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Solidarność  
w czasie zarazy
Rozmowa z Piotrem Madejem, 
przewodniczącym Komisji Między-
zakładowej „S” przy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
i członkiem Rady Sekcji Krajowej 
Pracowników Inspekcji Sanitarnej 
NSZZ „Solidarność”
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Mariusz Muskat, rocznik 1947, 
współpracownik KSS „KOR” i WZZ 
Wybrzeża, w sierpniu 1980 roku 
uczestnik strajku w Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina. Internowany w 
Strzebielinku od 13 grudnia 1981 
do 9 marca 1982 r.
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Otuchę dawały nam informacje,  
że w Trójmieście jest duży opór 

„Spółka szykuje się do budo-
wy nowego nabrzeża. Sytu-
acja firmy jest stabilna nawet 
w okresie koronawirusa. To 
najszybciej rozwijający się 
terminal” – takie informacje 
można przeczytać w mediach 
na temat DCT Gdańsk. Tyle że 
z perspektywy pracowników 
wszystko wygląda inaczej. 
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Żądają tylko – i aż – bezpiecznych 
warunków pracy oraz stabilności 
zatrudnienia

Podsumowujemy Maraton 
Solidarności

Łącznie 695 osób wzięło udział 
w tegorocznej edycji Orlen e-
-Maratonu Solidarności. Najwięcej 
uczestników zdecydowało się na 
przebiegnięcie dystansu 42 kilo-
metrów i 195 metrów w ratach.
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Stocznię 
trzeba rozumieć

Gdańska Stocznia „Remontowa”, największa polska stocznia remontowa, położona na wyspie Ostrów, lider Grupy 
„Remontowa”, żyje i ma się dobrze. Odgłosy pracy słychać tuż po przekroczeniu bramy stoczni. Jeszcze tylko po-
dyktowana reżimem sanitarnym kontrola służb ochrony i jesteśmy na obszarze wielkiego zakładu pracy.  
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Uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2020/21 w powie-
cie puckim, zorganizowana 
w Powiatowym Zespole 
Szkół im. Stanisława Staszica 
w Kłaninie, była okazją do 
przypomnienia wydarzeń 
sprzed czterdziestu lat oraz 
do zaprezentowania publika-
cji  „Niepokorni nauczyciele. 
Czterdzieści lat oświatowej 
„Solidarności” Ziemi Puckiej”. 
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Powrót nauczycieli niezłomnych

Nietrudno jest obecnie 
znaleźć informacje, jak żyć 
w zgodzie z ekologią w po-
szanowaniu natury. Roz-
glądając się za tym, co sami 
możemy zrobić dla środowi-
ska, warto pamiętać również 
o najmłodszym pokoleniu.  
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Magazyn ekologiczny
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Forum Młodych 2020 – będzie 
nowy termin na wiosnę

– Mając na uwadze zdrowie i bezpie-
czeństwo uczestników wydarzenia, pod-
jęliśmy decyzję o przesunięciu III edycji 
forum na termin wiosenny. Jesteśmy 
przekonani, że pozwoli nam to podnieść 
jakość wydarzenia. O dokładnej dacie 
będziemy informować na bieżąco – infor-
mują, w imieniu Krajowej Sekcji Młodych 
„S”, Maciej Tyczyński, Alicja Skowron oraz 
Ksenia Ulanowicz-Sienkiel.

Wszystkie dokonane zgłoszenia uczest-
nictwa zachowują ważność i mogą zostać 
zrealizowane w nowym terminie wydarze-
nia. 

– W oczekiwaniu na nowy termin pla-
nujemy wiele zdalnych aktywności, do 
udziału w których będziemy chcieli za-
prosić zgłoszonych przez państwa uczest-
ników. O szczegółach będziemy informo-
wać bezpośrednio osoby zainteresowane 
– zapowiadają organizatorzy.

Nasz Związek rodził się  
pod krzyżem

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pra-
cy na Jasną Górę, zorganizowana jak co 
roku w trzecią niedzielę września, odby-
ła się pod hasłem „Z Matką Odkupiciela 
– Mocni Nadzieją”.  

– Mija 38 lat od czasu I Pielgrzymki 
Hutników na Jasną Górę. To wówczas 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko nauczał, że bez 
względu na to, jaki sprawujesz zawód, 
jesteś człowiekiem i w pracy musisz być 
traktowany w sposób podmiotowy, a nie 
przedmiotowy. Dlatego jesteśmy tu po 
raz kolejny, aby nieść intencje ludzi pracy i 
dziękować Jasnogórskiej Pani. Jeszcze raz 
„Bóg zapłać” za to, że mimo trudnej sytu-
acji pandemii jesteśmy tutaj, wypełniając 
testament bł. ks Jerzego, by dziękować za 
jedyny tak wyjątkowy i zakorzeniony w 
chrześcijaństwie związek zawodowy „So-
lidarność” – mówił Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ „S”.

– 40 lat minęło, ale to było trudne 40 
lat i nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby 
nie wsparcie naszego patrona duchowe-
go Ojca Świętego Jana Pawła II i naszego 
patrona ks. Jerzego Popiełuszki. Przez 
całe 40 lat, gdy nasz Związek rodził się 

pod krzyżem, dba o bieżące sprawy pra-
cowników, aby ten owoc rozkwitał, tych 
owoców było coraz więcej i były piękne.  

„Solidarność” krytykuje 
ustawę budżetową na 2021 rok

Zdaniem NSZZ „Solidarność” prioryte-
tami przyszłorocznego budżetu powinno 
być zapewnienie bezpieczeństwa zdro-
wotnego obywateli, ochrona pracowni-
ków i ich rodzin oraz osób najsłabszych. 
Tymczasem przedstawiony przez rząd 
projekt budżetu na rok 2021 nie gwaran-
tuje w ocenie Prezydium Komisji Krajowej 
realizacji tych celów.

– NSZZ „Solidarność” uważa, że w do-
bie walki z COVID-19 priorytetami rządu 
powinno być zapewnienie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego obywateli, ochrona 
pracowników i ich rodzin oraz osób naj-
słabszych – czytamy w przyjętej opinii. 
– Tymczasem tylko wzrost finansowania
ochrony zdrowia do poziomu 5,3 PKB re-
alizuje ten postulat. 

„Solidarność” zarzuca rządowi m.in. 
brak konsultacji wielu elementów plano-
wanego budżetu. Jak na przykład wpro-
wadzenie zmiany w zakresie wykorzysta-
nia Funduszu Pracy i zmiany wysokości 
odpisów na ten fundusz czy zmianę wy-
sokości odpisu na Fundusz Solidarnościo-
wy oraz zmianę celu jego wykorzystania. 
Ostro krytykuje również uruchomienie 
mechanizmu tarczy antykryzysowej dot. 
zwolnień i cięć wynagrodzeń w sferze 
finansów publicznych. Jako drastyczne
i niecelowe w dobie zagrożenia wzrostem 
bezrobocia Prezydium ocenia ogranicze-
nie aż o 13 proc. środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia powiatowych urzędów 
pracy. 

W sprawach pracowniczych „Solidar-
ność” krytykuje również brak pełnego od-
mrożenia wskaźnika odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. Rząd za-
mierza pozostawić go na obowiązującym 
teraz poziomie z drugiego półrocza 2018 r. 
W zakresie systemu emerytalnego „Solidar-
ność” krytykuje brak rozwiązań dla osób z 
długim stażem ubezpieczeniowym.

