO
M

AS
Z 

M
O

D
ZE

LE
W

SK
I

Spotkanie w Strzebielinku, sierpień 2020 r. 

Znaczki podziemnej poczty, stem-
ple i inne archiwalia z obozów je-
nieckich oraz obozów internowania 
(m.in. w Strzebielinku) można było 
obejrzeć w Sali BHP.

Otwarcia wystawy 17 sierpnia br. 
dokonali Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” i Ryszard Ru-
siłowicz, delegat do MKS w 1980 r., 
delegat na I KZD NSZZ „S”, działacz 
podziemnej „Solidarności”, kolporter 
prasy i znaczków „podziemnych”. Or-
ganizatorem wystawy, prezentowanej 
do 23 sierpnia br., był Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.  

– Znaczki pocztowe, a na nich 
uwiecznione dążenie do wolności i lu-
dzie ważni dla „Solidarności”, jak Jan 
Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko, po-
kazują, że nośnikami idei były nie tylko 
gazetki, sztandary, plakaty, ale i wykony-

wana z mozołem i artyzmem praca nad 
formą miniaturową. To kolejny element 
ubogacający 40-lecie naszego Związku 
– powiedział Krzysztof Dośla i złożył 
podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania wystawy,  
w tym Muzeum Gdańska i jego oddzia-
łowi Muzeum Poczty Polskiej, Polskie-
mu Związkowi Filatelistów, Fundacji 
Promocji Solidarności, a przede wszyst-
kim tym, którzy udostępnili swe zbiory, 
w tym Jerzemu Białasowi, wystawiają-
cemu pocztę z oflagów, Zygmuntowi 
Błażkowi ze Strzebielinka.

Obozowe znaczki pocztowe i oko-
licznościowe koperty powstawały już 
jesienią 1939 roku w oflagach.

– Znaczki zawsze służyły podtrzy-
maniu ducha. Wystawa niechaj będzie 
okazją do przemyśleń o tym, co działo 
się w 1980 roku, czym była i jest „So-
lidarność” – wspominał Ryszard Rusi-
łowicz.

Znaczek pocztowy jest miniaturową 
formą graficzną.  Te podziemne były 
drukowane nieoficjalnie, w konspiracji. 
Były symbolem sprzeciwu wobec reżi-
mu. Jakość druku zależała od możliwo-
ści technicznych i materiałów. Są wśród 
nich prawdziwe perełki. 

Pierwsze znaczki ze stanu wojennego 
były robione w obozach internowania, 
były produkowane także przez drukar-
nie podziemne NSZZ „S”, Solidarności 
Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów,   Wydawnictwa Niezłomni, 
Ruchu Wolność i Pokój, Federacji Mło-
dzieży Walczącej.  

Znaczki Poczty Podziemnej nie służyły 
do opłacania przesyłek pocztowych, stano-
wiły formę cegiełek, ze sprzedaży których 
dochód przeznaczony był na finansowanie 
podziemia. Do końca 1989 roku wyemi-
towano w ten sposób ok. 30 tysięcy wzo-
rów znaczków. Wśród poczty obozowej w 
ośrodkach dla internowanych, w obozach 

wojskowych oraz zakładach karnych wy-
różniały się znaczki wykonane w Białołęce, 
Załężu, Strzebielinku i Kętrzynie.  

Dominowała tematyka historyczna, 
ale też były graficzne reakcje na wyda-
rzenia w kraju i za granicą oraz karyka-

tury.  Odrębną, znaczącą grupę stano-
wiły znaczki o tematyce religijnej, w tym 
te poświęcone Janowi Pawłowi II.

Wystawa czynna była od 17 do 23 
sierpnia 2020 r. w Sali BHP.

Artur S. Górski

Poczta podziemna z oflagów i więzień

Na otwarciu wystawy.
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W Gdyni obchody 40 rocznicy sierpniowego strajku, podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się 14 sierp-
nia od złożenia kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70, nieopodal stacji 
SKM Gdynia Stocznia.

Gdynia kapelanowi „Solidarności” i duszpasterzowi Kaszubów

W niedzielę, 16 sierpnia uczczona 
została pamięć ks. prałata Hilarego 
Jastaka, kapelana gdyńskiej opozycji 
i „Solidarności”.  W kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa odprawiona 
została uroczysta msza święta w jego 
intencji. W homilii proboszcz parafii 
ks. prof. dr hab. Jacek Bramski przyto-
czył wspomnienia ks. Jastaka z pierw-
szej mszy św., którą odprawił przed 40 
laty w Stoczni im. Komuny Paryskiej w 
Gdyni. Ksiądz Hilary napisał, że zabrał 
z sobą 2 tysiące komunikantów, ale 
chętnych do przyjęcia komunii świę-
tej było tylu, że trzeba było je dzielić, a 
ostatni otrzymali okruszki.

Wieńce i znicze złożone zostały na 
grobie ks. Hilarego Jastaka i przy jego 
pomniku. Przypomnijmy, że ksiądz Ja-
stak był w latach 1950–1984 probosz-
czem parafii NSPJ w Gdyni i budowni-
czym nowego kościoła w latach 60. Był 
rozpracowywany przez SB. Od 19 grud-

nia 1970 r. i w kolejne rocznice Grud-
nia ’70 odprawiał msze św. w intencji 
zabitych na ulicach Gdyni, opiekował 
się rodzinami ofiar i gromadził infor-
macje tyczące tych wydarzeń. W nie-
dzielę, 17 sierpnia 1980 r., nie czekając 
na zgodę władz, odprawił mszę polową 
dla strajkujących w Stoczni im. Komu-
ny Paryskiej w Gdyni i w porcie gdyń-
skim. W latach 70. i w stanie wojennym 
udzielał pomocy represjonowanym.

Pomnik ks. prałata Hilarego Jasta-
ka, kapłana i patrioty, stanął w Gdyni, 
u zbiegu ulic Władysława IV i Batorego 
w 2014 roku. 

– Kapłan wedle Serca Jezusowego 
przyniósł stoczniowcom Chrystusa 
Eucharystycznego i słowa tak wtedy 
potrzebnego wsparcia – mówił wówczas 
abp Sławoj Leszek Głódź, przywołując 
słowa psalmu „Sprawiedliwy nigdy się 
nie zachwieje i pozostanie w wiecznej 
pamięci”.
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16 sierpnia br. na placu przy koście-
le Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski przy ul. Świętojańskiej  stanęły 

wystawy „100 lecie odzyskania Niepod-
ległości na Pomorzu” oraz „Gdyński 
Sierpień ‘80”. Wystawa została przy-

gotowana przez Fundację Pomorska 
Inicjatywa Historyczna.

(asg)

Uczestnicy gdyńskich uroczystości.

W uroczystości wzięli udział m.in.: 
wicepremier i minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, 
Piotr Duda, przewodniczący „Solidar-
ności”, dr hab. Rafał Wiśniewski, dy-
rektor Narodowego Centrum Kultury, 
Mateusz Smolana, p.o. dyrektor Insty-
tutu Dziedzictwa Solidarności, Joanna 
Lewandowska, autorka wystawy, a tak-
że Andrzej Kołodziej, przewodniczący 
Rady Instytutu.

–To niezwykle ważne, że powoła-
ny w ubiegłym roku przez ministra 
kultury i NSZZ „Solidarność” Insty-
tut Dziedzictwa Solidarności, mający 
za zadanie budowanie i rozsławianie 
fenomenu „Solidarności”, przedstawia 
państwu wystawę „Człowiek rodzi się 
i żyje wolnym. Strajki w Polsce w 1980 
roku – powstanie Solidarności”. Dzię-
ki niej raz jeszcze przypominamy, co 

Człowiek rodzi się i żyje wolnym
WIRTUALNE WYSTAWY NA 40-LECIE ZWIĄZKU

leżało u wybuchu sprzeciwu, którego, 
tym razem, przynajmniej przez 16 mie-
sięcy, władza nie dała rady opanować 
charakterystycznymi dla siebie metoda-
mi. I nigdy już – mimo wprowadzenia 
stanu wojennego – nie była w stanie tak 
naprawdę zniewolić Polaków. Wystawą 
naszą oddajemy hołd także strajkują-
cym – mówił podczas uroczystości prof. 
Piotr Gliński.

– W 40-lecie tych przełomowych 
wydarzeń musimy pamiętać i ciągle 
podkreślać, że NSZZ „Solidarność” ro-
dził się w całej Polsce dzięki odwadze, 
poświęceniu i ofiarom tysięcy często 
bezimiennych ludzi. Każdy strajk i każ-
de porozumienie były ważne. Budowały 
poczucie jedności i siły, które obudził 
w nas św. Jan Paweł II podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Bo-
haterom naszej wolności jesteśmy win-

ni wdzięczność, szacunek i pamięć. Oni 
sami mają zaś prawo czuć się dumni ze 
swoich dokonań – mówił Piotr Duda. 

Przewodniczący „Solidarności” upo-
mniał się także o oryginalne tablice z 21 
postulatami, które eksponowane są (jako 
depozyt) na wystawie stałej Europej-
skiego Centrum Solidarności od sierp-
nia 2014 roku. –  Kilka tygodni temu 
dyrektor ECS pan Basil Kerski wraz z 
prezydent Gdańska panią Dulkiewicz 
zorganizowali konferencję prasową i 
powiedzieli, że nie oddadzą tablic z Po-
rozumieniami Sierpniowymi, które 30 
czerwca ECS miał zwrócić Narodowe-
mu Muzeum Morskiemu. Oczekuję od 
ECS-u, aby do 31 sierpnia tablice wróciły 
tam, gdzie powinny być, czyli do Naro-
dowego Muzeum Morskiego, a ekspono-
wane powinny być tutaj, w Sali BHP. Po 
co ECS-owi te tablice? One dla nich mają 
wartość co najwyżej historyczną. A dla 
nas one mają wartość bieżącą! Oni się 
tymi postulatami brzydzą, a my je reali-
zujemy. Po co im te tablice? Apeluję do 
pana premiera, aby dyrektor Narodo-
wego Muzeum Morskiego oddał pilnie 
sprawę do sądu.

Zdaniem Piotra Dudy przykład ta-
blic z postulatami pokazuje, jak ważne 
jest unormowanie zasad współpracy 
z ECS. Istotne jest również powstanie 
Instytutu Dziedzictwa Solidarności, 
gdzie Związek może mieć realny wpływ 
na dbanie o przekaz dotyczący jego hi-
storii. NSZZ „Solidarność” przez wiele 
lat, z własnych składek związkowych, 
budował kolejne pomniki, organizował 
kolejne uroczystości. –Nie było z nami 
nikogo. A dzisiaj możemy wspólnie 
z rządem przygotowywać tę piękną uro-
czystość. Za to, panie premierze, bardzo 
dziękuję – powiedział Piotr Duda.

(rk,mk)

10 sierpnia w Sali BHP Instytut Dziedzictwa Solidarności zainaugurował 
internetową wystawę „Człowiek rodzi się i żyje wolnym. Strajki w Polsce w 
1980 roku – powstanie Solidarności” w czterech edycjach: gdańskiej, szcze-
cińskiej, śląsko-dąbrowskiej oraz ogólnopolskiej.   Wystawa dostępna jest 
na stronie www.strajki1980.pl

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i wicepremier Piotr Gliński.
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Nauczyciele Ziemi PuckiejNauczyciele Ziemi Puckiej
Nauczyciel z niewielkiego Kła-
nina leżącego koło Pucka za 
odczytanie na lekcji ulotki jed-
nej z opozycyjnych organizacji 
został aresztowany, a następ-
nie skazany na trzy lata wię-
zienia na mocy dekretów stanu 
wojennego. Dyrektorkę szkoły 
w Kuźnicy usunięto z funkcji za 
wywieszenie flag papieskich 
podczas historycznej wizyty 
w Polsce papieża Jana Pawła II 
w czerwcu 1979 roku. 

Kolejne szykany spotkały ją w paź-
dzierniku 1983 roku, kiedy została 
pozbawiona pracy jako nauczycielka 
za przeprowadzenie lekcji języka pol-
skiego na temat przyznania Lechowi 
Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. 

Losy dwójki niezwykłych nauczy-
cieli z Pomorza przypomina w książce 
zatytułowanej „Niepokorni nauczyciele. 
Czterdzieści lat oświatowej „Solidarno-
ści” Ziemi Puckiej” Wojciech Książek, 
przewodniczący Międzyregionalnej Sek-
cji Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” z siedzibą w Gdańsku. Współ-
autorem publikacji jest Artur S. Górski, 
dziennikarz „Magazynu Solidarność”. 
Obok wspomnień o niezwykłych peda-
gogach w publikacji znalazła się również 
krótka historia oświatowej „Solidarno-
ści” Ziemi Puckiej. Publikacja mogła 
ukazać się dzięki wsparciu finansowemu 
struktur związkowych, samorządowych, 
a także osób prywatnych.

–  Dziś, po 40 latach, pamięć o tam-
tych wydarzeniach, ludziach, ich często 
trudnych losach zaciera się. Powszechnie 
znane są nazwiska liderów, jednak feno-
men „Solidarności” polegał na tym, że 
za tymi liderami stały miliony członków 
związku i dziesiątki tysięcy działaczy. 

Wielu z tych ludzi za swoje zaangażowa-
nie było prześladowanych przez władze 
komunistyczne. Internowanie, wielo-
letnie więzienia, wyrzucanie z pracy, 
dotkliwe kary finansowe, zmuszanie do 
emigracji to cena, jaką płacili działacze 
„Solidarności”. Wielu z nich nigdy nie 
doczekało się zadośćuczynienia, a nawet 
zwykłego przepraszam ze strony swoich 
prześladowców. To, co my możemy dla 
nich zrobić, to zachować pamięć o ich 
bohaterskich czynach – napisał we wstę-
pie do książki Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „Solidarność”.

Wojciech Książek, Artur S. Górski, 
Niepokorni nauczyciele. Czterdzieści 
lat oświatowej „Solidarności” Ziemi 
Puckiej”, Gdańsk 2020.

 (mk)



Nr 9/wrzesień 202018

Rozmowa ze Zbigniewem Bulczakiem, lekarzem, pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w tczewskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Byliśmy jak napięta sprężyna
fię. Gdy rano na ekranie w telewizorze 
pojawił się Jaruzelski wszystko było już 
jasne. Niektórzy zaczęli się ukrywać, ale 
stopniowo większość została wyłapana. 
Po aresztowaniach i internowaniu do 
parafii przyszły dary z zagranicy. Roz-
woziłem jej swoim samochodem do ro-
dzin, które były pozbawione środków 
do życia. Wiedziałem, że SB potrafiła 
konfiskować i samochody, ale nie mo-
głem przestać. Czułem się przewodni-
czącym, więc dostarczałem dary... Gdy 
zostałem kierownikiem przychodni, 
przyszli do mnie esbecy. Czekali, aż pa-
cjenci pójdą i weszli do pokoju. Byłem 
wówczas zapisany razem z żoną i sy-
nem na pielgrzymkę do Rzymu, oni to 
wszystko wiedzieli. Zapytali: „Jak tam 
z działalnością?”, odpowiedziałem, że 
nie ma warunków. Gdy będą lepsze, to 
będę działać. Wściekli się. Wprawdzie 
początkowo, gdy weszli, zmroziło mnie, 
ale potem stawałem się coraz bardziej 
bojowy. Na odchodne powiedziałem 
im, żeby nie liczyli na współpracę. 
Tymczasem w komisji przewodnic-
two objął po mnie dr Roman Maszota, 
a potem Roman Wachowski z działu 
technicznego. Ale w „Solidarności” 
byłem cały czas. Gdy można było re-
aktywować „Solidarność”, rozwiesiłem 
wszędzie ogłoszenie, żeby osoby, które 
dalej poczuwają się członkami Związku, 
potwierdziły swoją przynależność. 