Porozumienie w sprawie 
górnictwa

– Osiągnęliśmy maksymalne warunki 
bezpieczeństwa dla pracowników kopalń. 
Osiągnęliśmy maksymalne możliwości 
funkcjonowania tych kopalń – powiedział 
25 września po podpisaniu porozumie-
nia Dominik Kolorz, przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

Dominik Kolorz podziękował górni-
kom prowadzącym wcześniej protest pod 
ziemią. Podkreślił, że to ich determinacja 
w obronie miejsc pracy pozwoliła wyne-
gocjować porozumienie ze stroną rządo-
wą. Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. 
transformacji spółek energetycznych i 
górnictwa węgla kamiennego, dziękując 
stronie społecznej za zakończone porozu-
mieniem negocjacje, podkreślił, że doku-
ment podpisany w Śląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim wyznacza właściwy kierunek 
uczciwej drogi do transformacji sektora 
wydobywczego. – Polska idzie własną 
drogą, uwzględniając własną specyfikę,
ale nie zawracamy kijem Wisły. To znaczy 
idziemy zgodnie z polityką, którą dzisiaj 
mamy w UE, ale ten czas niezbędny do 
tego, aby ostatnia tona węgla wyjechała 

z polskiej kopalni, jest po to, aby dokonać 
tej właśnie uczciwej, sprawiedliwej trans-
formacji – powiedział Soboń.  Zgodnie z 
podpisanym porozumieniem ostatnia ko-
palnia węgla energetycznego zakończy 
wydobycie w 2049 roku. 

XV Forum Ekonomiczne 
Młodych Liderów

– Kluczowe jest, aby młodym uświa-
damiać, jak ważna jest wiedza na temat 
związków zawodowych. Związki nie są 
złem koniecznym. Związki istnieją po to, 
aby ulepszać miejsce pracy, w którym 
jesteśmy zatrudnieni – mówił w trakcie 
Ekonomicznego Forum Młodych Liderów 
przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych 
Maciej Tyczyński.

Online, ale jak każdego roku przy 
okazji Forum Ekonomicznego, odbyło się 
Ekonomiczne Forum Młodych Liderów 
– wydarzenie które gromadzi młodych 
ludzi z całej Europy, by dyskutować o wy-
zwaniach, które przed nami stoją. W tym 
roku odbywało się ono pod hasłem „So-
lidarność młodego lidera – kompetencje 
jutra”. Słowo „solidarność” nie pojawia się 
tu przez przypadek, a to za sprawą tego, 
że konferencja w dużej części nawiązywa-
ła do 40-lecia powstania NSZZ „Solidar-
ność”. Dlatego też rozmawiano o różnych 
wymiarach solidarności, szczególnie bio-
rąc pod uwagę sytuację, w jakiej znalazły 
się gospodarki i społeczeństwa całego 
świata. Mówiono o solidarności między-
ludzkiej, ponadnarodowej i o solidarności 
jako spoiwie dla budowania lepszej przy-
szłości. 

„S” pomaga białoruskim 
związkowcom

17 września przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda odbył ponadgo-
dzinną telekonferencję z przewodniczą-
cym Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych Luką Visentini. Tematem 
rozmowy była sytuacja na Białorusi w za-
kresie poważnych naruszeń praw pracow-
niczych i związkowych przez władze oraz 
prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Luka Visentini wyraził ogromne uzna-
nie dla działań podjętych przez NSZZ 
„Solidarność” w obronie białoruskiego 
świata pracy oraz Kongresu Białoruskich 
Demokratycznych Związków Zawodo-
wych. Visentini przedstawił inicjatywy, 
jakie podjęła EKZZ w obronie praw pra-
cowniczych na Białorusi, przyczyniając się 
m.in. do wystąpienia Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) z oświadczeniem 
w tej sprawie. Piotr Duda i Luka Visentini 
są zgodni, że na Białorusi priorytetem jest 
bezwzględnie wspieranie prawa do straj-
ku oraz wolności związków zawodowych. 

Przyjęcie dyrektywy ws. Białorusi by-
łoby wielkim sukcesem i służyło słusznej 
sprawie, o co szczególnie dopominają się 
organizacje związków zawodowych z Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, z Bałkanów 
i państw bałtyckich.

Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” podejmuje 
współpracę z OHP

Region Gdański NSZZ „S” zawarł po-
rozumienie o promocji zatrudnienia z 
Pomorską Wojewódzką Komendą Ochot-
niczych Hufców Pracy w Gdańsku. Celem 
współpracy jest współdziałanie w realiza-
cji zadań z zakresu wychowania i kształce-
nia młodzieży w wieku od 15 do 18 lat, za-
grożonej wykluczeniem społecznym oraz 
osób bezrobotnych przed ukończeniem 
25 roku życia.

Porozumienie ma m.in. na celu popu-
laryzację dziedzictwa Pomorza i NSZZ „S” i 
wspólne przedsięwzięcia edukacyjno-wy-
chowawcze. Podpisali je Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, Roman Ku-
zimski, zastępca przewodniczącego, oraz 
Adam Matuszewski, wojewódzki komen-
dant OHP w Gdańsku. 

Przypomnijmy, że zdobywanie wykształ-
cenia i zawodu na zasadzie OHP jest jedną z 
dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygo-
towania zawodowego w ramach systemu 
oświaty. Oferta adresowana jest do osób w 
wieku 15–18 lat, które z różnych przyczyn 
chcą realizować obowiązek szkolny, łącząc 
go z pracą zarobkową. A to oznacza, że 
uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne 
lub obowiązek nauki, a jednocześnie odby-
wa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć 
zawód. Ucząc się, pracuje, a za pracę otrzy-
muje miesięczne wynagrodzenie i ma za-
pewnione ubezpieczenie. W zależności od 
wieku i posiadanego wykształcenia nauka 

odbywa się w szkole podstawowej dla do-
rosłych (klasa VII i VIII), szkole podstawowej 
z oddziałami przysposabiającymi do pracy 
(klasa VII i VIII), szkole branżowej I stopnia, 
szkoleniach zawodowych w formie kursów.

Lekarz wojewódzki na ZRG
Gośćmi posiedzenia Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „S” 7 września byli le-
karz wojewódzki Jerzy Karpiński, dyrektor 
Wydziału Zdrowia PUW, oraz poseł PiS 
i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„S” w latach 2002–10 Janusz Śniadek, któ-
ry m.in. przedstawił stan prac nad noweli-
zacją kodeksu pracy.

Ważnym tematem pierwszego po wa-
kacjach spotkania był rozwój pandemii 
COVID-19, sytuacja epidemiczna w wo-
jewództwie pomorskim, nowe regulacje 
sanitarne i rokowania co do opracowania 
szczepionki oraz sytuacja w zakładach pra-
cy. – Z chwilą, gdy zaczęły do nas napływać 
alarmujące informacje, głównie z Włoch, 
minister zdrowia podjął działania mające 
zminimalizować stan zagrożenia. Zostały 
powołane m.in. szpitale jednoimienne, 
które otrzymały dodatkowe finansowanie
oraz zabezpieczono dodatkowe środki. Po 
pół roku dokonano oceny. Okazało się, że 
działania były skuteczne i ochroniły kraj 
przed dramatycznym wzrostem liczby 
śmiertelnych przypadków – twierdzi le-
karz wojewódzki. Obecnie w Pomorskiem 
w kierunku COVID-19 wykonuje się do 3 
tysięcy badań w ciągu doby. Przypomnij-
my, że za bezpieczeństwo miejsca pracy (w 
tym w kontekście epidemicznym i zagro-
żenia COVID-19) odpowiada pracodawca. 
Nie może on się tłumaczyć, że do zakaże-
nia doszło poza miejscem pracy, więc pra-
codawcy „nic do tego”.

Wszyscy pamiętamy, gdy wiosną 
tego roku na początku pandemii bra-
kowało środków ochronnych nawet 
dla służb bezpośrednio walczących 
z COVID -19. Za nim ruszyły rządowe 
dostawy maseczek, rękawiczek, przyłbic 
i środków dezynfekcyjnych, z pomocą 
spieszyły różnego rodzaju instytucje, 
prywatne firmy i osoby. Jedną z takich 
oddolnych inicjatyw była akcja Poli-
techniki Śląskiej.

– Koledzy z Politechniki Śląskiej, ma-
jąc wolne moce przerobowe, zaoferowali 
się wykonać dla pracowników Inspek-
cji Sanitarnej nieodpłatnie przyłbice 
ochronne wielokrotnego użytku. Sekcja 

Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych „S” porozumiała 
się z kolegami z politechniki i uzgodni-
ła, że przyłbice będą wykonywały różne 
firmy w różnych miastach.

W Gdańsku całą akcję koordyno-
wała Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna i otrzymaliśmy 
nieodpłatnie przyłbice. Były one bar-
dzo dobre i spełniały odpowiednie 
wymogi, wyprodukowała je wówczas 
firma FABLAB Gdańsk. Dziś chciałbym 
pracownikom i dyrekcji firmy bardzo 
podziękować – mówi Piotr Madej, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
w WSSE.

Przyłbice dla sanepidu
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COVID. JAK POSTĘPUJĄ PRACODAWCY?

PIOTR ADAMCZAK, przewodniczący KM
 NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska 
(sieć Biedronka) 

– Mimo nadzwyczajnej sytuacji wywołanej przez epi-
demię koronawirusa osoby decyzyjne w Jeronimo Martins 
Polska SA nie nawiązały z nami współpracy. Zysk jest nadal 
najważniejszy. Zbyt często się zdarza, że klienci nie mają 
założonych maseczek lub przyłbic. Stwarza to realne za-
grożenie epidemiczne dla pracowników. Prosiliśmy spółkę 
o wdrożenie procedur oraz o prawidłowe zamontowanie 
płyt z pleksi oddzielających kasjera od klienta. Bezskutecz-
nie. Po naszej interwencji zarząd spółki uzupełnił doposa-
żenie pracowników w środki dezynfekujące, bakteriobójcze 
i odzież ochronną oraz maseczki. To był ruch wykonany pod 
presją związkową. Wnosiliśmy też o skrócenie godzin otwar-
cia sklepów do godziny 22. Praca do późna uniemożliwia 
wielu pracownikom dotarcie do domów środkami komuni-
kacji publicznej. 

Postulujemy po raz kolejny o zwiększenie liczby osób na 
zmianie w sklepach. W każdej z ponad 2600 Biedronek jest za 
mała obsada. Nie jest możliwe wykonanie wszystkich nałożo-
nych obowiązków. 

Nasze argumenty i postulaty pozostały bez odpowiedzi. 
Postanowiliśmy pod koniec września br. wystosować pismo 
do portugalskiej centrali firmy, wskazując, że jej były właści-
ciel i prezes Alexandre Soares dos Santos był cenionym filan-
tropem, znanym nie tylko w Portugalii, że postawa i kultura 
osobista byłego prezesa powinny być przykładem dla osób 
zarządzających JMP. 

Pracodawca może z różnych powodów mniej lub bardziej 
lubić związki zawodowe. Konieczność wysłuchiwania celnych 
uwag dotyczących sposobu organizacji pracy może być dla 
niektórych menedżerów czymś trudnym do zaakceptowania. 
Jednak powinien obowiązywać ich minimalny poziom kultury, 
tak osobistej, jak i prawnej.   

Nadal zysk przede wszystkim

Reklama

Nowa audycja 

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

Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?

Jak negocjować z pracodawcą? 

Jakie są tendencje na rynku pracy?      

Słuchaj i zgłoś swoją sprawę!

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

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA 
w Starogardzie Gdańskim 

– W branży farmaceutycznej, mającej swoją specyfikę, wa-
runki na produkcji przypominają te na sali operacyjnej, czyli 
zachowywane są sterylność i rygor higieniczny. Niezależnie 
od sytuacji na co dzień pracujemy w warunkach podwyż-
szonej staranności, w kombinezonach, maskach i w goglach. 
W pierwszej fazie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zo-
stały podjęte radykalne kroki prewencyjne. We wrześniu, tak 
jak w marcu tego roku, pracownicy księgowości i logistyki, 
czyli zatrudnieni poza sferą bezpośredniej produkcji, pracują 
w domu, w systemie home office. Dział handlowy pracuje co 
tydzień naprzemiennie. Nie należy stwarzać dodatkowego za-
grożenia niepotrzebnym kontaktem.

W naszej spółce nie było potrzeby zmian w układzie zbio-
rowym pracy, nie zawieraliśmy dodatkowych porozumień, nie 
musieliśmy prowadzić negocjacji co do czasu pracy i wymiaru 
zatrudnienia. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z zarządem. 
Nie ma obaw o nadzór właścicielski, bo pracują u nas i z nami 
ludzie odpowiedzialni. Mottem jest odpowiedzialność i soli-
darność. Trafnie oceniliśmy ryzyko, a ustalone w marcu zasady 
postępowania okazały się skuteczne.

Mimo że szpitale ograniczyły zamówienia z powodu m.in. 
zmniejszonej na skutek COVID-19 liczby zabiegów, produkcja 
idzie pełną parą. W kwietniu br., mimo stanu epidemicznego, 
weszły w życie wynegocjowane wcześniej podwyżki wyna-
grodzeń o 7,5 proc. Pracuje nasz zakład syntez. Podkreślam, 
nasz.  Nie uzależniliśmy się od rynku azjatyckiego, od substan-
cji farmaceutycznych czynnych, stosowanych do produkcji na 
rynku farmaceutycznym, a pochodzących głównie z Chin. To 
przykład dalekowzroczności ze strony polskiego właściciela. 

Działamy w warunkach nadzwyczajnych. Nikt się nie spo-
dziewał takiej skali zagrożenia. SARS jeszcze z nami długo po-
zostanie, nim nie pojawi się szczepionka. Przed farmaceutami 
i ośrodkami badawczymi jest wielkie wyzwanie, także przed 
największym polskim producentem leków.  

Zanotował (asg)
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Płaca minimalna brutto w ostatnich 12 latach (w złotych)We wrześniu Rada Ministrów przy-
jęła projekt rozporządzenia o płacy 
minimalnej w przyszłym roku. Ma 
ona wynieść 2800 zł brutto (czyli 
netto to ok. 2061 zł) i 18,30 zł brutto 
za godzinę. Wynagrodzenie 1,7 mi-
liona Polaków to płaca minimalna.

Z płacą minimalną powiązane 
są inne świadczenia, jak dopłata do 
pensji w wysokości 20 proc. stawki 
godzinowej wynikającej z płacy mini-
malnej w związku z pracą w godzinach 
nocnych. Wynagrodzenie za czas prze-
stoju w firmie nie może być niższe od 
płacy minimalnej, natomiast odprawa 
w przypadku zwolnień grupowych nie 
może przekroczyć 15-krotności mini-
malnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. 
wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 
zł. Rząd uznał, że możliwy będzie wzrost 
minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. 
w stosunku do płacy minimalnej obo-
wiązującej w tym roku. W rezultacie 
w 2021 r. minimalne wynagrodzenie 
będzie stanowić 53,2 proc. prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej na 2021 r.

2800 zł jako pierwszy zaproponował 
Piotr Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „S”. – W NSZZ „Soli-
darność” mamy świadomość skompliko-
wanej i trudnej sytuacji na rynku pracy, 
która w pracach nad przyszłorocznym 
budżetem wymaga od wszystkich part-
nerów społecznych odpowiedzialności i 
rozwagi. Biorąc jednak pod uwagę zapo-
wiedzi rządu o aktywnym stymulowaniu 
gospodarki w walce z kryzysem, nie 
można pomijać istotnej roli płacy mini-
malnej w tym procesie. Dlatego moim 
zdaniem jej wzrost nie powinien być 
niższy niż 200 zł, co oznacza, że przy-
szłoroczna płaca minimalna powinna 
wynosić co najmniej 2800 zł – mówił w 
lipcu szef NSZZ „Solidarność”.

Niestety, nie doszło do porozumie-
nia między partnerami społecznymi 
w Radzie Dialogu Społecznego w spra-
wie minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w 2021 r. Kwota 2,8 tys. zł została 
zaakceptowana przez Związek Przedsię-
biorców i Pracodawców i NSZZ „Soli-
darność”. Natomiast OPZZ i FZZ, nie 
biorąc pod uwagę sytuacji wywołanej 
pandemią, domagały się znacznego 
wzrostu płacy minimalnej do pozio-
mu 3,1 tys. zł. Pozostałe organizacje 
pracodawców z kolei, powołując się na 
pandemię, opowiedziały się za utrzy-

maniem płacy minimalnej na poziomie 
2020 r., tj. 2,6 tys. zł.

Zgodnie z obecnie obowiązują-
cymi przepisami do ustalania wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia 
nie wlicza się już dodatku za pracę 
w nadgodzinach, w nocy, nagrody 
jubileuszowej oraz odprawy emery-
talnej i rentowej.