– Dużo osób się odezwało?
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– Co wydarzyło się w 1980 roku 
w Tczewie?

– Kiedy wybuchła „Solidarność”, do-
szliśmy jako pracownicy służby zdrowia do 
wniosku, że trzeba się przyłączyć. Tak się 
zdarzyło, że dwóch stażystów z Gdańska, 
Andrzej Smoliński oraz Piotr Dyk, którzy 
aktywnie działali w Ruchu Młodej Polski, 
zostało wówczas zesłanych do Tczewa za 
rozrzucanie ulotek w Gdańsku. 

– „Zesłani” do Tczewa?
– Tak, żeby pracować u nas. Wów-

czas sam mówiłem, że musimy zrobić 
zebranie, ale to oni byli w pewnym 
sensie jego inicjatorami. Podjąłem ini-
cjatywę i spotkanie odbyło się w przy-
chodni w Tczewie. Poprzez aklamację 
zostałem wybrany na przewodniczą-
cego. Większość pracowników zgłosi-
ła akces do związku, który chcieliśmy 
założyć. Wybrano komisję zakładową, 
dwóch wiceprzewodniczących, sekreta-
rza oraz skarbnika. Pamiętam te osoby... 
Wśród nas była m.in. nieżyjąca już dr 
Danuta Galewska, psychiatra, oraz dr 
Krzysztof Leszczyński, lekarz, który 
obecnie pracuje w Subkowach. Wtedy 
połączyliśmy się w tym działaniu. Ak-
tywność członków, zwłaszcza wśród 
personelu średniego, była dosyć duża. 
Lekarze podchodzili z ociąganiem, ale 
ordynator oddziału wewnętrznego, 
na którym pracowałem, też sekundo-
wał naszej sprawie. Inni trzymali się 

w rezerwie. Trzeba było stworzyć dużą 
komisję, ponieważ nasz Zakład Opieki 
Zdrowotnej był rozproszony. Należały 
do nas wszystkie placówki w terenie, 
a w każdej trzeba było mieć łącznika. 
W poszczególnych miejscowościach 
wybierano po dwie osoby. Gdyby jed-
na nie mogła być obecna, to dostępna 
byłaby ta druga. 

– Komisja obejmowała teren obecne-
go powiatu tczewskiego?

–To cały ZOZ Tczew, a więc obecny 
powiat. Jeździliśmy do Gdańska, pod 
stoczniową bramę. A gdy w Sali Herbo-
wej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 
prowadzony był strajk, pojechaliśmy 
zawieźć żywność oraz koce. Wszystko 
się rozwijało, organizowaliśmy zebrania 
i spotkania, aż zaskoczył nas stan wo-
jenny. Byłem wówczas w domu. Telefo-
ny już nie działały, ale wiadomość w tej 
sprawie dotarła drogą radiową poprzez 
Kwidzyn i Malbork. Nasi ludzie potra-
fili się porozumieć – do mnie w nocy 
zadzwoniła dyspozytorka i powiedziała 
mi o co chodzi. Więc nic nie mówiąc 
w domu, cicho wyszedłem do garażu 
po samochód i pojechałem zawiada-
miać ludzi, których znałem. Mijałem 
po drodze samochody milicyjne, ale 
mnie nie zatrzymano. Ostrzegłem kilka 
osób i w końcu pojechaliśmy do PKS. 
Tam doszliśmy do wniosku, że jest zbyt 
niebezpiecznie, więc przenieśliśmy się 
w inne miejsce – do księdza na para-

– Bardzo dużo. Natomiast w OPZZ 
pozostało niewielu pracowników służby 
zdrowia. 

– I wtedy powstał Komitet Obywatel-
ski w Tczewie...

– Oczywiście przystąpiłem do niego 
razem ze znajomymi. Po wyborach oka-
zało się, że zdobyłem najwięcej głosów. 
Zostałem wybrany do Komisji Zdro-
wia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 
w pierwszej kadencji. Ale to wszystko 
było poprzedzone także innymi działa-
niami społecznymi, które prowadziłem 
poza „Solidarnością”. 

– Jak Pan obecnie postrzega tamten 
czas, swoje lata działania w „Solidar-
ności”?

– Trudno ocenić tamte wydarzenia z 
dłuższej perspektywy, choć jednocześnie 
istotne sprawy się pamięta; początek, gdy 
tworzyliśmy naszą komisję, entuzjazm. 
Byliśmy jak napięta sprężyna, która tylko 
czekała na to, żeby się uwolnić. To napo-
tykało pewne przeszkody, ale wiedzieli-
śmy, kto jest przeciwnikiem. Teraz piszę 
czasami artykuły prosolidarnościowe, bo 
nie potrafię się całkowicie odizolować od 
tych spraw. 

rozmawiał Tomasz Modzelewski 

Michał Daszke w kategorii juniorów 
oraz Wiesław Cegiełka w kategorii 
seniorów zwyciężyli w zawodach 
wędkarskich o puchar NSZZ „Soli-
darność” PGZ Stoczni Wojennej. 

Zmagania zostały zorganizowane 
przez Koło nr 44 Polskiego Związku 
Wędkarskiego oraz „Solidarność” z 
gdyńskiej Stoczni Wojennej w sobotę, 
4 lipca. Odbyły się na jeziorze Wysoka 
w miejscowości Kamień. 

– Są zaliczane do Grand Prix na Naj-
wszechstronniejszego Wędkarza Roku 
– informują organizatorzy przedsię-
wzięcia. 

Udział wzięło 40 osób. Mimo ogra-
niczeń wynikających z pandemii, węd-
karzom dopisywały humory, tym bar-
dziej że pogoda była odpowiednia do 
łowienia. 

W kategorii seniorów zwyciężył 
Wiesław Cegiełka. Dalsze miejsca zaję-
li: Krystian Moskała, Robert Rogowski 
oraz Tadeusz Aleksandrowicz i Andrzej 
Suworow. Z kolei w kategorii juniorów 
wygrał  Michał Daszke.

Nagrody wręczyli wiceprzewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Stoczni Wo-
jennej Tadeusz Szymelfenig oraz prezes 
Koła PZW nr 44 Marek Szadach. 

(tm)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów.
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Walczyli o puchar 
„Solidarności” W kościele w Gdyni oraz na boisku 

w Rumi odbywały się obchody 40 
rocznicy powstania NSZZ „Solidar-
ność” zorganizowane przez Komisję 
Międzyzakładową NSZZ „Solidar-
ność” Portu Gdynia.

Pierwsza część uroczystości miała 
miejsce w niedzielę, 16 sierpnia. Wów-
czas w kościele Duszpasterstwa Ludzi 
Morza Stella Maris w Gdyni odprawiona 
została msza święta, a po niej poczęstu-
nek przygotowany w przykościelnym 
klubie.

Drugą częścią obchodów był plene-
rowy piknik, który odbył się w piątek, 
21 sierpnia na boisku MOSiR w Rumi. 
Przy tej okazji wręczone zostały wyróż-
nienia Zarządu Regionu Gdańskiego 
„S” oraz KM gdyńskiego portu z oka-
zji 40-lecia Związku będące wyrazem 
uznania i wdzięczności za wszystko, co 
poszczególne osoby zrobiły dla „Soli-
darności”.

„Wyrażamy przekonanie, że dzia-
łania w obronie godności człowieka i  
rodziny były i pozostaną ważne także 
dla przyszłości miejsc pracy, jakości 
życia naszych bliskich, dla Rzeczpo-
spolitej” – można przeczytać w wy-
różnieniach.

– Bardzo się cieszę, że możemy 
razem świętować, że mogę być wśród 
przyjaciół – powiedział uczestniczący w 
obchodach Krzysztof Dośla, przewod-

niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

Osobiście nigdy nie żałował, że we 
wrześniu 1980 roku zapisał się do NSZZ 
„Solidarność”. – Wiem jedno: w zakładach 
pracy, w których działa nasz Związek, 
pracownicy mają lepiej, niż w miejscach, 
gdzie „Solidarności” nie ma. To jest praw-
dziwy miernik naszego funkcjonowania 
– mówił przewodniczący. – Chciałoby się 
być w większej liczbie firm i podmiotów, 
ale różne okoliczności powodują, że tak 
nie jest. W roku 40-lecia trzeba mówić 
także o tym, że gdzieś na początku re-
form i przekształceń wiele rzeczy zostało 

niedopatrzonych, a niektórych, pewnie z 
premedytacją, nie zrobiono.

W imieniu przewodniczącego Ko-
misji Krajowej „Solidarności” Piotra 
Dudy Krzysztof Dośla przekazał ze-
branym podziękowania. – Tym naj-
wierniejszym z wiernych, tym, którzy 
tworzyli „Solidarność” w roku 1980, 
tym, którzy ideały i wartości Związku 
przenieśli przez niezwykle trudny czas 
stanu wojennego, i tym, którzy się za-
angażowali w odbudowanie NSZZ po 
1989 roku i do dziś są w „Solidarności” 
– powiedział Krzysztof Dośla.

(tm)

Portowcy z Gdyni świętowali

Wyróżnienia wręczał m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG „Solidarności” .
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5381,65 zł – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w lipcu 2020 r. 
W porównaniu z czerwcem 2020 r. 
oznacza wzrost o 1,8 proc.

6,1 proc. – stopa bezrobocia w lipcu 
2020 r. według wstępnych danych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W poprzednim miesiącu 
również wynosiła 6,1 proc.

3,0 proc. – o tyle wzrosły ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych w lipcu 
2020 r. w porównaniu z analogicz-
nym miesiącem ub.r.

6,5 proc. w ujęciu miesięcznym 
wzrosła w lipcu sprzedaż detaliczna, 
w ujęciu rocznym wzrost wynosił  3 
proc.

5,2 proc. – o tyle niższa była produk-
cja sprzedana przemysłu w okresie 
od stycznia do lipca 2020 r. w po-
równaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku.

16,1 proc. – o tyle spadły w lipcu 
tego roku ceny paliw do prywatnych 
środków transportu w stosunku do 
lipca 2019 r.

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

66 tys. osób – o tyle wzrosło 
zatrudnienie w skali miesiąca w lipcu 
2020 r., co jest najwyższym wynikiem 
od lat 90.

LICZBA MIESIĄCA

Tyle wynosi wysokość tzw. bonu tury-
stycznego – dopłaty do wypoczynku na 
każde dziecko, ważnego do końca marca 
2022 r.

500 złotych

Długi Polaków podróżujących bez 
ważnego biletu przekraczają 144 miliony 
złotych. Z danych Rejestru Dłużników BIG 
InfoMonitor wynika, że czterech na pięciu 
zadłużonych gapowiczów jest mężczyzną, 
najczęściej w przedziale wiekowym 35–44 
lata. Aktualnie do rejestru jest wpisanych już 

ponad 155 tysięcy osób. Najwyższe średnie 
zadłużenie na osobę mają mieszkańcy woje-
wództwa podlaskiego (1590 złotych) i łódz-
kiego (1588 złotych), ale niechlubny rekord 
należy do mieszkańca naszego wojewódz-
twa, który na jazdach bez biletu „dorobił” się 
długu w wysokości 219 tysięcy złotych.

Wartość całej luki CIT w 2018 roku 
wyniosła 22 miliardy złotych. Jak podkre-
ślają autorzy raportu „Luka CIT w Polsce 
w latach 2014–2018”, jest to o 35 proc. 
mniej niż w 2014 roku, choć i tak wskaza-
na kwota odpowiada kosztowi rocznego 
utrzymania policji. Gorzej jest z wyprowa-

dzaniem zysków do tak zwanych rajów 
podatkowych – w samym 2018 roku z 
Polski „wypłynęło” 17 miliardów złotych, 
przy czym aż 75 proc. tej kwoty znalazło 
się w trzech krajach – Irlandii (5 miliardów 
złotych), Holandii (4 miliardy złotych) i 
Luksemburgu (3 miliardy złotych). 

Aż 2,4 miliona Polaków w wieku 25–34 
lata mieszka z rodzicami – to 43,9 proc. 
osób z tej grupy wiekowej, której przed-
stawiciele co do zasady ukończyli już 
naukę i teoretycznie powinni pracować, 
usamodzielniać się i zakładać rodziny. Co 
istotne, dane Eurostatu nie uwzględniają 
na przykład studentów mieszkających w 
akademikach i żołnierzy zamieszkujących 
w koszarach, nie wiadomo bowiem, czy 

te osoby w przyszłości wrócą do domów 
rodzinnych, czy wynajmą lub kupią samo-
dzielne mieszkania. 

Dlaczego młodzi mieszkają z rodzica-
mi? Jednym z najważniejszych powodów 
są pieniądze – młodzi pracownicy prze-
ważnie zarabiają mniej niż ci starsi i bar-
dziej doświadczeni, a zakup pierwszego 
mieszkania wymaga posiadania wkładu 
własnego.

Czy pomidor, papryka i ogórek są wa-
rzywami? A może to owoce? Przyczyną 
zamieszania są dwa systemy klasy�kacji.
Według klasy�kacji botanicznej za wa-
rzywa uznaje się rośliny mające jadalny 
korzeń, łodygę lub liście, jak pietruszka, 
rzodkiewka, burak, kapusta, sałata czy 
seler. Za owoce uważa się zaś części ja-
dalne powstałe z kwiatu, czyli oprócz 
truskawek, poziomek, jabłek, gruszek, 
śliwek czy brzoskwiń właśnie pomidory, 
ogórki, papryki, a także groszek, cukinie 
i dynie. Jednak według drugiej klasy�ka-
cji – kulinarnej – za warzywa uważa się 
rośliny o wytrawnych smakach, wykorzy-
stywane w przygotowaniu dań głównych 
i kanapek, podczas gdy owoce są słodkie 
i sprawdzają się jako składniki deserów 

i soków. Tym razem pomidor, papryka 
i ogórek okażą się więc warzywami. 

Dyskusje o istocie przynależności do ka-
tegorii owoców i warzyw toczą się od daw-
na. W 1893 roku Sąd Najwyższy w USA miał 
zdecydować, czy pomidor jest owocem, czy 
warzywem. Sędziowie po długich dyskusjach 
opowiedzieli się po stronie warzyw, argumen-
tując, że… uważa tak większość ludzi. Za-
mieszanie może pojawić się nawet w kwestii 
– mogłoby się wydawać – tak ewidentnego 
warzywa jak marchew. Jedna z dyrektyw unij-
nych uznała marchewkę za owoc. Przyczyną 
było uznanie za dżemy wyłącznie przetwo-
rów wytwarzanych z owoców. Okazało się 
jednak, że w Portugalii tradycyjnie produkuje 
się dżemy z marchwi. Marchewki objęto więc 
przepisami dotyczącymi owoców.