(asg, mk)

Płaca minimalna mimo pandemii w górę 
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Bajka o tym, 
jak to drogi budowano

Pisaliśmy onegdaj, jak to ciężko ma Sławomir N. w areszcie 
na Białołęce. Ale, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że 
nie ma co go żałować, gdyż należy się mu to jak psu buda… 
Oj, niedobrze, teraz wszystkie psy będą musiały w domach 
mieszkać, ale ja nie o tym. Otóż na jaw wychodzą kolejne fakty 
w śledztwie. I tak, okazało się, że obecność zagranicznych, 
rzekomo doświadczonych, „top managerów” na ważnych sta-
nowiskach na Ukrainie nie może być gwarancją braku korupcji. 
Przypomnijmy, że nasz bohater zajmował się przez trzy lata 
budową dróg i autostrad u naszych sąsiadów z południowego 
wschodu. Komunikatywny i sympatyczny pan N. szybko zdobył 
zaufanie w gabinetach rządowych, wśród podwładnych i nawet 
w mediach, a dodatkowe punkty zdobył dzięki dobrej znajomo-
ści języka ukraińskiego.
I cóż z tego? 15 września, już po aresztowaniu, CBA poinformo-
wało o kontynuacji śledztwa i zabezpieczeniu środków pienięż-
nych pochodzących z przestępstw korupcyjnych, popełnionych 
ponoć przez N. Pieniądze były ukryte w dwóch specjalnie przy-
gotowanych skrytkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę 
w kwocie ponad 4 milionów złotych, w tym 536 400 euro, 470 
tys. dolarów i 30 tys. zł. Oczywiście to nieprawda, wredna pi-
sowska nagonka, ale jak już zaczęli wątpić byli partyjni koledzy 
Nowaka…? Nawet Borys Budka wyraził wiarę w polski wymiar 
sprawiedliwości… Czekamy na ciąg dalszy.

Przypadki 
Dariusza Jacka K.
Idziemy dalej. Były prezes K. (za czasów rządów PO–PSL) 
największego polskiego koncernu paliwowo-energetycznego 
został niedawno zatrzymany przez CBA w związku ze sprawą 
przeciwko byłemu ministrowi Sławomirowi N. Podejrzewa 
się, że wręczał mu łapówki na łączną kwotę kilkuset tysięcy 
złotych w zamian za pomoc w kwestiach związanych z objęciem 
intratnych stanowisk. Oczywiście, do winy się nie przyznaje. 
Aresztowano także byłego członka zarządu spółek energetycz-
nych Wojciecha T., związanego m.in. z PGE i Energą. 
Dodajmy, że PKN Orlen przez osiem lat rządów poprzedniej 
koalicji zarobił 2,9 miliarda złotych, a za czasów PiS, przez cztery 
lata, 23 miliardy złotych. A do polskiej rafinerii w Możejkach na
Litwie za Platformy trzeba było dopłacać. I paliwo miało być po 
7 złotych, jak mówiono u Sowy i Przyjaciół. Ile kosztuje teraz, 
wystarczy zerknąć na ceny przy dystrybutorach. 

W jakim kraju my ¿yjemy?

No właśnie, w jakimże to? Nie wiemy, czy nasi Drodzy Czytelnicy 
zdają sobie z tego sprawę. No to posłuchajcie pani prezydent 
Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która w drugim programie 

niemieckiego radia Deutschlandfunk uświadomiła naszym 
zachodnim sąsiadom, jak to w Polsce jest. Zacytujmy: – Obecna 
władza wykorzystuje swoją siłę, ustawy przepycha przemocą, nie 
szanuje praw człowieka. Moja mama płacze i mówi: Boże, teraz jest 
gorzej niż za komuny. Wolność w Polsce jest teraz odbierana tak, 
jak działo się to w III Rzeszy. 
No właśnie: przyrównanie do III Rzeszy pada nie gdzie indziej, 
a w niemieckim radiu. A rodzina pani prezydent? Cóż się im 
niby dzieje złego? Jak zwrócił uwagę gdański poseł PiS Kacper 
Płażyński, nie są przez nikogo szykanowani. Jej mama wcześniej 
była m.in. dyrektorem w urzędzie miasta, a siostra pracuje w spół-
ce miejskiej. Ta rodzina nie jest i nie była dyskryminowana. 
Pani Prezydent, jeżeli tu jednak jest aż tak źle, to może najwyż-
szy już czas, żeby wyemigrować?

Ruch trzeba skanalizowaæ

A może wpuścić w kanał? No, nie wiadomo. Ruchu jak nie było, 
tak nie ma. – Trzeba skanalizować tę olbrzymią energię ludzi. Ja 
mówiłem jasno, że inauguracja będzie w październiku, mówiłem 
jasno, że najpierw trzeba się uporać z tymi problemami, które 
mamy, przede wszystkim problemami budżetowymi, mówiłem 
jasno, że czekam, aż te najważniejsze decyzje zostaną w Platformie 
Obywatelskiej podjęte. Ale idziemy do przodu! – wyjaśnia Rafał 
Trzaskowski. A Czajka? A ścieki? A zepsuta pompa? A…?

Jak orzeka³, to p³aka³

A co w KOD słychać? Mateusz Kijowski już po wyroku. Skazu-
jącym go na roczną karę więzienia w zawieszeniu na dwa lata. 
Sąd uznał go za winnego poświadczenia nieprawdy w fakturach 
za rzekome usługi informatyczne na kwotę 121 tysięcy złotych. 
Orzeczono też grzywnę.  – To postępowanie i tzw. afera fakturowa 
nie tylko doprowadziły do tego, że stowarzyszenie KOD bardzo 
mocno ograniczyło swoją działalność, ale w istocie, nie boję się 
użyć tego słowa, zrujnowało moje życie. Od ponad trzech lat nie 
mogę znaleźć nigdzie pracy – mówił przed sądem Kijowski. A sę-
dzia? Zachwalał KOD! – KOD w pewnym momencie był najwięk-
szym ruchem społecznym od czasu „Solidarności”. Spontanicznym, 
oddolnym i rozwijającym się. (…) działalność społeczna KOD musi 
być oceniana jako coś pozytywnego – stwierdził sędzia Parzy-
szek. Ale wyrok zapadł. Co prawda w zawieszeniu, ale zawsze.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Koronawirus w powtórnym natarciu, a – co gorsza – kolejne 
rekordy bije także Pomorze. Wiosną byliśmy regionem najbezpiecz-
niejszym, dziś przesunęliśmy się do niechlubnej czołówki. Owszem, 
w lipcu i sierpniu rodacy tłumnie stawili się nad Bałtykiem, ale od 
wakacji minęło już sporo czasu. Wróciliśmy niemal do normalności, 
ale przecież tak się dzieje w całej Polsce. Co gorsza, covidowe ogniska 
przeniosły się z wesel do pomorskich zakładów pracy, i to niekoniecz-
nie tych największych. Wydaje się więc, że duże firmy wdrażają na co 
dzień odpowiednie procedury i pilnują ich przestrzegania (choć i tu 
są wyjątki), natomiast te mniejsze uznały, iż pandemia się skończyła. 
Niedawno zamawiałem w sklepie przesyłkę sporych gabarytów. Po 
złożeniu zamówienia dostałem blisko stronicową instrukcję, jak ją 
bezpiecznie odebrać.  Szczegółowo opisany proces obejmował m.in. 
własny długopis do podpisu faktury czy rękawiczki. Zaznaczono też, 
że przesyłkę powinna odbierać jedna osoba. I co z tego, gdy z samo-
chodu wyszło dwóch młodych ludzi nieuzbrojonych w żadne środki 
ochrony, a na zwróconą uwagę odpowiedzieli, że w maseczkach źle 
się pracuje. Takie zachowania możemy zresztą obserwować codzien-
nie w sklepach, środkach komunikacji publicznej itp. Specjalnie 
nie przejmują się tym stosowne władze. Być może wydaje się im, że 
wystarczy wydać kolejne rozporządzenie, zamalować kilka powiatów 
na żółto, a kilka na czerwono. Nie wystarczy. Gdzie te czasy, gdy 
po trójmiejskich osiedlach jeździły radiowozy z komunikatami, by 
zostać w domu. A przecież wówczas rekordy zachorowań oscylowały 
wokół kilkuset dobowych przypadków. Dziś jest ich kilka razy więcej. 
Czy naprawdę obudzimy  się dopiero wtedy, gdy kościoły zamienią 
się w kostnice, a hale sportowe w szpitale polowe? A przecież takie 
obrazki z wiosennego przesilenia na południu Europy pamiętamy. 
Widać wyraźnie, że władze wszystkich europejskich krajów oceniły, 
że drugiego zamknięcia gospodarka nie wytrzyma. Ale nie oznacza 
to, że powinniśmy do kieszeni schować zdrowy rozsądek. Wpraw-
dzie nie widzimy wokół siebie umierających, bo do tego dochodzi 
w zamkniętych szpitalach. Nie oglądamy też zdjęć rentgenowskich 
rozpadających się płuc. Pocieszają nas informacje, że kolejni zakażeni 
sportowcy zdrowieją i wracają na boiska, hale i korty tenisowe. Ale 
najczęściej zawodowymi sportowcami nie jesteśmy. A władze – na 
każdym szczeblu – powinny o tym mówić, a jeżeli wydają rozporzą-
dzenia – zadbać o ich przestrzeganie.  