Właściciele polskich firm, którzy za-
pragną eksportować swoje wyroby do 
Chin, napotykają często zaskakującą 
przeszkodę – okazuje się, że ich znaki 
towarowe już widnieją w tamtejszym 
urzędzie znaków patentowych. Przyczy-
ną jest obowiązująca w tym państwie 
zasada, że osoba, która pierwsza zareje-
struje znak handlowy, jest jego właści-
cielem. Efektem jest praktyka śledzenia 
europejskich urzędów patentowych, 
a następnie nieuczciwego rejestro-
wania cudzych znaków towarowych. 
„Rzeczpospolita” pisze, że przykładowo 

logo spółdzielni mleczarskiej Mlekpol i 
logo marki Łaciate należą w Chinach do 
firmy Yu Dan Dan, a właścicielem logo i 
nazwy marki Łowickie jest firma o dłu-
giej nazwie Zhe Jiang Meng Ba Xing 
Mao Yi Gu Fen You Xian Gong Si. Marka 
makaronów Lubella jest zarejestrowana 
przez podmiot o nazwie Son Kyungsoo, 
a logo Mlekovity zarejestrowały aż trzy 
różne firmy – umożliwiły to zmiany roz-
miaru logo. Bywa nawet tak, że chiński 
właściciel odsprzedaje prawa rzeczywi-
stemu właścicielowi, uzyskując w ten 
sposób spory zysk.

COViD-19 a etyka
79 proc. badanych Po-

laków uważa, że do-
chowanie standar-
dów uczciwości 
w prowadzeniu 
�rmy stanowi wy-
zwanie w czasie 
dynamicznych zmian 
wywołanych pandemią 
koronawirusa – pokazuje raport 
EY „Światowe badanie uczciwości 
w biznesie 2020”. Jeśli chodzi o 
postawy indywidualne, 23 proc. 
respondentów byłoby gotowych 
postąpić nieetycznie, gdyby miało 
to wpłynąć na wysokość ich wy-
nagrodzenia lub ścieżkę kariery. 

Samo pojęcie uczciwości 62 
proc. badanych rozumie jako 
zgodność z prawem i obowiązu-
jącymi zasadami. Tylko 27 proc. 
uznaje za uczciwość postępo-
wanie we właściwy sposób, 
nawet gdy nikt tego nie 
widzi. 

Postępuję ETYCZNIE 
dopóki to nie wpływa 

na moją karierę...

Owoc czy warzywo?
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Polskie marki in China

Coraz mniejsza luka 

Zadłużone gapy
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY POD REDAKCJĄ MARTYNY WERRY

Jeśli wybieramy produkt polski, to z jednej wydanej złotówki do budżetu 
wpływa 79 groszy. Jeżeli byśmy zmienili swoje przyzwyczajenia i kupo-
walibyśmy o 10 procent więcej produktów polskich, to wtedy do budżetu 
państwa trafi 66 miliardów złotych.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej  
podczas III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.
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Do inwestycji w panele słoneczne skłaniają rosnące ceny energii elektrycz-
nej, dotacje do mikroinstalacji, ulga termomodernizacyjna oraz troska 
o środowisko naturalne. Panele fotowoltaiczne, czyli panele słoneczne, 
coraz częściej możemy zauważyć na dachach domów czy budynkach no-
woczesnych firm. Zwrot inwestycji następuje po 7–9 latach.  

FOTOWOLTAIKA CIESZY SIĘ  
CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM 

Energia 
ze Słońca

Polska jest członkiem Unii Euro-
pejskiej, a więc tym samym jest zobo-
wiązana do zwiększania udziału odna-
wialnych źródeł energii (OZE) w miksie 
energetycznym. Kurs na dekarbonizację 
gospodarki przyśpieszył. Musimy coś 
z tym zrobić. Na samych odnawial-
nych źródłach energii nie damy jednak 
rady. Niemcy, najbogatsza europejska 
gospodarka, potężna siła dotowania, 
zamknęli swoje elektrownie jądrowe 
i nie podołali.

IRENA szacuje

Transformacja energetyczna i in-
westycje w odnawialne źródła mogą 
pomóc w zatrzymaniu globalnego 
ocieplenia oraz w pokonaniu recesji 
gospodarczej wywołanej pandemią 
SARS-CoV-2 – wskazuje Międzynaro-
dowa Agencja Energetyki Odnawialnej 
IRENA. 

Według agencji globalna transfor-
macja energetyczna z jednej strony 
pozwoli utrzymać globalne ocieplenie 
poniżej 2 stopni C, zgodnie z zapisami 
porozumienia paryskiego. Z drugiej 
– przyczyni się do stworzenia nowych 
miejsc pracy.

W Unii Europejskiej ta całościowa 
transformacja energetyczna oznacza li-
kwidację ok. 400 tysięcy miejsc pracy w 

energetyce konwencjonalnej. Jednocze-
śnie wygenerowałaby ona 1,5 miliona 
stanowisk związanych z nowymi tech-
nologiami energetycznymi. Inwestycje 
w OZE wymagają nakładów finanso-
wych, ale agencja IRENA szacuje, że 
każdy dolar zainwestowany w scenariusz 
transformacji energetycznej może przy-
nieść od 3 do nawet 8 USD zwrotu.

Według Polskich Sieci Elektroener-
getycznych łączna moc fotowoltaiki 
(PV), zainstalowana w sektorach prosu-
menckim, komercyjnym i w systemach 
przemysłowych, osiągnęła w 2019 roku 
1 GW, a przyrost nowych instalacji jest 
tak dynamiczny, że tym roku ma sięgnąć 
2 GW. W Polsce energetyka odnawialna 
rozwija się wciąż niedostatecznie szyb-
ko, by wypełnić unijne zobowiązania 
dotyczące udziału OZE w miksie ener-
getycznym (źródła, z których czerpiemy 
energię).

Co to jest fotowoltaika?

Ten tajemniczy termin kryje za sobą 
jeden z najszybciej rozwijających się w 
Polsce sektorów odnawialnych źródeł 
energii (OZE). Pod pozornie trudną 
nazwą kryje się pozyskiwanie energii 
elektrycznej ze Słońca.

Fotowoltaika (inaczej PV) łączy 
naukę i technikę, zajmując się przetwa-

rzaniem światła słonecznego w energię 
elektryczną, czyli wytwarzaniem prądu 
elektrycznego z promieniowania sło-
necznego przy wykorzystaniu zjawiska 
fotowoltaicznego.  

Rosnącą popularność fotowoltaika 
zawdzięcza sojuszowi ekologii z eko-
nomią, który zapewnia zwrot części lub 
nawet całości kosztów za wykorzystanie 
energii elektrycznej, nie szkodząc śro-
dowisku. 

Czy kupić instalację?

Z fotowoltaiką miesięczne rachun-
ki za prąd wyniosą do 20–30 złotych 
(opłaty stałe i podatki). Okres zwrotu 
to jakieś 7–9 lat, a potem przez kolejne 
kilkanaście lat mamy prąd „za darmo”. 
Ceny energii wzrastają, więc opłacal-
ność inwestycji będzie rosła. To może 
brzmi górnolotnie, ale ważna jest eko-
logia. Poprzez OZE pomagamy planecie 
i inwestujemy w przyszłość. 

Pierwszym krokiem ku własnej 
instalacji jest audyt, który pozwala na 
odpowiednie dobranie instalacji do 
miejsca jej działania. Firmy i koncer-
ny energetyczne oferują indywidualny 
dobór rozwiązania na podstawie au-
dytu fotowoltaicznego nieruchomości 
i analizy zapotrzebowania na energię 
elektryczną.  Operator systemu dys-
trybucyjnego energii ma następnie 30 
dni na zamontowanie dwukierunko-
wego licznika i podłączenie instalacji 
do sieci.

W tym roku za 1 kWp instalacji do-
brej klasy zapłacimy 5 do 6 tysięcy zło-
tych. Dużo? Istnieją sposoby na zmniej-
szenie kosztów. Jeśli zdecydujemy się na 
montaż paneli fotowoltaicznych, mo-
żemy liczyć na dotację do 40 procent 

kosztów kwalifikowanych instalacji PV. 
Instalacja paneli to jedyne koszty, jakie 
ponosimy. Użytkownik paneli słonecz-
nych może starać się o dotację i wziąć 
udział w programie „Prosument”. 

Producent i konsument 
w jednym

Po zamontowaniu paneli opłaty za 
prąd nie martwią. Odbiorca, konsu-
ment, staje się niezależny od dostawcy 
energii. Staje się prosumentem, czyli 
jednocześnie konsumentem i produ-
centem, który posiadając generatory 
energii ze źródeł odnawialnych pozy-
skuje energię, którą wykorzystuje.  

Fotowoltaika w nocy nie działa, a zi-
mą działa słabiej. To żaden problem. 
Użytkownik, jako prosument, oddaje 
nadmiar wyprodukowanej energii do 
sieci energetycznej, skąd może ją potem 
odebrać w 80 procentach w ciągu roku 
rozliczeniowego. 

Nadmiaru energii (w systemach 
bilansowania rocznego dla osób pry-
watnych) nie można odsprzedać. Obo-
wiązuje system bezgotówkowego rozli-
czania wyprodukowanej i oddanej do 
sieci energii elektrycznej z zakładem 
energetycznym.

Od 1 lipca 2016 r. w Polsce funkcjo-
nuje system rozliczenia energii przez 
prosumentów, który zakłada, że za każ-
dą 1 kWh energii wprowadzoną do sie-
ci można odebrać 0,8 kWh energii dla 
instalacji do 10 kWp i 0,7 kWh energii 
dla instalacji 10 kWp – 50 kWp. 

Jak to działa? W dzień produkujemy 
więcej energii niż zużywamy. Nadwyż-
ka idzie do sieci energetycznej. Licznik 
dwukierunkowy nalicza, ile energii 
oddajemy do systemu. Wieczorem moc 

paneli spada, ale nasz dom zaczyna po-
bierać energię z sieci. Licznik ponownie 
nalicza, ile energii przyjęliśmy. Na ko-
niec roku rozliczeniowego ów wynik się 
podlicza. Właściwie dobrana instalacja 
pozwoli wyjść niemal na zero.

A w pochmurne dni?

Moc promieniowania słonecznego w 
Polsce jest kluczową kwestią. Insolacja, 
inaczej nasłonecznienie, określa średnią 
moc promieniowania słonecznego, któ-
re przypada na jednostkę powierzchni 
poziomej.  

Do najbardziej nasłonecznionych 
miejsc w Polsce zaliczają się Kraków, 
Lublin, Tarnów, Rzeszów, a także po-
łudniowy zachód Polski. W pozosta-
łej części kraju moc promieniowania 
słonecznego kształtuje się na poziomie 
<1000 do 1160 kWh/mkw. 

Chmury czy deszcz nie powodują 
zatrzymania pracy ogniw fotowoltaicz-
nych. Częściowe zachmurzenie zmniej-
sza efektywność modułów od 60 do 80 
procent pierwotnej mocy, zaś zachmu-
rzenie całkowite warunkuje efektywność 
paneli PV w granicach 10–20 procent. 
Instalacja zaprzestaje swojej pracy po 
zmroku. Statystycznie w ciągu roku na-
słonecznienie umożliwia wyprodukowa-
nie 1000 kWh z każdego 1kWp instalacji 
– te wyliczenia uwzględniają pochmurne 
dni. A co najważniejsze – działa system 
prosumencki i dwukierunkowy licznik. 

 Proekologiczne wsparcie   

Zmniejszają się zasoby węgla, gazu, 
ropy naftowej. Rosną koszty energii 
elektrycznej pozyskiwanej ze spalania 
kopalin. Energia jądrowa jeszcze długo 

PROSUMENT
Program „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wspiera zakup i montaż mikroinstalacji OZE, w tym paneli fotowoltaicz-
nych. Celem programu jest promocja źródeł energii obniżających emisję dwutlenku 
węgla oraz kosztów produkcji energii elektrycznej. Będąc prosumentem można 
zyskać nie tylko do 40 procent do�nansowania na instalację paneli słonecznych, ale
także pożyczkę z oprocentowaniem w wysokości 1 procenta bez wkładu własnego. 
Z programu mogą skorzystać osoby �zyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkanio-
we oraz gminy.

Inwestycja w panele fotowoltaiczne w gospodarstwie domowym zwraca się w ciągu 7–9 lat.
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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u nas nie wystartuje.   Światło słonecz-
ne dostępne jest za dnia zawsze. Panele 
fotowoltaiczne nie produkują dymu 
i dwutlenku węgla. 

Dostępne są rządowe i samorządo-
we programy wsparcia, takie jak Mój 
Prąd, Czyste Powietrze, Energia Plus, 
Prosument, w ramach których można 
wnioskować o dofinansowanie zakupu 
i montażu nowych instalacji i mikroin-
stalacji. Poszczególne województwa po-
siadają również własne programy, które 
pozwalają na pozyskanie dotacji lub 
preferencyjnych kredytów na OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowa-
dziła wiele zmian w systemie wsparcia 

dla energii elektrycznej wytwarzanej 
z instalacji PV: 
 rozszerzenie definicji prosumenta 

na przedsiębiorstwa, dla których 
wytwarzanie energii nie stanowi 
przeważającego przedmiotu dzia-
łalności gospodarczej,  

 rozliczanie energii w dłuższych cy-
klach rozliczeniowych,

 brak konieczności przygotowania 
projektu budowlanego dla mikro-
instalacji do 6,5 kW.
Od września 2019 r. została ujedno-

licona stawka VAT na instalacje foto-
woltaiczne związane z budynkiem o po-
wierzchni do 300 metrów kwadratowych. 

Wszystkie systemy opodatkowane są 8-
-procentowym podatkiem VAT 

Fotowoltaika. Jak ona działa?

Panele fotowoltaiczne zrobione są 
z krzemu, który przechwytuje fotony 
(najmniejsze jednostki światła, czy-
li cząstki elementarne), wprawiając 
w ruch elektrony produkuje energię 
elektryczną. Prąd stały płynący z pane-
li słonecznych do inwentera solarnego 
zmieniany jest w nim na prąd zmien-
ny, dzięki któremu działają urządzenia 
w domu. Prąd pokonuje drogę przez 
układ zabezpieczający, aby ostatecznie 
dotrzeć do sieci. 

Słońca jest w naszym kraju pod do-
statkiem. Podobnie jak w Niemczech, 
które są liderem w mocy zainstalowa-
nych paneli fotowoltaicznych. Kwestia 
nasłonecznienia nie jest powodem do 
obaw. Panele fotowoltaiczne montuje 
się tak, aby były skierowane na połu-
dnie i przechwytywały możliwie naj-
większą dawkę promieni słonecznych. 
Najczęściej są to dachy budynków.  

Panele słoneczne dobrej jakości nie 
wymagają wymian podzespołów. War-
to przed instalacją dopytać specjalistów 
o polecane w naszych warunkach do-
mowych i regionalnych ogniwa.  