Zdrowy rozsądek, a może także zwykłą przyzwoitość do kieszeni 
na dłuższą chwilę schowała pani prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz, która była główną bohaterką reportażu dla niemiec-
kiego radia publicznego pt. „Kampania PiS przeciwko Gdańskowi”. 
Z niemieckimi słuchaczkami i słuchaczami była łaskawa podzielić 
się wyjątkowymi refleksjami. Należały do nich stwierdzenia, jak to 
w Polsce wolność zabierana jest po kawałku zupełnie tak samo jak 
w hitlerowskiej Rzeszy, czy też, jak płacze jej mama, bo jest gorzej niż 
za komuny. Tych twierdzeń nie poparła listą tysięcy internowanych, 
więzionych czy zabitych. Nie wskazała też, jakie to kawałki wolności 
są systematycznie odbierane. Ale w świat poszło. Na tym tle nawet 
pan Bazyl Kerski wypadł blado, choć stwierdzenie między wierszami, 
że kto wie, czy Wojska Obrony Terytorialnej nie staną się politycz-
nymi bojówkami zasługuje również na podkreślenie. Czy można się 
później dziwić, że z ust niemieckiego polityka słyszymy, że Polskę 
trzeba zagłodzić, ograniczając unijne finansowanie, a pięćdziesięciu 
ambasadorów podpisuje list otwarty, w którym żądają od władz łama-
nia Konstytucji RP? Bo przecież to tam zapisany i opisany jest model 
rodziny, który ma obowiązek wspierać i promować polskie państwo.

Zdaniem pani Dulkiewicz obecny rząd jest zły, i basta. Nic to, że 
ten brzydki rząd ratuje gdańskie zabytki, wspiera wielkie infrastruk-
turalne gdańskie inwestycje. Nic to, że polityka tego brzydkiego rządu 
wpłynęła na wzbogacenie się miasta o kilkaset milionów złotych 
dodatkowych przychodów podatkowych. Można jedną ręką podpisy-
wać umowę o dofinansowaniu gdańskiej spalarni w wysokości łącznej 
ponad 300 mln zł, a drugą wygrażać, że PiS prowadzi przeciwko 
Gdańskowi wojnę i ogłaszać to w niemieckim radiu. Można? Pewnie, 
że można.

Jacek Rybicki

Potrzebny jest 
zdrowy rozsądek

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Państwa, takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Do-
tacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię. Sytuacja w obu 
państwach członkowskich jest szczególnie poważna.

Katarina Barley [SPD], niemiecka wiceprzewodnicząca Parla-
mentu Europejskiego, wzywając do wywarcia większej presji 

na Węgry i Polskę, aby utrzymały rządy prawa
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– To, co dzieje się na Białorusi, to próba, jakiej doświadczyliśmy w Polsce w 
latach 80., przez wiele lat stanu wojennego, a nawet po jego formalnym zakoń-
czeniu – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, na antenie Radia Maryja. Wsparcie będzie przekazywane 
za naszą wschodnią granicę przez długi czas i na różne sposoby.

„Solidarność” wspiera 
związkowców na Białorusi 

„Solidarność” jest z Białorusią, jest ze Swiatłaną Cichanouską i z wszystkimi, którzy 
walczą o wolną, demokratyczną Białoruś i wolne wybory – powiedział 9 września 
szef NSZZ „S” Piotr Duda po spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji.
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Po spotkaniu Piotra Dudy z Aleksandrem Jaroszukiem, liderem Białoruskiego 
Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych, związkowcy wraz z Marcinem 
Wojciechowskim, ambasadorem Polski w Mińsku, złożyli kwiaty w miejscu śmierci 
Aleksandra Tarajkowskiego, pierwszej ofiary protestów na Białorusi.
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Podajemy nr konta Funduszu 
„Solidarność z Białorusią”: 05 
1020 1811 0000 0902 0138 8693 
(wpłaty z dopiskiem: „Wsparcie 
dla Białorusi”). 

Fundusz  
„Solidarność 
 z Białorusią”

Przeciwko oszustwu wyborczemu 
na Białorusi zaprotestowały tysiące 
osób. Aleksander Łukaszenka, aby po-
zostać przy władzy, wybrał drogę siłowej 
konfrontacji i brutalnych pacyfikacji. 
– Władza dopuszcza się barbarzyńskiej 
przemocy i bestialskich okrucieństw, 
które nie mają żadnego racjonalnego 
uzasadnienia poza desperacką obroną 
dyktatury. Sceny brutalnej i powszechnej 
przemocy obiegły cały świat. Deklaruje-
my wszelkie możliwe wsparcie i pomoc, 
jaka tylko będzie możliwa z naszej stro-
ny – zapowiedział latem przewodniczący 
„Solidarności” Piotr Duda. 

Na słowach się nie skończyło. Zwią-
zek powołał Fundusz „Solidarność z 
Białorusią”, w ramach którego rozpo-
częła się zbiórka środków na konkret-
ną pomoc. Komisja Krajowa „Solidar-
ności” przeznaczyła na ten cel milion 
złotych. Dodajmy, że fundusz wciąż 
działa i każdy może go wesprzeć, wpła-
cając środki. 

Jeszcze w sierpniu na wschód wyru-
szył solidarnościowy konwój z dwudzie-
stoma tonami żywności przeznaczonej 
dla strajkujących. O ile odprawa po 
polskiej stronie granicy przebiegła po-

myślnie, to na białoruskiej części kon-
wój został już zatrzymany, a ostatecznie 
zawrócony do Polski. 

We wrześniu do Mińska udało się do-
trzeć Piotrowi Dudzie. Przewodniczący 
„Solidarności” spotkał się tam z Aleksan-
drem Jaroszukiem, liderem Białoruskiego 
Kongresu Demokratycznych Związków 
Zawodowych, który jest partnerem „So-
lidarności” w dalszych wspólnych działa-
niach. „Solidarność” zamierza teraz robić 
to, co kilkadziesiąt lat temu zrobiono dla 
Związku w Polsce. Będą między innymi 
prowadzone szkolenia liderów, a także zo-
staną oni wyposażeni w sprzęt potrzebny 
do działalności. Również rodziny szyka-
nowanych osób mogą się spodziewać 
wsparcia, na przykład dzieci będą mogły 
przyjechać do Polski na wypoczynek albo 
stypendium. Najważniejsze w całej akcji 
jest budowanie siły związków zawodo-
wych na Białorusi. 

– Jako „Solidarność” nie mogliśmy być 
obojętni – mówił na antenie Radia Maryja 
Krzysztof Dośla. – Jesteśmy to winni, po-
nieważ sami jako społeczeństwo w okresie 
stanu wojennego takiej pomocy od niemal 
całego świata doświadczaliśmy. 

(tm)

Bracia Golec: Utwór „Tylko razem” to nasz 
hołd dla bohaterów NSZZ „Solidarność”

26 września na PGE Narodowym 
odbył się koncert „Solidarni z Białoru-
sią”. Wśród wykonawców wystąpił tak-
że Golec uOrkiestra z utworem „Tylko 
Razem” przygotowanym specjalnie na 
40-lecie Solidarności. 

– „Tylko razem” jest naszym mu-
zycznym hołdem dla tych wszystkich 
bohaterów, którzy działając w NSZZ 
Solidarność, ryzykowali swoje zdrowie, 
zawodowe kariery, a nawet życie. Bez 
ich poświęcenia, ich odwagi, ich boha-
terstwa nigdy nie doszłoby w Polsce do 
obalenia reżimu komunistycznego. Je-
steśmy im za to bardzo wdzięczni – po-
wiedział po koncercie Łukasz Golec.



Nr 10/październik 20206 ZWIĄZEK

GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wbrew przeciwnościom na trudnym, 
globalnym rynku, przy braku spójnej 
polityki państwa wobec gospodarki 
morskiej i przemysłu stoczniowego, GSR 
sobie radzi. Tworzy ją profesjonalny ze-
spół i mądrość zbiorowa ludzi, którym 
po prostu zależy i którzy znają swoją ro-
botę. Dla związkowców z „Solidarności” 
stocznia to namiastka domu.

Sukces nie spada z nieba

Dobra kondycja Grupy „Remon-
towa” kontrastuje z sytuacją stoczni 
kontrolowanych przez Skarb Państwa. 
Gdańska Stocznia „Remontowa”, spół-
ka wiodąca w Remontowa Holding SA, 
zakończyła rok 2018 sprzedażą za mi-
liard złotych i zyskiem w wysokości 65 
milionów złotych, a rok 2019 zyskiem 
70,2 miliona zł. Oparty był na dwóch 
segmentach: na remontach i przebudo-
wach. Rokrocznie na doki GSR ustawia 
się około 150 jednostek pływających. 

Tajemnica sukcesu to fuzja nowocze-
sności i tradycji oraz ludzie, którym się 
chciało chcieć. Grupa straciła w tym roku 
lidera w osobie jej współtwórcy, inżyniera 
Piotra Soyki. Przez trzy dekady inżynier 
Soyka tworzył kadry, które wyszły z uczel-
ni morskich i spod jego ręki. Rotacja oczy-
wiście występuje. To dzisiaj norma. Ludzie 
rozglądają się za lepszymi ofertami, za pra-
cą za granicą. Pozostała zbiorowa mądrość 
tych, którzy stocznię znają i lubią. 

„Skazani” na morze

W siedzibie stoczniowej „S” patrzymy 
na zdjęcia ludzi w szarych, roboczych dre-
lichach. Na spracowane ręce. Nie ma ko-
lorów, nie ma logotypów marek. Są twarze 
ludzi dumnych, czasem zaciętych. 

– Pracownik kiedyś tak wyglądał. Pra-
nie odzieży zaczynało się od zeskrobania 
brudu. Mój wydział, kotlarnia, w którym 
w 1986 roku rozpocząłem pracę, słynął z 
tego, że tu była najgorsza robota, brudna. 
Nikt tak ciężko na stoczni nie pracował, 
jak ludzie na kotlarni. Nikt nie może 
więc zarzucić, że nie pracowałem ciężko. 
Ja robotę znam – wspomina Mirosław 
Piórek, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Przemysłu Okrętowego i przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa” im. Józefa Piłsudskiego. 

W GSR pracuje około 1700 stocz-
niowców. Kooperanci to drugie tyle. Do 
„Solidarności” należy zdecydowana więk-
szość załogi. 

– Nie odpuścimy. Jesteśmy i będziemy. 
Wiem, że mamy perspektywy. Nie odwra-
cajmy się od Wybrzeża – mówi Piórek. 

Skąd ta pewność? Statki i okręty, dla 
ochrony szlaków, są podstawą transportu. 
Drogą morską przewozi się 80 procent 
światowych towarów. Wystarczy spojrzeć 
na mapę lub globus. Morza i oceany to 70 
procent powierzchni planety. 

– Praca na stoczni jest ciężka, ale nie 
jest monotonna. Kto ją polubi – zostanie. 
Człowiek jest weryfikowany, oceniany na 
co dzień. Chyba dobrze wypełniamy nasze 
zadania, skoro ludzi mamy za sobą – mówi 
Piórek.

Mówiąc o perspektywach, lider „S” na-
wiązuje do fiaska Programu Batory, z któ-
rym GSR wiązała swoje nadzieje. 

– Był dobry pomysł na polski projekt, 
na zagospodarowanie i wykorzystanie 
polskiej myśli, na produkt, z którym mo-
glibyśmy, jako przemysł krajowy, wyjść 
do kontrahentów. Produktu nie mamy 
– dodaje.  

Nie jesteśmy, jak widać, Wielką Bry-
tanią, która by ratować myśl technicz-
ną i kadry zdecydowała się na budowę 
w latach 2008–2020 dwóch lotniskow-
ców typu Queen Elizabeth.  Polska Ma-
rynarka Wojenna doczekała się po 18 
latach dwóch jednostek: ORP Ślązak, 
lekko uzbrojonej jednostki patrolowej, 
oraz ORP Kormoran, pierwszego z serii 
trzech niszczycieli min „258”. Niedaw-
no zwodowano kadłub drugiego nisz-
czyciela min i holownik ORP Semko. 
A przecież potencjał, którym dysponuje 
MW RP, zupełnie nie jest adekwatny 
do zagrożeń, wyzwań bezpieczeństwa 
morskiego.

I jeszcze jedno, dzisiaj budowę promów 
i okrętów powierza się konsorcjom, co jest  
standardem. Gdyby zrobił tak  polski rząd, 
Marynarka Wojenna, PŻM, PŻB, a może 
nawet PLO zyskałyby nowe jednostki, tym 
bardziej że konsorcja zostały sprawdzone 
przy niszczycielach min. 

Artysta robotników 

Wiszący na ścianie w sali konferencyj-
nej organizacji zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” biało-czerwony sztandar z roku 1970 
ze śladami krwi, obleczony krepą, oraz 
stoczniowy sztandar z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej, a nawet portret patrona stoczni, 
marszałka Józefa Piłsudskiego – to swoiste 
zobowiązanie. 

– Przygotowaliśmy tutaj nasz wizual-
ny przewodnik po zakładzie i po związku. 
Lista byłych i obecnych członków związ-
kowych komisji poświadcza przeszłość. 
Nikogo nie wygumkowujemy – wyjaśnia 
Mirosław Piórek.

Na ścianach wiszą obrazy Andrzeja Pi-
warskiego, artysty malarza, w wyjątkowy 
sposób związanego tematyką twórczości 

z losem robotnika i z „Solidarnością”. 
Organizacja związkowa Gdańskiej Stocz-
ni „Remontowa” posiada kolekcję prac 
tego nietuzinkowego artysty. To 27 obra-
zów z cyklu „Ślady – Nadzieje – Polska 
1970–1980–2016”. Jego twórczość można 
określić jako emocjonalny abstrakcjonizm, 
przeplatany wątkami społeczno-politycz-
nymi. Prace Piwarskiego znajdują się w 
wielu muzeach i w prywatnych zbiorach 
sztuki. 

Andrzej Piwarski i jego twórczość 
kojarzy się z malarstwem dotykającym 
polskich przełomów – Grudnia, „Soli-
darności”. Nic dziwnego, że to jego pra-
ce ozdabiają siedzibę związku. Związ-
kowcy otoczyli je opieką. W gabinecie 
przewodniczącego Piórka wisi collage 
artysty – obraz „Wzlot 1986”.

– Uderzająca jest symbolika dzieła. 
Robotnik wzlatujący ku górze, ku świa-
tłu. To jest wzlot z błota, z brudu, ze 
znoju – opowiada z entuzjazmem Pió-
rek, zwracając uwagę, że w kompozycji 
został wykorzystany robociarski drelich 
z „Remontowej”.  

– Obrazy znalazły u nas godne miej-
sce. Tu zresztą każdy czuje się dobrze. 
Andrzej i jego płótna tutaj pasują – do-
daje Mirosław Piórek.