Panele fotowoltaiczne zabierają ener-
gię z promieni słonecznych i wytwarza-
ją energię elektryczną (prąd stały). Dwa 
podstawowe typy paneli to polikrysta-
liczne i monokrystaliczne. Ważne, żeby 
były dobrej marki i wytrzymały przy-
najmniej 25 lat. Wybieramy te, które 
oferują 25-letnią gwarancję na panele. 
Warto zwrócić uwagę, na ile lat opiewa 
ona na falownik (tutaj wskazane jest co 
najmniej lat 10).  

Ważna jest wysoka wytrzymałość na 
śnieg i wiatr, jak też certyfikaty potwier-
dzające jakość paneli. Najlepsza jakość 
oznacza klasę premium, a najbardziej 
opłacalne marki generalnie mają sta-
tus Tier-1. Im wyższa wydajność, tym 
wyższa sprawność panelu, a im wyższa 
rzetelność, tym wyższa pewność, że 
producent przetrwa próbę czasu. 

Inwerter (falownik) przekształca prąd 
z paneli na prąd w gniazdku. To mózg in-
stalacji – jest bardziej skomplikowany niż 
panele PV. Standardowy falownik insta-
luje się na ścianie i do niego podłącza pa-
nele. Mikroinwertery montuje się osobno 
– pod każdy panel. Należy zainwestować 
w inwerter dobrej jakości. Warto rozwa-
żyć inwerter klasy premium

Istnieje trzecie rozwiązanie: opty-
malizatory mocy, czyli miks panelu i 
inwertera.    

Jaka moc?

Jeśli rocznie zużywamy np. 4000 
kWh energii elektrycznej, warto założyć 
instalację o większej mocy, od 4,5 do 
5,5 kWp. Fachowy instalator przyjedzie 
na miejsce, by przeanalizować sytuację. 
W Polsce dobrze nachylona i zoriento-
wana na południe instalacja fotowolta-
iczna 1 kWp produkuje w ciągu roku 
1000 kWh. Jednak część wyprodukowa-
nej energii oddajemy do sieci w formie 
nadwyżki, a z tego 20 procent zabiera 
państwo, a panele z biegiem lat tracą 
nieco na wydajności.

Jeśli zdecydowaliśmy się na insta-
lację fotowoltaiczną, powinniśmy wy-
brać taką, która zapewni nam pełną 
wydajność, będzie charakteryzować się 
wysoką jakością, małą awaryjnością. 

W pierwszej kolejności powinniśmy 
zwrócić uwagę na jakość komponentów. 
Dobrze jest wybrać firmę, która będzie 
oferować usługi kompleksowo.  

Konstrukcja  

Mocowanie instalacji fotowoltaicz-
nej ma podstawowe zadanie: panele PV 
bezpiecznie spoczywają na dachu lub 
na gruncie. Należy postawić na certy-
fikowane i sprawdzone rozwiązania. 
Materiał to stal ocynkowana, stal nie-
rdzewna lub aluminium. Montaż może 
odbyć się zarówno na dachu, jak i na 
wolnej powierzchni działki. 

Fotowoltaika – perspektywy  

Głównym segmentem rozwoju fo-
towoltaiki w Polsce był sektor prosu-
mencki. Na początku kwietnia br. moc 
instalacji słonecznych podłączonych 
do sieci przekroczyła 1695 MW – po-
dały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
To o ponad 180 procent więcej niż 

rok wcześniej i o 6 procent więcej niż 
było na początku marca br. Od 2017 r. 
wzrosło tempo przyrostu mocy w far-
mach fotowoltaicznych, a te konkurują 
z farmami wiatrowymi. Przy obowią-
zującej ustawie odległościowej, która 
nie pozwala na lokalizowanie turbin 
wiatrowych w mniejszej odległości 
od zabudowań niż 10-krotność (10H) 
ich całkowitej wysokości i tym samym 
blokuje rozwój lądowej energetyki 
wiatrowej, sektor fotowoltaiki stanowi 
alternatywę dla odbiorców, którzy chcą 
mieć energię pochodzącą z OZE.

Czym jest owe 10H? Ustawa z 2016 
roku wprowadziła zasadę, że w odle-
głości równej dziesięciokrotności wy-
sokości wiatraka nie może stać żaden 
budynek. Chodzi nie tylko o odległość 
(1,5 do 2 km) od zabudowań, ale i od-
powiednie położenie. Zasada 10H ma 
pozostać, ale można będzie z niej zrezy-
gnować, jeśli będzie to zgodne z lokal-
nym planem zagospodarowania prze-
strzennego. 29 lipca br. wicepremier 
Jadwiga Emilewicz zapowiedziała: 

– Temat jest wrażliwy społecznie, 
energia wiatrowa wywołuje spore dys-
kusje. Zdajemy sobie sprawę, że warun-
ki prawne utrudniają takie inwestycje. 
Samorządy czekają na takie inwestycje, 
bo to szansa rozwojowa. Będziemy 
chcieli szeroko konsultować, by zredu-
kować odległość ustawową. 

Pandemia koronawirusa nie zatrzy-
mała boomu na PV, choć może mieć 
wpływ na rynek.  Elektryczność to pod-
stawowy rachunek, który płaci 16 milio-
nów gospodarstw domowych w Polsce. 
Dzięki fotowoltaice możliwe jest produ-
kowanie jej „za darmo” ze Słońca i unie-
zależnienie się od dostawców.  

 Artur S. Górski

Na 2020 rok resort klimatu przygotował 26 programów dotyczących zielonych 
inwestycji, skierowanych do różnych bene�cjentów, na łączną kwotę 7,8 miliarda
złotych.  
Program „Mój Prąd Plus”
 Kwota wsparcia – 800 mln zł;
 Efekt – rozwój energetyki prosumenckiej – 200 tys. gospodarstw domowych 

z własnym fotowoltaicznym źródłem energii;  
 Dostępne dotacje do 5 tys. zł na PV (+ do 1,5 tys. zł na ładowarkę), nie więcej niż 

50 proc. kosztów kwali�kowanych;
 Okres realizacji – lata 2020–2023.

INSTALACJA DLA DOMU
Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz instalację fotowoltaiczną o mo-
cy do 10 kWp, wstępnego doboru można dokonać, opierając się na ilości zużytej 
energii lub wysokości rachunków.
 1000 kWh energii elektrycznej zużytej rocznie przekłada się na około ok. 1,25 

kWp mocy instalacji PV.
 Na wydane 100 zł na miesięcznym rachunku należy dobrać 2,5 kWp mocy instalacji.
Podczas pomiarów konieczne jest sprawdzenie wymiarów dachu lub gruntu, 
a także określenie wymiarów i lokalizacji elementów, które mogłyby powodować 
zacienienie instalacji. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, naziemne insta-
lacje fotowoltaiczne powinny być ustawione w kierunku południowym pod kątem 
20–30 stopni na południu Polski oraz 25–35 stopni na północy. Przy montażu na 
dachach płaskich często stosuje się niższe kąty pochylenia 10–15 stopni. Wynika to 
z ograniczonej powierzchni i ze względów bezpieczeństwa przed silnym wiatrem. 
Warto zwrócić uwagę na stan techniczny sieci wewnętrznej. Całkowity koszt instala-
cji dla standardowego budynku jednorodzinnego to 20–25 tys. zł.  

RESORT DLA KLIMATU

Słowniczek
kWh – kilowatogodzina (jednostka do 
pomiaru energii zużywanej podczas 
godziny). Domy w Polsce zużywają 
3000–5000 kWh rocznie.

Wp (Watt Peak) – moc maksymalna (jed-
nostka mocy, za pomocą której wyraża 
się wydajność paneli fotowoltaicznych). 
Ogólnie panele o mocy 1000 Wp wypro-
dukują w Polsce rocznie 1000 kWh  

Ogniwa fotowoltaiczne – są urządze-
niami służącymi do przekształcania 
promieniowania słonecznego bezpo-
średnio w energię elektryczną. Zjawisko 
to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. 
Większość ogniw wykonanych jest 
z krzemu. Budowa każdego z nich składa 
się z dwóch warstw – pozytywnej (+) 
i negatywnej (-). To właśnie pomiędzy 
nimi wytwarzane jest napięcie, gdy na 
powierzchnię paneli tra�ają promienie
słoneczne. 

ULGA 
TERMOMODERNIZACYJNA
Dodatkowym czynnikiem stymulującym PV jest ulga termomodernizacyjna 
w podatku dochodowym PIT. Osoby �zyczne od 1 stycznia ub.r. mogą odliczyć od
podstawy opodatkowania dochodowego wydatki poniesione na ogniwa fotowolta-
iczne (koszty paneli, inwertera) wraz z osprzętem i na montaż do 53 tysięcy złotych. 
Pulę można wykorzystywać w sześciu kolejnych zeznaniach PIT, za sześć lat po 
zakończeniu przedsięwzięcia. Podatnik może odliczyć wydatki poniesione w danym 
roku m.in. na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, pod warunkiem jednak, że zostanie ono ukończone 
w ciągu trzech kolejnych lat.

Statystycznie w ciągu roku nasłonecznienie umożliwia wyprodukowanie 1000 
kWh z każdego 1kWp instalacji. A co najważniejsze – działa system prosumencki 
i dwukierunkowy licznik. 
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PAWEŁ GLANERT 
– Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zmniejszenia 
rachunków za prąd. Przedstawiciel jednej z �rm, która
instalacjami się zajmuje, skontaktował się ze mną i punkt po 
punkcie wyjaśnił mi zasady skorzystania z fotowoltaicznej in-
stalacji. Każdy dostosowuje instalację do potrzeb własnego 
zużycia prądu. Posiłkowałem się kredytem na preferencyj-
nych warunkach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dokłada w formie dotacji do przed-

sięwzięcia 5 tysięcy złotych. Dodatkowo wydatek na odnawialne źródło energii 
można odliczyć w zeznaniu PIT. W ciągu kilku dni od podpisania umowy przyjechali 
monterzy i wykonali montaż. Rozliczenie odbywa się w cyklu rocznym. Licznik jest 
dwukierunkowy, notuje, ile prądu przesyłam do sieci, a ile z niej odbieram. Mam 
rok na wykorzystanie na swoje potrzeby nadwyżek wyprodukowanej energii. Spo-
dziewam się, że amortyzacja instalacji i poniesionych przeze mnie kosztów, poprzez 
oszczędności na rachunku za prąd, nastąpi po pięciu latach. 
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Ludzie, których kochamy,
nie umierają nigdy…

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Ks. Jan Twardowski

Rodzinie oraz Najbliższym  wyrazy głębokiego współczucia
 i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

ś.p.

Bogumiła Soczyńskiego
wieloletniego prawnika Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

 NSZZ „Solidarność”, Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz 
zaangażowanego i oddanego Mecenasa Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.
Człowieka, Przyjaciela, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy 

drugiemu człowiekowi. Zawsze otwarty i wrażliwy na sprawy innych. 
Panie Mecenasie, na zawsze zostaniesz w naszych sercach

i w naszej pamięci! 

W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni przewodnicząca Zdzisława Hacia

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą 
(Mt 5,8)

Wielkim bólem i poczuciem straty napełniła nas wiadomość o śmierci

ś.p.

Mecenasa Bogumiła Soczyńskiego
który był z nami niemal od początku powstania Solidarności Oświatowej.  

Niezwykle zaangażowany w obronę praw pracowniczych i związkowych, niedościgły wzór prawniczego rzemiosła, 
wnikliwy analityk prawa oświatowego, reprezentował najwyższy poziom profesjonalizmu. Niezwykle pracowity do 

końca swoich dni, z poświęceniem służył ludziom oświaty.
Panie Mecenasie, nikt nie jest w stanie Pana zastąpić, a strata,  

jaką ponieśliśmy, jest ogromna. 
Wierzymy, że dobro, które Pan wyświadczył niezliczonej rzeszy nauczycieli i pracowników oświaty, pozostanie w ich 

pamięci, a my zapewniamy o naszej nieustannej wdzięczności i modlitwie w Pana intencji.
Rodzinie składamy wyrazy najszczerszego współczucia, wsparcia  

i otuchy w tych trudnych chwilach.

Bożena Brauer wraz z członkami  Organizacji  Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

– Pan mecenas został zatrudniony 
w 1990 roku, najpierw w Zarządzie 
Regionu Gdańskiego, potem w Sekcji 
i Komisji Krajowej – wspomina Woj-
ciech Książek. – To było 30 lat przeka-
zywania wiedzy, szczególnie w zakresie 
prawa oświatowego, ustawy o systemie 
oświaty, Karty nauczyciela. Ja z tej wie-
dzy korzystałem, także w okresie gdy 
byłem wiceministrem edukacji narodo-
wej. Miałem bardzo duże zaufanie do 
pana mecenasa i jego uwag dotyczących 
awansu zawodowego, procedur zatrud-
niania i zwalniania oraz kwalifikacji. 
Był bardzo ludzki w interpretacji prawa. 
Wspierał nas w zakresie zmian, które 
planowaliśmy na przełomie wieków. 
Mecenas miał duży szacunek i autorytet. 
Starał się zawsze mówić prawdę o sta-
nie faktycznym, także gdy ten był nie-
korzystny dla osoby szukającej porady. 
Nie czarował, ale twardo informował, 
jak wygląda sytuacja. Niektóre osoby 
potrafiły wychodzić zdenerwowane, ale 
w ten sposób mecenas przygotowywał 
ludzi na trudne batalie w sądzie pracy. 
Podstawą była bardzo dobra znajomość 
prawa, ale też mówienie wprost o sytu-
acji, aby nie było zaskoczeń.  

Mecenas Soczyński napisał set-
ki tekstów, w tym do dwutygodnika 
„Przegląd Oświatowy”. Tam w bardzo 
ludzki sposób interpretował prawo. 
Jego opinie były bardzo profesjonalne. 
Są osoby, które czytały czasopisma, do 
których pisał mecenas Soczyński, tylko 
dla jego porad. 

– Był też osobą bardzo towarzyską. 
Nawet jeśli spotkania miały charakter 
pozasłużbowy, a czasami były takie 
sytuacje, zazwyczaj z udziałem Stefana 
Kubowicza i Krzysztofa Jędrzejczyka 
z Krajowej Sekcji Oświaty, to i tak do-

tyczyły spraw oświatowych. Była to pra-
ca, ale w trochę innym wymiarze. Lubił 
wówczas mówić także o historii XX-le-
cia międzywojennego, miał wielki sza-
cunek dla Marszałka Piłsudskiego oraz 
dla prawa, które było wtedy stanowio-
ne – opowiada Wojciech Książek. – Był 
czuły na krzywdę nauczycielską. Jego 
mottem mogłyby być słowa Zbigniewa 
Herberta, o którego poezji rozmawia-
liśmy: „Będę odważny, gdy rozum za-
wodzi. Będę bronił poniżanych i bitych. 
Będę wierny i zachowam postawę wy-
prostowaną. W ostatecznym rachunku 
tylko to się liczy”. Te słowa spinają jego 
patriotyzm, człowieczeństwo, obronę 
godności i podmiotowych relacji, które 
powinny obowiązywać w szkole. Stąd z 
zaciekłością walczył z niektórymi dy-
rektorami, samorządami, gdy było wi-
dać instrumentalne traktowanie przez 
nich ludzi i prawa.  