Historia i teraźniejszość

Historia w obrazach i w obrazkach, 
zdjęcia z historii związku od 1980 roku, 
z „opłatków” w stoczni, ze spotkań i ob-
rad, wiszą bez wielkich komentarzy. 
Mówią same za siebie. Wśród nich jest 
fotografia Mirosława Piórka z Lechem 
Kaczyńskim i prezesem Piotrem Soy-
ką, z pierwszej edycji konkursu Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom w 2007 
roku. Laur odebrał wówczas Piotr Soyka 
i GSR. Nie byle jaki, bo przyznany z re-
komendacji organizacji związkowej. 

Na odwrocie jednego z obrazów, 
prezentujących marszałka Piłsudskiego 
w galowym mundurze, jest karteczka 
przyklejona w 1981 roku. Stoczniowcy 
z „S” obraz zamówili, ale nie zdążyli 
odebrać. Odnaleziony po 16 latach 
konterfekt patrona stoczni znalazł się 
w zakładzie. 

– Tradycja zobowiązuje. Każdy, kto 
zapomniał, może sobie przypomnieć, 
a jeśli nie zna, to pozna kawałek naszej 
historii. Można odszukać dawnych kole-
gów, znaleźć własne, znane wątki – pu-
entuje Piórek.  

Przytakują mu, przysłuchujący się 
rozmowie, zakładowy społeczny inspek-
tor pracy Andrzej Bartkowski, „stary 
stoczniowiec”, i młodszy o jedno poko-
lenie Krzysztof Brzeziński, majster. 

Związkowcy
Cele nowoczesnego, skutecznego 

związku zawodowego to dbałość o 
standardy pracy. Przewodniczący Pió-
rek prowadzi zeszyt, w którym skrupu-
latnie wpisuje członków związku. Jest 
oczywiście system informatyczny, jed-
nak zeszyt – jak książka, ma swój walor, 
nawet swój zapach i urok rękopisu. Są w 
nim skrupulatne, równym charakterem 
pisma, spisane kolejne nazwiska, nowi 
członkowie „S” – rok w rok. 

– Skupiamy się na pracy i uzwiązko-
wienie mamy duże. To znaczy, że ludzie 
się identyfikują, witają się, pozdrawiają, 
nie patrzą spode łba – dodaje lider „S”. 

Kierownik wydziału jest partnerem 
dla związkowego przewodniczącego na 
wydziale. A są 33 wydziały i każdy ma 
swoją specyfikę. I tak na przykład na 
W3 jest 157 członków związku. Na 164 
pracowników. 

Było i partnerstwo z szefostwem za-
kładu, i był dialog. 

– Pracujemy do późna z prezesem. 
Traktujemy się poważnie. O, przepraszam, 
pracowaliśmy... Mam takie poczucie, że on 
jest po prostu na urlopie. Bywało, i to czę-
sto, że prezes Soyka zostawał jeszcze kilka 
godzin. Były wymiany zdań, spory, ale na 
argumenty, wymiana myśli, co z czego 
wynika. Do wieczora. Stocznia to druga 
miłość. Żona to ta pierwsza – wyznaje 
Piórek. I dodaje: 

– A tak na co dzień to jest dbałość o 
wynagrodzenie, standardy pracy, o ubiór, 
bezpieczeństwo pracy, nie o same świad-
czenia. Wynagrodzenie w systemie jest 
dość proste. Stawka godzinowa. Pracownik 
ma być drogi i ma być szanowany, jeśli jest 
fachowcem – podkreśla przewodniczący 
„S” w GSR.

Nadgodziny tzw. tłuste powodują, że 
pensje, średnio przewyższające średnią 

krajową w gospodarce narodowej, bywają 
wyższe. Podstawa zatrudnienia to umowa 
o pracę. A gdzie tkwi siła związku? 

– W latach 90. kolega z Norwegii, 
związkowiec, powiedział mi: masz mieć 
pieniądze na dwa miesiące strajku. Bę-
dziesz wtedy silny. Związkowe pieniądze 
to zabezpieczenie na wszelki wypadek. 
Musimy być przezorni. Związek jest sil-
ny ludźmi, musi nas być dużo. Ustawa o 
związkach zawodowych wcale nam nie po-
maga, gdy negocjujemy – dodaje Piórek. 

– Nieustannie, jak w górach, trzeba 
się wspinać, po kamyczkach, czasem 
trudno iść w górę, ciężko jest. Za to na 
szczycie jest pięknie. To chwila. Trzeba 
mozolnie schodzić w dół, trzeba trzy-
mać pion – wspomina lider „S”. 

Wspólny plan ratunkowy 

Sukces GSR oparty był na decyzyjności 
i odpowiedzialności, na wizji oraz zdolno-
ści do podejmowania większych projektów. 
W stoczniowej branży decyzyjność bywa 
rozproszona.

– Koledzy z innych stoczni muszą jeź-
dzić do ministra, oby tylko do jednego. Oni 
muszą wybrać, do którego. Czy do MON, 
skoro jest i Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych, jest resort żeglugi śródlądowej i 
gospodarki morskiej. Jest w tle Polska Gru-
pa Zbrojeniowa, w której mamy już chyba 
piątego prezesa – wymienia Piórek.

„Remontówka” w latach 90. była jedną 
z ostatnich państwowych stoczni. Udało się 
uniknąć kłopotów, które przytłoczyły bran-
żę. Trzeba było jednak „uciec do przodu”. 
Po to potrzebna była spółka Invest-Rem 
pod kontrolą prezesa Piotra Soyki. Statut 
spółki pisali... dyrektorzy i związkowcy. 
Razem chodzili do notariuszy. 

Trzeba było zadbać o miejsca pracy. 
Nie było, mimo zawirowań, opóźnienia 

Stocznię 
trzeba rozumieć

Gdańska Stocznia „Remontowa”, największa polska stocznia remontowa, położona na wyspie Ostrów, lider Grupy 
„Remontowa”, żyje i ma się dobrze. Odgłosy pracy słychać tuż po przekroczeniu bramy stoczni. Jeszcze tylko po-
dyktowana reżimem sanitarnym kontrola służb ochrony i jesteśmy na obszarze wielkiego zakładu pracy.  

Mirosław Piórek, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskiej Stoczni „Remontowa im. Józefa Piłsudskiego. 
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z wypłatą wynagrodzeń, nie było tłuma-
czenia się złym stanem kontraktów. 

Pracownicy są właścicielami udziałów, 
mogą liczyć na dywidendę. Pod rządami 
prezesa Soyki GSR stała się jedną z najlep-
szych stoczni remontowych w Europie, 
spółki zależne odzyskały kondycję finan-
sową. W tym samym czasie zbankrutowała 
Stocznia Gdańska, a Stocznia Gdynia nie 
podniosła się z upadku po przejęciu przez 
management z prezesem Januszem Szlantą 
na czele. Dlatego prywatyzacji GSR posta-
nowiono dokonać z udziałem załogi. 

– Budowanie relacji odbywa się la-
tami. Miałem szczęście, że spotkałem 
po stronie pracodawcy człowieka, który 
dużo pracował i pracę znał. Zaczynał 
jako mistrz, później był budowniczym 
statku i kierownikiem wydziału. Czasem 
łapię się na tym, że za moment odbiorę 
telefon zapraszający na spotkanie. Nie 
zadzwoni... – konstatuje przewodniczą-
cy „S”. 

 – Jestem wart tyle, ile warta jest moja 
praca. Wartość menedżera banki prze-
kładają na finansowanie. Dopiero w na-
stępnej kolejności liczy się to, ile ja mogę 
dać pieniędzy. Bez monterów, spawaczy, 
menedżerów, ich umiejętności, stocznia 
remontowa to raptem parę dźwigów 
– mówił nam wtedy Piotr Soyka. 

– Stoczniowiec to z reguły hardy czło-
wiek, zaś samą stocznię trzeba rozumieć 
– podkreśla Piórek.

Koronawirus

Kolejny sprawdzian dla GSR napisze 
koronawirus. Pandemia zmieniła za-
chowania, zmieniła sposób postrzegania 
świata i styl pracy. Epidemia COVID-19 
i dynamiczna sytuacja z nią związana po-
woduje, że wpływ koronawirusa na rynek 
i na samą stocznię jest trudny do oszaco-
wania.  