–To przede wszystkim wspaniały 
człowiek, znakomity prawnik, specja-
lista w zakresie prawa oświatowego 
– mówi Bożena Brauer, przewodniczą-
ca Komisji Międzyzakładowej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. – Pomoc drugiemu 
człowiekowi, pracownikowi oświaty, 
była priorytetem jego pracy w NSZZ 
„Solidarność”. Angażował się w tę 
pracę, poświęcając wielokrotnie swój 
prywatny czas. Z naszą organizacją 
związkową współpracował niemal od 
jej reaktywowania, czyli od początku 
lat 90. Udzielał porad prawnych naszym 
członkom podczas cotygodniowych 
dyżurów w biurze Komisji Międzyza-
kładowej. Znajomość zawiłości prawa 
oświatowego, sprawne poruszanie się 
po meandrach tego prawa przynosiło 
bardzo konkretne, pozytywne rezulta-

ty. Wiele osób zawdzięcza mecenasowi 
możliwość ukończenia ścieżki awansu 
zawodowego, utrzymanie miejsca pra-
cy, wypłatę należnego wynagrodzenia, 
korzystne orzeczenia w sądzie pracy.  

Od 2014 roku mecenas bardzo zaan-
gażował się w sprawę nieprawidłowo-
ści w przekazaniu przez Gdańsk nowo 
wybudowanej szkoły podstawowej w 
Kokoszkach podmiotowi niepublicz-
nemu.  

– To właśnie pan mecenas dostrzegł 
wiele nieprawidłowości w tym procesie, 
formułując je jako zarzuty w skardze do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego, który orzekł, że Gdańsk przekazał 
prowadzenie szkoły z rażącym narusze-
niem prawa – relacjonuje Bożena Brauer. 
– Ponieważ sąd nie mógł już unieważnić 
decyzji prezydenta Gdańska zwróciliśmy 
się o cofnięcie pozwolenia na prowadze-
nie szkoły przez podmiot niepubliczny, 
czego prezydent niestety nie uczynił. 
Sprawa toczy się dalej w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym, ale dzięki 
nieugiętej postawie mecenasa, jego bez-
kompromisowości, wygranej sprawie w 
WSA Gdańsk, inne organy prowadzące 
nie podjęły próby przekazania nowo 
wybudowanych szkół podmiotom nie-
publicznym, co uważamy za sukces 
mecenasa Bogumiła Soczyńskiego, a 

tym samym oświatowej „Solidarności” 
w Gdańsku. Mecenas do ostatniego 
dnia zajmował się sprawą szkoły w Ko-
koszkach. W dniu poprzedzającym jego 
odejście odwiedziłam go w domu i prze-
kazał mi treść pisma. Czuł się bardzo źle, 
następnego dnia wybierał się do szpitala, 
niestety nie zdążył. 

– Swą ogromną wiedzę i znakomi-
ty warsztat zawodowy z powodzeniem 
wykorzystywał w niemal wszystkich in-
stancjach Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” 
– mówi Tomasz Gryczan, „wychowa-
nek” mecenasa. 

Tomasz Modzelewski

Ostatnie pożegnanie mecenasa Bogumiła Soczyńskiego  
Mecenas Bogumił Soczyński pracował w „Solidarności” od 1990 roku. Był 
wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa oświatowego. Wspierał Związek 
i walczył o prawa pracownicze. Odszedł 7 lipca 2020 roku. Wspominają 
go Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, Bożena Brauer, 
przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” oraz Tomasz Gryczan, radca prawny i „wychowa-
nek” mecenasa Soczyńskiego. 

Bożena Brauer: 
Pomoc drugiemu człowiekowi, 
pracownikowi oświaty, była 
priorytetem jego pracy w NSZZ 
„Solidarność”. Angażował 
się w tę pracę, poświęcając 
wielokrotnie swój prywatny 
czas. Z naszą organizacją 
związkową współpracował 
niemal od jej reaktywowania, 
czyli od początku lat 90. 
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Gdy człowiek odchodzi, pozostaje po nim to, co dobrego uczynił innym   

ś.p.

Piotr Soyka
Prezes Remontowa Holding S.A.

Rodzinie, bliskim i znajomym oraz pracownikom i współpracownikom 
firm zrzeszonych w Grupie Kapitałowej Remontowa Holding S.A. składamy 

szczere i głębokie współczucie w związku z niespodziewanym odejściem 
na wieczną wachtę śp. Piotra Soyki, Prezesa Remontowa Holding, twórcy 

i najwybitniejszego menedżera Grupy Kapitałowej  
Remontowa Holding S.A.  

Wyrażamy ogromny żal z powodu niepowetowanej straty Przyjaciela, który 
przez ponad dwadzieścia lat wspierał i okazywał pomoc w pokonywaniu 

trudnych problemów.  
Wyrażamy wdzięczność i pozostawimy w pamięci wszystkie decyzje 

i przedsięwzięcia dotyczące wcześniej Stoczni Północnej im. Bohaterów 
Westerplatte, a obecnie Remontowa Shipbuilding, które umożliwiły jej 

przetrwanie, rozwój technologiczny i produkcyjny.
To zaangażowanie śp. Piotra Soyki i jego praca przy realizacji planu rozwoju 

Grupy Remontowa, przy udziale firm współzależnych i kooperujących 
w remontach i budowie statków, pozwoliły na stabilne utrzymanie 
zatrudnienia dla kilku tysięcy pracowników, w tym naszej stoczni. 

Jego motto Największą wartością firmy jest pracownik, którym kierował 
się w swoim zawodowym życiu, sprawdziło się. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Krzysztof Żmuda
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

Remontowa Shipbuilding S.A.

12 sierpnia w archikatedrze oliwskiej 
odprawiona została żałobna msza świę-
ta w intencji Piotra Soyki, a na cmenta-
rzu Srebrzysko odbył się jego pogrzeb. 
Spoczął w Alei Zasłużonych. W trakcie 
przejścia konduktu żałobnego ze stat-
ków w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
i Remontowa Shipbuilding rozlegał się 
dźwięk syren.   

Jego życie zawodowe związane było 
ze stocznią na wyspie Ostrów. Ukoń-
czył studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Gdańskiej. Z przemysłem 
stoczniowym był związany poprzez 
ojca, który kierował przedsiębiorstwem 
pod nazwą Baza Remontowa – Ostrów. 
Po studiach, w 1972 roku, rozpoczął 
pracę w Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej. Zaczynał jako mistrz, później był 
m.in. kierownikiem budowy statków 
i kierownikiem wydziału.  

W 1978 roku pracował w Szwecji 
jako koordynator budowy największego 
w Europie doku pływającego dla stoczni 
w Göteborgu. W 1980 roku został dy-
rektorem naczelnym Morskiej Stoczni 
Remontowej w Świnoujściu, która znaj-
dowała się w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej. W ciągu kilku lat doprowadził do jej 
uzdrowienia. W 1984 roku powrócił do 
GSR na stanowisko dyrektora produkcji, 
a od roku 1987 przebywał w Angoli jako 
kierownik polskiej grupy dydaktyków 
kształcących w zawodach morskich. 

W 1989 roku po konkursie, z popar-
ciem Rady Pracowniczej, został dyrek-
torem naczelnym, a następnie preze-
sem Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. 
Funkcję pełnił do 2009 roku. Od 2009 
roku był przewodniczącym jej Rady 
Nadzorczej.  

Z sukcesem przeprowadzał reor-
ganizację, która podniosła jej pozycję 
w branży. Przeprowadził stocznię przez 
skomplikowaną drogę przekształceń 
własnościowych – od przedsiębiorstwa 
państwowego do firmy prywatnej, do-
konał jej restrukturyzacji i reorientacji 
rynkowej. W 2001 roku Piotr Soyka 
zapoczątkował budowę stoczniowej 
grupy kapitałowej, która stała się jedną 
z rozpoznawalnych światowych marek 
w gospodarce morskiej.  Rozumiał, 
że stocznia to ludzie, to profesjonalna 

kadra, to umiejętność współpracy ze 
związkami zawodowymi, które były 
partnerem zarządu.

Mirosław Piórek, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” im. J. Piłsudskiego S.A. wspomina 
Piotra Soykę jako człowieka otwartego 
na współpracę, któremu naprawdę zale-
żało na silnym i innowacyjnym polskim 
przemyśle. Dzięki ludziom świadomym 
swojej wartości i potencjału, ich umie-
jętnościom, zaangażowaniu Remonto-
wa dynamicznie się rozwijała.  

Piotr Soyka działał także w samo-
rządzie. W 1998 roku został wybrany 
z listy Akcji Wyborczej Solidarność na 
radnego sejmiku pomorskiego. Stał na 
czele organizacji branżowych (Forum 
Okrętowe) i biznesowych (Gdański 
Klub Biznesu).  

Był laureatem licznych tytułów, 
nagród i odznaczeń (Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi dla rozwoju przemysłu stocz-
niowego – 2002).   

12 sierpnia 2020 r. żegnała inż. Soy-
kę rodzina, przyjaciele, pracownicy 
i przedstawiciele gospodarki morskiej.   

– To, co powiem, niech będzie ma-
łym kamyczkiem do przepięknej mozai-
ki, którą zaczniemy od dzisiaj układać, 
a mozaice tej na imię będzie Pan Piotr 
Soyka, w podtytule „Pasja życia, której 
na imię Stocznia”. Pamiętam go i odczy-
tuję jako osobę niezwykle silną, prawą, 
konsekwentną. Można powiedzieć, że 
był wyciosany z jednego pnia, wszystko 
w nim było poukładane – powiedział 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropo-
lita gdański. 

– Był człowiekiem ogromnego ser-
ca, wizjonerem, konsekwentnym stra-
tegiem. Kierował grupą dwudziestu 
pięciu firm wzajemnie powiązanych 
ze sobą, co wymagało determinacji, 
doświadczenia, ale także ogromnej 
wiedzy. Nie poddawał się żadnym oko-
licznościom, wyrastał zdecydowanie 
ponad innych. Odszedł za szybko, nie 
zdążył odpocząć, odetchnąć jako czło-
wiek spełniony, bo cały czas jego celem 
była stocznia. Cały czas szukał nowych, 
dobrych rozwiązań, które w końcu znaj-

dował, a jego dewizą życia były słowa: 
Stocznia to ludzie! Bez nich te wszystkie 
doki i nabrzeża byłyby nic niewarte. Ci, 
którzy go znali lepiej, wiedzą, że pod 
maską czasem surowego pryncypała żył 
człowiek o wielkim sercu – dodał ks. 
abp Głódź.

Piotra Soykę żegnali też przedstawi-
ciele władz państwowych i samorządo-
wych, związkowcy. 

– Panie Piotrze, panie Prezesie. Tak 
jak przez 40 ostatnich lat, jest z Tobą 
„Solidarność”. Są Twoi przyjaciele 
z Gdańskiej Stoczni Remontowej, ze 
spółek grupy, którą wspólnie zbudo-
waliście. Jesteśmy my, którzy mieli 
zaszczyt i szczęście współpracować 
z Tobą. Prezes Soyka był człowiekiem 
wielu talentów i pasji, ale wśród tych 
pasji największą była stocznia. Stocz-
nia dla Pana Prezesa Piotra Soyki to 
byli ludzie. Odszedł od nas jeden z 
panteonu najwybitniejszych postaci w 
historii polskiej gospodarki morskiej. 
Podejmował nowe wyzwania, miał dar 
i siłę zmieniania rzeczywistości. To 
jemu zawdzięczamy, wśród naszych 
przedsiębiorstw, jedną z najznamie-
nitszych stoczni, pierwszą w Europie i 
w pierwszej trójce świata. Był człowie-
kiem dialogu, otwartym na współpracę 
z każdym, ale też wymagającym i sta-
nowczym, bo zależało mu na silnym 
i innowacyjnym przemyśle. Budował 
wokół siebie ludzi, których potrafił 
inspirować, zachęcać, wydobywać to, 
co z nich najlepsze. Potrafił budować 
w ludziach świadomość sukcesu, ich 
wartości i potencjału, tworząc jedyny w 
swoim rodzaju zespół profesjonalistów. 
Budował zespoły, ale zespoły oparte 
na współpracy, dialogu z partnerami 
społecznymi – mówił Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Na oficjalnej stronie internetowej 
„Remontowej” pracownicy firmy za-
mieścili wspomnienie:  

– Był i  zawsze będzie dla nas 
wszystkich, pracowników i współpra-

WSPOMNIENIE

Prezes Piotr Soyka – człowiek, któremu zależało
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Piotr Soyka, twórca i wieloletni prezes grupy kapitałowej Remontowa 
Holding S.A., autor globalnego sukcesu Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. J. Piłsudskiego S.A., związany z przemysłem okrętowym od 1972 roku, 
zmarł tragicznie z 1 na 2 sierpnia tego roku w wieku 76 lat. Był człowiekiem 
otwartym na dialog, prawdziwym wizjonerem biznesu.

Uroczystości pogrzebowe w archikatedrze oliwskiej.
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cowników, największym autorytetem 
i światłem przewodnim, człowiekiem, 
który całe życie poświęcił rozwojowi 
spółek naszej Grupy i ludzi w nich pra-
cujących. Otworzył stocznię na świat. 
Dzieląc się swoją wiedzą, mądrością i 
wielkim doświadczeniem, był zawsze 
z nami, w dobrych i złych chwilach, 
wspólnie świętując sukcesy i podnosząc 
na duchu, gdy zdarzały się niepowodze-

nia. Inspirował, doradzał, motywował, 
wspierał i zachęcał do pokonywania 
przeciwności i pójścia dalej, osiągając 
to, co wydaje się nieosiągalne i zmie-
niając otaczającą rzeczywistość, czego 
sam był najlepszym przykładem. Był 
dla nas i zawsze będzie drogowskazem, 
mentorem i Przyjacielem. 

 
(asg)
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Świadczenie wychowawcze, 
czyli 500 plus

Od 2019 roku nie jest brane pod 
uwagę kryterium dochodowe w ro-
dzinie i  500 plus przysługuje na każde 
dziecko w rodzinie, aż do ukończenia 
przez nie 18 roku życia.

Jakie są podstawowe założenia pro-
gramu Rodzina 500 plus?
 500 zł co miesiąc na każde dziecko 

na podstawie złożonego wniosku,
 pieniądze wypłacane są regularnie, 

co miesiąc, do momentu ukończenia 
przez dziecko 18 lat,

 wnioski można składać stacjonarnie, 
a także drogą elektroniczną,

 500 zł jest kwotą nieopodatkowa-
ną (nie jest wliczana do dochodów 
podczas corocznych rozliczeń po-
datkowych),

 pieniądze można odbierać stacjo-
narnie (w urzędzie gminy, urzędzie 
miasta lub ośrodku pomocy społecz-
nej) lub otrzymywać je przelewem 
na wskazany rachunek bankowy,

 wniosek o 500 plus należy składać 
co roku.
Ci, którzy składali wniosek o 500 plus 

w 2019 roku, powinni jednak pamiętać, 
że w 2020 roku nie będą musieli tego ro-
bić. Ma to związek ze zmianami w okresie 
świadczeniowym. Od 2021r. świadczenie 
wychowawcze będzie przyznawane od 
czerwca do maja kolejnego roku (a nie od 
października do września, jak obecnie). 
Ci, którzy wnioskowali o świadczenie 
w 2019 roku, decyzję o jego przyznaniu 
otrzymali na dłuższy okres – do 31 maja 
2021 roku. Dlatego nie trzeba składać 
nowych wniosków w 2020 roku.

Po urodzeniu dziecka termin na 
złożenie wniosku o 500 plus wynosi 
3 miesiące. Jeśli dotrzymamy terminu, 
świadczenie zostanie przyznane z wy-

równaniem – od dnia narodzin dziecka. 
Jeśli zrobimy to później, będzie przysłu-
giwało od miesiąca złożenia wniosku.

Dobry Start,  
czyli 300 plus na wyprawkę

Program Dobry start, czyli 300 zło-
tych przyznawane na początku roku 
szkolnego. To jednorazowe świad-
czenie, które otrzymają wnioskujący, 
wychowujący uczące się dziecko. Aby 
je otrzymać, uczniowie muszą spełnić 
dwa warunki:
1. nie mają skończonych 20 lat (bądź 24 

lat, jeśli mają orzeczenie o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności),

2. uczą się w szkole podstawowej, do-
tychczasowym gimnazjum, szkole 
ponadpodstawowej i dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej.
Komu nie przysługuje świadczenie.
300 plus nie otrzymają dzieci chodzą-

ce do przedszkoli (także te, które odby-
wają tam przygotowanie szkolne), dzieci 
chodzące do zerówki oraz studenci. 

Należy pamiętać, że świadczenie nie 
jest wypłacane przez cały rok, a jedy-
nie w określonym czasie. Na składanie 
wniosków mamy czas od lipca (jeśli 
robimy to przez Internet, stacjonarnie 
wnioski przyjmowane są od sierpnia) 
do końca listopada.

Ważne!!! Wniosek o 300 plus należy 
złożyć do końca listopada, inaczej 
świadczenie przepadnie.

Bon turystyczny

Bon turystyczny to nowa forma 
wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji 
osłabienia gospodarki przez pandemię 
COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 

zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz 
dodatkowe świadczenie w wysokości 
500 zł dla dzieci z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności.

Bony przysługują niezależnie od po-
ziomu dochodów, tak jak w przypadku 
programu 500 Plus.

Za pomocą bonu można dokonać 
płatności za usługi hotelarskie lub im-
prezy turystyczne realizowane przez 
przedsiębiorcę turystycznego lub or-
ganizację pożytku publicznego na te-
renie kraju. Bon można wykorzystać 
do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, 
pensjonacie, gospodarstwie agrotu-
rystycznym czy na kolonii lub obozie 
harcerskim, a także obozie sportowym 
lub rekreacyjnym.

Bon Turystyczny ma formę elek-
tronicznego bonu, ważnego do końca 
marca 2022 r. Za pomocą bonu osoba 
uprawniona może dokonywać płatności 
wielokrotnie, aż do wyczerpania wyso-
kości przysługującego jej świadczenia.

Bon można otrzymać po zareje-
strowaniu się na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), 
podobnie jak 500+. System pozwala 
na rejestrację m.in. za pomocą Profi-
lu Zaufanego, kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego oraz niektórych 
systemów bankowości internetowej. 
Bon zostanie aktywowany w systemie 
teleinformatycznym po potwierdzeniu 
poprawności lub aktualizacji danych. 
Trzeba go będzie okazać podczas re-
zerwacji pobytu lub najpóźniej przy 
zakwaterowaniu.

Katalog bazy turystycznej, która po-
zwala na skorzystanie z bonu, jest do-
stępny na stronie https://bonturystycz-
ny.polska.travel/lista-podmiotow.
Stan prawny na dzień 12.08.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Świadczenia dla rodzin  
z dziećmi 

Sąd Najwyższy odmówił rozpatrze-
nia wniosku kasacyjnego Lecha 
Wałęsy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
w 2019 r. nakazał Lechowi Wałęsie 
przeproszenie Henryka Jagielskie-
go, byłego kolegi, stoczniowca ze 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Obaj 
byli w latach 70. elektrykami, dzia-
łali w WZZ. Po latach, podczas kwe-
rendy akt MSW, Jagielski potwier-
dził przypuszczenie, że donosił 
m.in. na niego TW „Bolek”.

Postanowienie Sądu Najwyższego 
o odmowie przyjęcia do rozpoznania 
skargi kasacyjnej Lecha Wałęsy wyda-
ne zostało 18 czerwca br., a 13 lipca 
odpis postanowienia został przekazany 
stronom. 

Lech Wałęsa w styczniu 2017 r., 
publicznie, podczas konferencji na-
ukowej IPN pt. „Sprzeczne narracje. 
Historia powojennej Polski”, nazwał 
Henryka Jagielskiego agentem SB, TW 
„Rak”.  W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy 
w Gdańsku, rozpatrując pozew o ochro-
nę dóbr osobistych Jagielskiego, orzekł, 

że były prezydent RP ma przeprosić Ja-
gielskiego za bezpodstawne oskarżenie. 
Przed sądem zeznawał m.in. dyrektor 
Wojskowego Biura Historycznego dr 
hab. Sławomir Cenckiewicz. W ocenie 
historyka, znawcy tematu, jak i bie-
głych, zgodnie z zapisami ustawy, samo 
figurowanie w rejestrach MSW jako taj-
nego współpracownika nie wystarcza, 
żeby uznać kogoś za agenta służb PRL.  

Lech Wałęsa został zobowiązany 
przez sąd do zapłacenia 15 tys. zł za-
dośćuczynienia Jagielskiemu. Prze-
prosiny miały się ukazać na Twitterze, 
portalach gazeta.pl i dziennik.pl.  Były 
prezydent miał w nim przeprosić Ja-
gielskiego za pomówienie, że ten był 
tajnym współpracownikiem Służby 
Bezpieczeństwa, w latach pięćdziesią-
tych zawarł tajne przymierze z dwoma 
kolegami, w którym miała obowiązywać 
zasada, iż w przypadku zdrady jednego 
z członków przymierza zdradzony był 
uprawniony do wykonania na nim wy-
roku śmierci.

Przypomnijmy, że 7 maja 2019 roku 
Sąd Apelacyjny wydał prawomocny 

wyrok, w którym niemal w całości 
podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej 
instancji (uwzględnił część apelacji), 
nakazał byłemu prezydentowi przepro-
szenie Henryka Jagielskiego i wypłatę 
odszkodowania, zasądził 500 zł kary za 
każdy dzień zwłoki i zakazał Wałęsie 
dalszego rozpowszechniania tyczących 
Jagielskiego twierdzeń. Lech Wałęsa nie 
wykonał wyroku, a jego pełnomocnik 
wystąpił do sądu o kasację wyroku.  

Henryk Jagielski pracował w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina w latach 1950–
–1981. Był współorganizatorem strajku 
w grudniu 1970 r., uczestnikiem strajku 
w czerwcu 1976 r. oraz współorganiza-
torem strajku w sierpniu 1980 r. Był in-
wigilowany jako współpracownik WZZ 
Wybrzeża (SOS krypt. Inspirator). 
W 1981 r. był z delegacją związkową 
w RFN. Nie wrócił do kraju. Wspierał 
podziemną „Solidarność”, współorgani-
zował demonstracje przeciwko juncie 
WRON. Pozostawał do końca lat 90. 
na emigracji.

(asg)

Były prezydent RP musi przeprosić stoczniowca

Proces w sprawie 
zniszczenia pomnika

Z głębokim smutkiem informujemy,  że zmarł nasz Kolega, długoletni 
pracownik SMW i PGZ Stoczni Wojennej z Działu Dokowego Stoczni,  

członek NSZZ „Solidarność”

ś.p.

Adam Brzozowski
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego 

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

Wyznaczony na 18 sierpnia 2020 r. termin pierwszej rozprawy przeciwko 
osobom, które obaliły pomnik ks. Henryka Jankowskiego, został przenie-
siony na inny, nieznany na razie termin. Nim sprawa ponownie trafi na 
wokandę, pilnej odpowiedzi wymagają pytania: Czy można w tej sprawie 
liczyć na sprawiedliwy wyrok, jeżeli sąd wypowiedział się już merytorycz-
nie, jak się wydaje, po stronie oskarżonych? 

W ostatnim czasie mnożą się akty wandalizmu lewackich środowisk skierowane 
przeciwko symbolom, a przede wszystkim pomnikom ważnym dla tożsamości na-
rodowej. Jedną z przyczyn wzrostu tych agresywnych zachowań jest brak zdecydo-
wanej reakcji ze strony wymiaru sprawiedliwości. Sztandar „postępowości” powo-
duje, że sprawcy zwykłych przestępstw są w dużej mierze traktowani w szczególny 
sposób przez niektórych przedstawicieli Temidy. Przykładem może być sposób 
postępowania Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku wobec sprawców 
zniszczenia pomnika ks. Henryka Jankowskiego

Przypomnijmy, że 21 lutego 2019 r. nad ranem grupa osób, która przyjechała 
z Warszawy, przewróciła pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego. Całą nocną 
akcję sprawcy nagrali i film umieścili w Internecie. Po zajściu policja zatrzymała 
trzech mężczyzn. Po półtora roku od zdarzenia sprawcy staną wreszcie przed są-
dem. Jednak dotychczasowe działania Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdań-
sku budzą wątpliwości.

Ponad trzy miesiące po wpływie aktu oskarżenia przeciwko osobom, które oba-
liły pomnik ks. Henryka Jankowskiego, na posiedzeniu Sądu Rejonowego Gdańsk-
-Południe w Gdańsku 2 marca sędzia Małgorzata Uszacka postanowiła zwrócić 
sprawę Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście „w celu uzupełnienia istot-
nych braków dochodzenia”.

Zdaniem sądu prokuratura nie przedstawiła obiektywnych dowodów dotyczą-
cych wysokości szkody powstałej na skutek działania oskarżonych. Brzmi to trochę 
dziwnie, bo w sprawie zeznawali świadkowie, załączony został również kosztorys i 
faktury za usługę naprawy pomnika. Pomimo to kwota określona przez prokuraturę 
w wysokości 30 000 zł, w ocenie sądu, budziła wątpliwość. Wartość szkody ma 
istotne znaczenie pod kątem wypełnienia znamion przestępstwa, a także na wymiar 
kary. Dodatkowo sąd zakwestionował prawidłowość w określeniu pokrzywdzone-
go przestępstwem zarzucanego oskarżonym. W postanowieniu o zwrocie akt do 
prokuratury czytamy: „Parafia pw. św. Brygidy została zobowiązana przez Społecz-
ny Komitet Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego wyłącznie do dbania o 
czystość i konserwację pomnika. Nie przysługują jej żadne prawa związane z po-
mnikiem”. Brak pokrzywdzonego w konsekwencji mógłby skutkować umorzeniem 
postępowania i uchyleniem się od odpowiedzialności przez sprawców przestępstwa. 
Odesłanie aktu oskarżenia do prokuratury, z uzasadnieniem zawierającym dziwne 
wątpliwości, może budzić obawy, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe opowiedział 
się w postanowieniu zdecydowanie po stronie oskarżonych.

Przedmiotowe postanowienie zaskarżył prokurator Prokuratury Rejonowej 
Gdańsk-Śródmieście, którego zdaniem przyjęte przez sąd stanowisko wynika 
z błędnej oceny materiału dowodowego w sprawie. Z uwagi na brak możliwości 
do uwzględnienia zażalenia Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku przeka-
zał zażalenie Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Sąd wyższej instancji nie podzielił 
argumentacji sędzi Uszackiej, uchylając wydane przez nią postanowienie i prze-
kazał sprawę do dalszego prowadzenia Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w 
Gdańsku.

Zatem przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku odbędzie się 
pierwsza rozprawa przeciwko sprawcom zniszczenia pomnika ks. Henryka Jankow-
skiego. Składowi sędziowskiemu przewodniczyć będzie sędzia Małgorzata Uszacka, 
która w pewnym sensie już wypowiedziała się w merytorycznej sprawie, podważając 
ustalenia prokuratury, z czym nie zgodził się sąd wyższej instancji. Rodzi się py-
tanie, czy pani sędzia nie powinna wyłączyć się z orzekania w tej sprawie? Czy nie 
zachodzi tu przypadek opisany w art. 40 pkt 7 k.p.k. „Sędzia jest z mocy prawa wy-
łączony od udziału w sprawie, jeżeli brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało 
uchylone”. Przepis ten ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie możliwości 
sugerowania się sędziego treścią poprzednio wydanego przez siebie orzeczenia.

(mk)
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Dyżury prawników
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

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

PORADY PRAWNE

Z głębokim żalem informujemy, że 30 lipca 2020 r. zmarł 

ś.p.

Stanisław Hildebrandt
długoletni pracownik Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie składają
członkowie i pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Zofii Terleckiej, Członkini Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,

wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci

Mamy
oraz otuchy w tych trudnych chwilach całej rodzinie

 
składają Koleżanki i Koledzy z gdańskiej „Solidarności” oświatowej

10 lipca br. Sąd Okręgowy w Gdań-
sku zmienił wyrok sądu niższej 
instancji w sprawie karnej i uznał 
niemieckiego przedsiębiorcę za win-
nego znieważenia i za niewinnego co 
do stosowania gróźb karalnych.  

Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy 
w Wejherowie uznał oskarżonego nie-
mieckiego przedsiębiorcę Hansa G. za 
winnego występku z art. 216 kodeksu 
karnego przez to, że od czerwca do grud-
nia 2015 roku znieważał pracowników 
biurowych swojej firmy, prowadzonej w 
Dębogórzu, słowami powszechnie uzna-
wanymi za obelżywe i poniżające: „Pra-
cować niewolnicy” i „Małpa to Polak, a 
najwyższe stadium rozwoju to Niemiec”.  
Hans G.  miał zapłacić grzywnę w wymia-
rze 20 tys. złotych. Ponadto cztery pra-
cownice firmy otrzymać miały od Hansa 
G. nawiązki za wyrządzone krzywdy w 
wysokości od 2 tys. zł do 3,5 tys. złotych.

W ocenie Sądu Rejonowego Hans G. 
wypełnił też znamiona przestępstwa z ar-
tykułu 190 k.k. grożąc Natalii Nitek-Pła-
żyńskiej pozbawieniem życia, używając 
sformułowania „Zabiłbym każdego Pola-
ka”, za co sąd wymierzył mu karę ośmiu 
miesięcy pozbawienia wolności w zawie-
szeniu na dwa lata. Miał też przeprosić 
Natalię Nitek-Płażyńską. Sąd nałożył 
także na Hansa G. grzywnę w wysokości 
5 tys. złotych i zasądził od niego pokrycie 
kosztów sądowych, w tym 40 tysięcy zł za 
ekspertyzę fonoskopijną nagrań. 

Odwołanie od tego wyroku złożył oskar-
żony. 10 lipca br. Sąd Okręgowy w Gdańsku 
wydał prawomocny wyrok, wedle którego 

Hans G. znieważał, ale nie groził 

Rzadko komentuję wyroki, które ferują niezawisłe pol-
skie sądy. Wbrew obowiązującej w III RP „prawdzie” nie 
uważam zresztą komentowania wyroków sądowych za coś 
niewłaściwego. Wręcz przeciwnie. Otwarte, wolne i demo-
kratyczne społeczeństwo powinno badać i zgłębiać wyroki 
sądów.

Dziś zatem chcę skomentować wyrok sądu, który uwa-
żam za skandaliczny. Wyrok, który zapadł niedawno przed 
Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Niemiecki przedsiębiorca 
w Polsce, zatrudniający Polaków, wielokrotnie werbalnie 

głosił, że jest nie tylko z przekonania nazistą, ale najchętniej pozabijałby wszystkich 
Polaków. Został nagrany przez jedną ze swoich pracownic, która wytoczyła proces 
swemu pracodawcy. Z jakim skutkiem?

„Obie strony postąpiły w sposób niegodny, który podważa podstawowe warto-
ści, na których opiera się demokratyczne społeczeństwo: (…), powódka natomiast 
przez kilka miesięcy, w sposób zaplanowany nadużywała naturalnego zachowania, 
jakim każdy człowiek obdarza swojego rozmówcę i zaufania, jakie żywi przełożony 
względem swojego pracownika. Aprobata takiego postępowania, zarówno powód-
ki, jak i pozwanego wyklucza szczerą i efektywną komunikację, a z kolei bez takiej 
komunikacji trudno budować jakąkolwiek wspólnotę” – uzasadniała przewodniczą-
ca składu orzekającego. Sąd Apelacyjny postanowił, że Hans G. ma zapłacić 10 tys. zł 
(zamiast 50 tys. jak orzekł sąd pierwszej instancji) na Muzeum w Piaśnicy, a powódka 
musi nie tylko przeprosić Niemca, ale także wpłacić 10 tys. zł na WOŚP.

Postawienie znaku równości pomiędzy deklaracjami niemieckiego przedsiębior-
cy, który manifestuje swoje nazistowskie sympatie oraz jawnie deklaruje nienawiść 
do Polaków, oraz pracownicy, która nagrała swego pracodawcę, gdy ten wygłaszał 
swoje antypolskie wypowiedzi, jest niedopuszczalne.

Ten wyrok to skandal i wstyd dla wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy mamy pra-
wo oczekiwać, by takich sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości nie było, bo-
wiem są one haniebne.

W sytuacjach takich, jak powyższa można przytoczyć maksymę Monteskiusza: 
„Nie pytam, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie.” No właśnie – jacy?

Mateusz Morawiecki 
www.facebook.com/MorawieckiPL

Premier Mateusz Morawiecki 
komentuje wyrok w sprawie 
cywilnej

Hans G. nie jest winny kierowania gróźb 
karalnych pod adresem Nitek-Płażyńskiej, 
co oznacza, że zasądzone wcześniej kary za 
ten czyn zostają anulowane (w tym kara 
pozbawienia wolności).

– Agresja oskarżonego nie była skiero-
wana w stronę pokrzywdzonej. Hans G. 
wypowiadając cytowane słowa odnosił się 
wyraźnie do innych osób niż rozmówczy-
ni. Używanie tego rodzaju zwrotów zasłu-
guje na jednoznacznie negatywną ocenę, 
ale na pewno nie była to groźba kierowa-
na do pokrzywdzonej – uzasadnił sąd.

Sąd uznał jednocześnie, że jest on 
winien znieważania pięciu pracownic. 
Używane przez niego sformułowania  
były wypowiedziane tak, by dotarły do 
pracowników firmy. 

– Skoro ktoś wypowiada się w sposób 
znieważający o konkretnej zbiorowości 
lub grupie, w tym przypadku o Polakach 
lub pracownikach, to należy przyjąć, że 
znieważa wszystkich jej członków – oce-
nił sąd.

Sąd nakazał G. zapłatę nawiązki na 
rzecz Nitek-Płażyńskiej. Cztery pozo-
stałe pracownice firmy Hansa G. nie 
poczuły się osobiście urażone. W ocenie 
sądu słowa G. były „wyrazem wściekłości 
i bezradności oskarżonego, który był zły 
z powodu przestoju w pracy”.

Przed Sądem Apelacyjnym w Gdań-
sku toczyła się też sprawa cywilna stron, 
do której w komentarzu odniósł się pre-
mier Mateusz Morawiecki. 

(tm, asg)

Natalia Nitek-Płażyńska przed salą rozpraw.

Wprowadzając tzw. Tarczę antykry-
zysową ustawodawca odniósł się także 
do Pracowniczych Planów Kapitało-
wych, przesuwając termin wdrożenia 
programu.

Zgodnie z ustawą firmy zatrud-
niające na dzień 30.06.2019 r. mię-
dzy 50 a 249 osób (II etap wdrażania 
PPK) będą mogły zawrzeć umowę 
o zarządzanie PPK pół roku później 
– termin upływa 27 października 
2020 r.

Odpowiednio, przesunięciu ulega 
termin zawarcia umowy o prowadzenie 
PPK – a więc zapisania pracowników 

do PPK – firmy będą musiały zrobić to 
do 10 listopada 2020 r. 

W świetle powyższych zmian firmy 
z II i III etapu (te drugie zatrudniające 
między 20 a 49 osób) wdrażają PPK 
w tych samych terminach.

Pierwsze wpłaty do PPK są odpro-
wadzane po zapisaniu pracowników do 
programu – pierwsza wpłata jest doko-
nywana do 15 dnia kolejnego miesiąca 
po zapisaniu zatrudnionego do PPK. 
Przesunięcie terminu zawarcia umowy 
o prowadzenie oznacza, że pracodawca 
będzie mógł później zacząć odprowa-
dzać wpłaty do PPK.

Dla przypomnienia, do systemu 
PPK będą zapisywani automatycznie 
wszyscy pracownicy między 18 a 54 
rokiem życia, za których pracodawca 
odprowadza składki na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (za-
równo na umowie o pracę jak i umowie 
zleceniu), którzy nie złożą pracodawcy 
deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. 
Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia 
mogą przystąpić do PPK dobrowolnie 
po złożeniu do pracodawcy odpowied-
niego wniosku.
Stan prawny na dzień 15.07.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Przesunięcie terminów obowiązywania Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

10 lipca 2020 r. weszły w życie 
przepisy, które kompleksowo regulują  
problem niekonstytucyjności przepisu 
art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i 
rentach z FUS i umożliwią przelicze-
nie świadczeń bez zastosowania nieko-
rzystnego mechanizmu pomniejszania 
podstawy jej obliczenia o sumę kwot 
pobranych emerytur wcześniejszych. 
Celem uchwalonej ustawy jest reali-
zacja orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt 
P 20/16).

Osoby urodzone w 1953 r., które po-
bierają emeryturę wcześniejszą, przyzna-
ną w oparciu o wniosek złożony przed 
2013 r., będą mogły przejść na emeryturę 
powszechną bez zastosowania przepisu 
art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, nakazujące-
go odejmowanie od podstawy obliczenia 
emerytury kwot wcześniej pobranych 
emerytur, pod warunkiem, że wniosek 
o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy 
od wejścia w życie ustawy.

Z kolei emeryci urodzeni w 1953 r., 
którzy przeszli z emerytury wcześniej-
szej na zwykłą, będą mieli ponownie 
przeliczoną emeryturę. Ustawa przewi-
duje, że za wcześniejsze lata, w których 
emeryt pobierał emeryturę zaniżoną 
w wyniku zastosowania art. 25 ust. 1b 
ustawy, otrzyma  wyrównanie. ZUS 
dokona przeliczenia z urzędu, po upły-
wie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy.
Stan prawny na dzień 4.08.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Emerytura dla kobiet z rocznika 1953
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Do chwili zamknięcia tego wydania „Magazynu” ponad 600 osób wzięło 
udział w tegorocznej edycji Orlen e-Maratonu Solidarności. „Już samo 
uczestnictwo, niezależnie od wyniku, było i jest zaszczytem” – napi-
sał do uczestników Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Setki uczestników Maratonu Solidarności 

Dokładne dane dotyczące uczestni-
ków tegorocznej edycji będą dostępne 
dopiero po 31 sierpnia. Na podstawie 
dotychczasowych statystyk można się 
spodziewać, że ich łączna liczba zbliży 
się do 700 osób. 

– Im bliżej końca imprezy, tym 
większe jest zainteresowanie, a w tym 
roku na zmienioną formułę nałożyły się 
upały, więc spodziewamy się, że kolejne 
osoby dopiero dołączą do nas – mówi 
Małgorzata Leśniewicz z biura Marato-
nu Solidarności.  

Przypomnijmy, że ze względu na 
zagrożenie związane z koronawirusem 
bieg odbywa się w zmienionej formule. 
Cały dystans można było pokonać jed-
norazowo bądź na raty. Wprowadzona 
została też dodatkowa opcja biegu na 
5 kilometrów.  

– Tę wersję nazwaliśmy „Maratonem 
z piątką w tle”, a przygotowaliśmy ją dla 
osób, które chciałyby, aby ich wynik był 
sklasyfikowany w imprezie – tłumaczy 
Małgorzata Leśniewicz. 

Każdy uczestnik, niezależnie od wy-
branego dystansu, startował samodziel-
nie, po czym przesyłał swój wynik. Nie 
wszyscy potrafili poradzić sobie z ob-
sługą aplikacji, ale osoby takie mogły 
liczyć na pomoc ze strony wspomaga-
jącej firmy. 

Z nadesłanych statystyk wynika, że 
największe zainteresowanie było w opcji 
maratonu na raty. 

– Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, co 
nas cieszy, ponieważ są to potencjalni 
biegacze przyszłego maratonu – mówi 
organizatorka. 

W przypadku pełnego maratonu 
najwięcej startujących było w przedziale 
od 20 do 30 oraz od 30 do 40 lat, w przy-
padku maratonu na raty oraz maratonu 

z piątką w tle często zgłaszały się także 
osoby w kategorii od 40 do 50 lat. 

– Te kategorie wiekowe przeważają 
i dominują również w innych mara-
tonach. Są to więc na pewno osoby, 
które brały wcześniej udział w innych 
imprezach – zwraca uwagę Małgorzata 
Leśniewicz. 

Ze statystyk wynika również, że 
w Orlen e-Maratonie Solidarności star-
tuje zdecydowanie więcej mężczyzn niż 
kobiet. Łącznie we wszystkich opcjach 

Zdjęcia nadesłane przez uczestników.

zgłosiło się odpowiednio 450 oraz 160 
osób. 

Dodajmy, że ze względu na koro-
nawirusa w tym roku nie ukazał się 
biuletyn, który zwykle był rozdawany 
uczestnikom. Jest on natomiast dostęp-
ny w formie elektronicznej na stronie 
internetowej www.maratongdansk.pl. 

„Orlen e-Maraton Solidarności to 
zawsze święto dla miłośników biegania, 
nie wyobrażaliśmy sobie, aby w tym roku 
mogło być inaczej” – napisał do uczestni-
ków Kazimierz Zimny, dyrektor marato-
nu. „Nasza impreza ma przecież oprócz 
wymiaru sportowego, także ten drugi, 
może nawet dla wielu uczestników waż-
niejszy… To spotkanie biegaczy, którzy 
kochają Polskę. W tym roku przypada kil-
ka okrągłych rocznic. Pamiętamy o pole-
głych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku 
(50-lecie wydarzeń), o strajkach sierp-
niowych w 1980 roku (40-lecie NSZZ 
„Solidarność”) i przypadającej rocznicy 

stulecia urodzin wielkiego Polaka Jana 
Pawła II. To pamięć o tych wydarzeniach, 
o ludziach i ich poświęceniu, napędza nas 

do działania. Sport daje wspaniałą moż-
liwość, by tę pamięć połączyć ze swoim 
własnym wysiłkiem”. 

– Mamy nadzieję, że w 2021 roku 
spotkamy się osobiście na starcie w Gdy-
ni – dodaje Małgorzata Leśniewicz. 

(tm)

Dwa tygodnie zajęło Andrzejowi Netkowskiemu przepłynięcie w kajaku 
ponad 800 kilometrów Wisłą na odcinku z Krakowa do Tczewa. Była to ko-
lejna wyprawa członka „Solidarności”. Zakończyła się w piątek, 21 sierpnia 
– Tysiące kilometrów w kajaku, wiele dni z wiosłem w dłoni, mój żywioł 
– mówi Andrzej Netkowski.

Kajakiem przez Polskę na 40-lecie Związku 

Podczas ostatniego etapu podróży 
Wisła pomagała i nie było problemu z 
utrzymaniem tempa (jedyne mielizny 
pojawiły się w okolicy Opalenia na 
odcinku od byłego do nowego mostu, 
przez co kajakarz kilka razy musiał 
wysiadać). 

–  Po drodze minąłem Nowe, 
Gniew oraz Gorzędziej, gdzie czekała 
mnie miła niespodzianka. Kilka osób 
razem z sołtysem przywitało mnie 
z transparentem „Święty Wojciech 
pozdrawia”. Wyprawę zakończyłem w 
Tczewie. To szczęśliwy koniec spływu 
po 14 dniach – podsumowuje Andrzej 
Netkowski. 

Przypomnijmy, że kajakarz, który 
podjął się niecodziennego wyzwania, 
to członek NSZZ „Solidarność” od 
1980 roku, lider Związku w PKP Car-

goTabor ZNT Tczew i sekretarz Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w PKP Cargo-
Tabor. Jego przygoda z kajakarstwem 
zaczęła się już w połowie lat 90. Do tej 
pory pokonał kajakiem m.in. Czarną 
Hańczę, kanał Augustowski, Biebrzę, 
Nogat, Wierzycę, Brdę oraz Słupię. 
W 2013 roku przepłynął z Oświęcimia 
do Tczewa. Teraz przyszedł czas na na-
stępną wyprawę z okazji czterdziestej 
rocznicy narodzin „Solidarności”. 

Podróż rozpoczęła się w piątek, 7 
sierpnia rano. O godzinie 9 związko-
wiec został odprawiony przez koleżanki 
i kolegów z „Solidarności” z Krakowa, 
Tarnowskich Gór i Dąbrowy Górniczej, 
po czym wyruszył spod Wawelu.  

Po drodze zdarzył się przypadek 
podejścia do kajakarza jak do intruza 
(miało to miejsce na śluzie we Włocław-

ku), ale były również piękne momenty 
oraz wielu pomocnych ludzi, w tym 
strażniczki miejskie, które przywiozły 
nad wodę zakupy. 

– I jak nie mieć w tej sytuacji wia-
ry w ludzi – pyta retorycznie Andrzej 
Netkowski. – Co tam, że jest gorąco 
i doskwiera słońce. Ważne, że są tacy 
ludzie wkoło mnie. Dostawałem SMS-y, 
telefony, widziałem polubienia na Face-
booku. Myślę, że także opatrzność czu-
wała nad tym, żebym nie miał za dużo 
słońca, ponieważ widziałem nad sobą 
parasol w postaci chmury, podczas gdy 
wokół padały promienie. 

Jak dodaje podróżnik, teraz czuje 
się spełniony. – Jestem szczęśliwy, bę-
dąc w „Solidarności”. Z okazji 35-lecia 
Związku weszliśmy na grecki Olimp, by 
zatknąć tam flagę „Solidarności”, a te-
raz, na 40-lecie, zrobiłem coś bardziej 
osobistego i samodzielnego w postaci 
podróży kajakiem. Bo „Solidarność” 
była, jest i będzie – podsumowuje An-
drzej Netkowski. 

(tm)
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Podróż rozpoczęła się w Krakowie.
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Co znaczy słowo „solidarność” i jaka jest jego etymologia? Dlaczego Pola-
kom nie wystarcza słownikowa definicja tego pojęcia? 

SOLIDARNI
nasz jest ten dzień
zjednoczmy się
bo jeden jest nasz cel.

Tymi słowami kończy się hymn NSZZ „Solidarność”, którego autorami są Jerzy 
Narbut (słowa) i Stanisław Markowski (muzyka). A co na temat słowa „solidarność” 
mówią słowniki?

Pochodzenie wyrazu

Przymiotnik solidarny wywodzi się z języka łacińskiego – (in) solidum, co 
znaczyło ‘za całość’ (łac. solidus = ‘trwały, zwarty’). Jednak język polski przejął 
to pojęcie za pośrednictwem języka francuskiego – fr. solidaire = ‘solidarny’, czyli 
‘poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania; mający zgodne z 
kim poglądy, cele; jednomyślny’. 

Słownikowe definicje 
W Słowniku języka polskiego PWN czytamy, że solidarność to:
1. ‘poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności po-

glądów oraz dążeń’
2. ‘odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy osób za całość 

wspólnego zobowiązania’.
Poza tym Wielki słownik poprawnej polszczyzny podaje ważną informację, że 

„solidarność” może być z kimś i w czym, np. Był solidarny z kobietami w walce 
o ich prawa.

NSZZ „Solidarność”

Słowo „solidarność” stało się niezwykle popularne od 1980 roku, kiedy to po-
wstawał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Od tego czasu 
słowo solidarność pojawiło się w wielu nazwach, np.: Akcja Wyborcza „Solidarność”, 
MS Solidarność (statek zbudowany w latach 1991–92), Tygodnik Solidarność, Maga-
zyn Solidarność, Radio Solidarność (podziemna stacja radiowa – 1982). 

Uwaga!
Nazwy Związku w postaci: NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „S” są nieodmienne.

Solidarność to coś więcej...

W każdym języku są takie pojęcia, których znaczenie trudno wyrazić kilkoma 
słowami, ująć w kilku definicjach, niektórzy nawet mówią, że są to słowa magiczne. 
Nie będę teraz przytaczała teorii semantycznych*), ale faktem jest, że rzeczownik 
„Solidarność” dla nas Polaków jest wyjątkowym wyrazem, którego znaczenie prze-
kracza to, co zawarte jest w podanych wyżej definicjach, nazwach. Dopiero, gdy 
przywołujemy słowa św. Jana Pawła II lub bł. księdza Jerzego Popiełuszki, patrona 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wtedy w pełni 
oddajemy sens słowa SOLIDARNOŚĆ, zaczynamy rozumieć, że to także miłość, 
wolność, wspólne dobro...

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 28 sierpnia 1983 roku mówił: „Solidarność to jedność 
serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat 
na lepsze”, a Ojciec Święty Jan Paweł II, że „Nie ma wolności bez solidarności” i „nie 
ma solidarności bez miłości”.

Podczas spotkania w Sopocie w 1999 roku papież, mówiąc o SOLIDARNOŚCI, 
powiedział, że „ nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, 
(…) która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka 
swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i goto-
wa jest do wspaniałomyślnego dawania”. Poza tym, przypomniawszy, że w Gdańsku 
narodziła się Solidarność, podkreślił, że „było to przełomowe wydarzenie w historii 
naszego narodu i w dziejach Europy”, że „Solidarność otworzyła bramy wolności 
w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczy-
niła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów drugiej wojny światowej”, 
że „nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w naszej pamięci”, bo to „należy do naszego 
dziedzictwa narodowego”.

Barbara Ellwart

1) Semantyka to: 1. ‘dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów’, 
2. ‘dział semiotyki zajmujący się badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami 
języka a przedmiotami, do których się one odnoszą’.

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z wierszowaną zagadką 
z nr. 6/2020. Otrzymuje ją pan Krzysz-
tof Maciąg. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Aby coś zrobić, trzeba 
zacząć”.

Krzyżówka z karczmarzem

NA KOŃCU JĘZYKA

„Solidarność” – 
wyjątkowe słowo 

CZYTELNICY I MY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21

22 23

24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

36 37

38

39 40

POZIOMO
1) stolica Afganistanu, 7) na kutrze, 
10) nauka o rozbiorze myśli, pojęć, 
11) owoc kasztanowca, 12) „zielona” 
waluta, 13) kapłan w Tybecie, 14) honoru 
lub wstępne, 17) wyznaczony teren, 
20) pod mostami Werony, 21) kszyk 
lub dubelt, 22) dawn. kojarzenie par, 
23) część dworca, 24) pokerzysta, 
siatkarz, 25) kraj Szerpów, 26) befsztyk 
na surowo, 32) brat ojca, 35) karczmarz, 
36) los, przeznaczenie, 37) służący w do-
mu arystokraty, 38) np. uran i pluton, 
39) Troja,  40) nazwa, tytuł.

PIONOWO
1) sklep z używanymi rzeczami, 2) maczuga 
króla, 3) powóz, 4) dmie w nie wiatr, 5) szcze-
gólne zadanie, 6) latający tylko w baśniach, 
7) broń drogówki, 8) okienko w burcie 
statku, 9) imię śpiewającej „Malowaną lalę”, 
15) razem z komórką, 16) życie rośliny, 18) coś 
niespotykanego, 19) niesłychanie spokojny 
człowiek, 26) ciągnący się cukierek mleczny, 
27) „Trebunie …”, 28) Dmowski, Wilhelmi, 
29) pensja dla inwalidy, 30) ścieralny materiał, 
31) dzielnica Gdańska, 32) miasto czarownic 
w USA, 33) Pola, grała w „Panience z okienka”, 
34) gotowane na twardo lub na miękko.

(kas)

Litery w szarych kratkach czytane 
poziomo utworzą rozwiązanie – myśl 
Jana Pawła II

Naturalne podziały w społeczeństwie ze 
względu na jego strukturę były, są i będą. 
Jednak tak głębokiego, bipolarnego podzia-
łu społeczeństwa nigdy nie mieliśmy.

U podłoża podziału są różnice świa-
topoglądowe między światem tradycji, 
światem wartości a tzw. światem nowo-
czesnym jakkolwiek go pojmujemy.

Komu ten wyjątkowo głęboki podział 
zawdzięczamy? Odpowiedź jest jedna: 
politykom i wszechobecnym mediom, 
ich nieustannie agresywnej i nieprzy-
zwoitej narracji! Słyszymy ubolewania 
nad tym podziałem, do którego doszło, a 
jednocześnie słyszymy nawoływania do 
mobilizacji, by dalej walczyć. Na czym 
więc miałoby polegać zasypywanie tych 
podziałów? Oczywiście na podporząd-
kowaniu sobie strony przeciwnej. 

Jako lekarz postrzegam społeczeń-
stwo na wzór organizmu ludzkiego. 
Każdy narząd jest równie ważny dla 
prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu. Nie ma więc narządów lepszych 
i gorszych. Wszystkie wzajemnie siebie 
potrzebują. Co by było, gdyby mózgowi 
zabrakło odtruwających czynności ne-
rek i wątroby, co by było, gdyby zabra-
kło przewodu pokarmowego, organizm 
zginąłby z głodu, co by było, gdyby za-
brakło układu krążenia i mięśni – nie 
mógłby funkcjonować, ulegałby znie-
dołężnieniu fizycznemu itd.

Skąd się bierze ta pogarda tzw. elit 
dla szarego człowieka?

Wynika ona z pychy, która, jak wie-
my z katechizmu, stoi na czele grzechów 
głównych. Nie pozwala ona wpasować 

się tej, pożal się Boże, elicie w system 
demokratyczny, nie pozwala myśleć 
racjonalnie. Wyzbyła się, niestety, ta 
elita etosu inteligenckiego. Gdzie jej do 
elit dawniejszych, społecznikowskich, 
z ofiarnością służących narodowi?

Obecnie tzw. elita wywodzi się nie-
rzadko z PRL-owskiego awansu spo-
łecznego, stanowiąc liczną grupę no-
wobogackich, tzw. klasę średnią. 

O paradoksie! Wychowana ona była 
na hasłach sojuszu robotniczo-chłop-
skiego.

Pytam się więc,  skąd tyle pogardy 
dla tzw. szarego człowieka?

Zbigniew Bulczak

Ps. Rozważania nad strukturą tego 
podziału w następnym „Magazynie”.

Irracjonalny, głęboki podział
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Plac Solidarności
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców. Po prawej Brama nr 2.

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

Historia tego miejsca, a raczej placu, 
jest dość krótka, jednak zdążyła się wpisać 
nie tylko w historię Polski, ale i świata. We 
wczesnych latach PRL-u było to miejsce 
nic nieznaczące. Można było tamtędy 
przejść do stoczni albo na skróty do 
budynków mieszkalnych, takich robot-
niczych, przystoczniowych. W grudniu 
1970 r. właśnie na tym placu, tuż przy 
stoczniowej Bramie nr 2, zginęło dwóch 
robotników z rozkazu „robotniczej”, pe-
erelowskiej władzy. Niecały rok później, 
bo 28 lipca 1971 r., plac został zaadapto-
wany na potrzeby pętli tramwajowej o na-
zwie „Doki”, która zastąpiła zlikwidowaną 
pętlę na Targu Węglowym. 

Pętlę tę umieszczono dokładnie przy 
Stoczni Gdańskiej po to, aby nikt nie gro-
madził się w miejscu, w którym zginęli 
stoczniowcy. Mimo to, po owym tragicz-

W lipcu tego roku, a więc na miesiąc przed 40 rocznicą powstania „Soli-
darności”, o gdańskim placu Solidarności zrobiło się głośno, bowiem wła-
dze miasta Gdańska odmówiły Instytutowi Pamięci Narodowej wydania 
zgody na ustawienie, właśnie na tym placu, czasowej wystawy plenerowej 
TU rodziła się „Solidarność. Wystawa ta, ukazująca m.in. genezę powstania 
ruchu Solidarności, wyjaśniająca okoliczności opracowania 21 postulatów 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a także przybliżająca historię 
budowy pomnika Poległych Stoczniowców, miała stanąć konkretnie na pla-
cu, a nie tuż obok, jak proponowali gdańscy urzędnicy. Szczęśliwie po serii 
protestów i krytycznych komentarzy włodarze zmienili zdanie. 

nym Grudniu, miejsce śmierci robotni-
ków było powszechnie znane i to tam, na 
przekór rządzącym, co roku, 16 grudnia, 
składano kwiaty w dowód pamięci o za-
strzelonych przez milicję robotnikach 
wychodzących z pracy. Pętla tramwajo-
wa na placu istniała do 1980 r., kiedy to 
przeniesiono ją w rejon ul. Klinicznej. 

W okresie sierpniowego strajku 
1980 r. plac zaistniał w świadomości 
już nie tylko mieszkańców Gdańska. To 
tam, głównie przy Bramie nr 2, spoty-
kano się ze strajkującymi. Ta brama, ale 
też jej otoczenie stało się świadkiem po-
czątków „Solidarności”. To z tej bramy 
ogłoszono pokojowe zakończenie straj-
ku i podpisanie porozumienia z władzą. 
Jeden z postulatów Stoczni Gdańskiej 
mówił o budowie pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970.

Władze, pomimo podpisania po-
rozumień ze strajkującymi, próbowały 
odwlec budowę pomnika, proponując 
rozpisanie ogólnopolskiego konkursu 
nie tylko na pomnik, ale i na jego lokali-
zację. Okazało się bowiem, że w miejscu, 
w którym się dzisiaj znajduje pomnik, 
planowano postawić supersam, znako-
micie zaopatrzony sklep, aby uniemożli-
wić składanie kwiatów w rocznice Grud-
nia, a przede wszystkim przyciągnąć 
demonstrantów tego grudniowego dnia 
do sklepu i zająć ich zakupami. 

– Prace związane z budową „samu” już 
się rozpoczęły, były już nawet wykopy pod 
fundamenty, które stoczniowcy wykorzy-
stali podczas stawiania pomnika – mówi 
Tomasz Moszczak, uczestnik strajku ’80 
w Stoczni Gdańskiej. Ponoć pojawiła się 
też propozycja, niestety niepotwierdzona 
dokumentami, poprowadzenia tamtędy 
ważnej arterii miasta. Na żaden z tych 
pomysłów nie zgodzili się członkowie 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, 
słusznie przewidując, że jeśli nie postawią 
pomnika natychmiast, to następna szansa 
może się już nie pojawić.

Dokładnie w dziesiątą rocznicę gru-
dniowych wydarzeń, a więc 16 grudnia 
1980 r., na obecnym placu Solidarności 
w Gdańsku, niedaleko miejsca, gdzie 
padli pierwsi zabici w 1970 roku, sta-
nął pomnik Poległych Stoczniowców. 
Stworzenie imponującego pomnika 
trwało zaledwie trzy i pół miesiąca (100 
dni). Od tego czasu monument i jego 
otoczenie stały się bardzo ważnym dla 
mieszkańców Pomorza miejscem spo-
tkań, obchodów i uroczystości, ważnym 
także dla Polaków z innych części kraju, 
w tym ludzi związanych z „Solidarno-
ścią”. Pod „trzy krzyże”, symbolizujące 
współcześnie największe polskie zwy-

cięstwo w walce o wolność, przybywali 
wielcy tego świata, jak prezydenci USA  
Ronald Reagan i George Bush senior, 
prezydent Niemiec Richard von Weiz-
säcker, premier Wielkiej Brytanii Mar-
garet Thatcher czy prezydent Francji 
François Mitterrand. 

Jednym z historycznych momentów 
dla tego miejsca była niewątpliwie, 12 
czerwca 1987 roku, samotna modlitwa 
pod pomnikiem papieża Jana Pawła II. 
Był to krótki, niezaplanowany wcześniej 
przystanek Ojca Świętego podczas jego 
przejazdu na gdańską Zaspę. Od usiłu-
jących dostać się do papieża gdańszczan 
oddzielono go kordonem odwróconych 
tyłem milicjantów w cywilu oraz par-
tyjnych aktywistów. Trwała cisza. Jan 
Paweł II skomentował tę sytuację wy-
mownie: „Opatrzność Boża nie mogła 
sprawić nic lepszego – bo w takim miej-
scu milczenie jest krzykiem”. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Rzeźba stoczniowca.

Tablice informujące o pomniku Poległych Stoczniowców 1970, plac Solidarności.