– Musimy pracować, utrzymać stocznię 
i miejsca pracy. Nie możemy produkować 
zdalnie. Rygorów musimy przestrzegać. 
Jak będzie kwarantanna, to tysiące ludzi 
nie będzie miało pracy i trudno byłoby 
się po niej podnieść. Procedury dotyczą 
pracowników, kooperantów, armatorów, 
od prezesa po szeregowego pracownika 
– przekonuje Mirosław Piórek. 

Każdy statek wchodzący do GSR składa 
deklarację medyczną w kapitanacie portu. 
Deklaracja zawiera informację, w jakich 
dziesięciu portach w ostatnich 30 dniach 
był statek oraz stan załogi pod kątem me-
dycznym. Jeśli dane okażą się niepokojące, 
jednostka nie wejdzie do portu czy stoczni. 

Ochrona monitoruje skład załóg statko-
wych oraz serwisantów.

Perspektywy

Rynek stoczniowych potrzeb rodzimych 
armatorów można szacować na 25 miliar-
dów złotych. To potencjalne zamówienia na 
gazowce do transportu gazu skroplonego z 
USA. Nad Wisłę opłaca się sprowadzać 
amerykańskie LNG. Czymś ów gaz z USA 
musimy jednak przewozić. Kolejne sfery 
do zagospodarowania to pozyskanie kon-
traktów na budowę instalacji morskich 
w obszarze offshore. Pilna jest potrzeba 
budowy okrętów dla ratowania Marynarki 
Wojennej (sztandarowe jej okręty to ame-
rykańskie fregaty z demobilu US Navy 
z początku lat 80.). Będzie zapotrzebowa-
nie na jednostki, które będą obsługiwały 
żeglugę do Elbląga przez przekop Mierzei 
Wiślanej, czyli te o niewielkim zanurzeniu 
do 4 metrów. I w końcu na mityczne promy, 
zapowiedziane w 2017 roku „wodowaniem” 
tzw. stępki pod prom, który miał powstać 
na terenie Stoczni Szczecińskiej. Na razie 
rodzima PŻB, konkurując ze Skandynawa-
mi, musi operować tym, co ma na liniach 
między Polską, Danią i Szwecją. W 2018 
r. PŻB pozyskała prom MV Nova Star, ale 
był on zbudowany w latach 2007–2010 dla 
Francuzów w Singapurze.

Jeśli nasze Polskie Linie Oceaniczne 
poważnie myślą o odbudowie, przynajm-
niej częściowej, potencjału (a to trudne: nie 
ma przedstawicieli, zwinięto dawno linie i 
kontakty) muszą na realnych podstawach 
przedstawić pakiet zamówień nowych 
statków typu ro-ro (np. samochodowce). 
Ostatni statek dla PLO powstał trzy deka-
dy temu. Potężne niegdyś i prestiżowe PLO 
posiadają dwie jednostki (z 1988 r.) pływa-
jące w czarterze dla armatora włoskiego. 

Dla branży remontów statków waż-
ne może okazać się przedsięwzięcie 
modernizacyjne oparte o napędy dual-
-fuel (silniki i siłownie napędzane LNG 
lub olejem napędowym), czyli gazo-
diesel. Nowoczesne jednostki z tym 
napędem buduje Grupa „Remontowa”, 
na przykład offshorowe jednostki PSV 
(Platform Supply Vessel). Ostatnio re-
alizowane są w stoczni zabezpieczenia 
i filtry na wody balastowe.  

Gospodarka morska i jej część 
– przemysł produkcji i remontów stat-
ków – ma charakter globalny. Budowa 
(na razie hipotetyczna) pełnomorskiego 
statku mogłaby zapoczątkować odbu-
dowę polskiej bandery.

Artur S. Górski

Zakładowy społeczny inspektor pracy Andrzej Bartkowski (z prawej)  
i Krzysztof Brzeziński, majster.
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Magdalena Czapiewska została wy-
brana do składu Komisji Międzyza-
kładowej, a Jan Pajkert do Komisji 
Rewizyjnej Organizacji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność”, któ-
ra działa w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku. 

Wybory uzupełniające zostały zor-
ganizowane w piątek, 25 września. 
Skład Komisji Międzyzakładowej został 
poszerzony z 5 do 6 osób, a Komisji Re-
wizyjnej z 3 do 4 osób. Podczas tego sa-
mego spotkania wybrano dwie osoby do 
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 
Leśnictwa Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Delegatami zostali Syl-
wester Freda oraz Zdzisław Dunajski. 

Przy okazji wyborów omówione 
zostały sprawy bieżące, w tym m.in. 
uzwiązkowienie wśród leśników. Uwagę 
zwrócił duży wzrost liczbowy w kościer-
skim Nadleśnictwie (w skład organizacji 
wchodzą pracownicy regionalnej dyrek-
cji oraz dwóch nadleśnictw, czyli Koście-
rzyny i Kalisk). – Jestem pod wrażeniem 
tak szybkiego wzrostu liczby związkow-
ców – przyznała Małgorzata Baran, prze-
wodnicząca KM NSZZ „Solidarność” 
przy RDLP w Gdańsku. 

W spotkaniu uczestniczył przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, 
który przestrzegł leśników przed zbyt-
nim optymizmem.

– Lasy państwowe w swoim kształcie 
stanowią znaczący majątek materialny. 
Może więc pojawiać się chęć dorobie-
nia się na tym majątku, czy to przez 
instytucje państwowe, czy przez osoby 
prywatne, a interes prywatny, niestety, 
często splata się z publicznym. Musi-
my więc być, my, wszyscy związkowcy, 
wyczuleni na różnego rodzaju działania 
– przestrzegał Krzysztof Dośla. Zwrócił 
też uwagę na dalszą przyszłość terenów 
zielonych w Polsce. – Lasy państwowe, 
których pilnujecie, nie są naszą własno-
ścią. To coś, co powinniśmy przekazać 
następnym pokoleniom przynajmniej 
w takim kształcie, w jakim znajdują się 
teraz, ale jednocześnie robić wszystko, 

Pomorscy leśnicy uzupełnili 
skład komisji 

aby poprawiać ich stan i infrastrukturę 
– powiedział przewodniczący.  

Krzysztof Dośla razem z Małgorzatą 
Baran przekazali zebranym rocznicowe 
znaczki przygotowane specjalnie z oka-
zji 40-lecia „Solidarności”. Jako pierw-
szy otrzymał go Stanisław Kwaśnik, 
były przewodniczący leśników, który 
podczas zebrania przypomniał historię 
leśnej „Solidarności”.   

– Jako Lasy od samego początku 
włączyliśmy się w ruch „Solidarności” 
– opowiadał. – Jesienią 1980 r., po pod-
pisaniu porozumień, gdy wiadomo już 
było, że będziemy mieć swój niezależny 
związek, zaczęły powstawać komisje za-
kładowe. Ale przyszedł 13 grudnia 1981 
roku  i sytuacja diametralnie się zmie-
niła. Także wśród leśników część osób 
była internowana, a działalność została 
przerwana, jak się okazało, na osiem lat 
– opowiadał Stanisław Kwaśnik, który 
był przewodniczącym związku od 1989 
do 2018 roku. W swojej opowieści na-

wiązał także do istotnych zmian, jakie 
zaistniały na przestrzeni ostatnich 
dekad. – W 1989 roku „Solidarność” 
leśna ponownie podjęła działania i na 
pierwszym po ośmiu latach spotkaniu 
podjęto decyzję, że tworzymy nowe 
prawo leśne. To była inicjatywa związ-
kowa. Ustawę, która została uchwalona 
28 września 1991 roku, od razu okrzyk-
nięto jedną z najbardziej nowoczesnych 
i ekologicznych w Europie. 

Dzieje NSZZ „Solidarność” przed-
stawił także Roman Stegart, uczestnik 
wydarzeń Sierpnia ’80, który zaprosił 
leśników do Sali BHP oraz pod pomnik 
Poległych Stoczniowców. Tam przedsta-
wiciele OM zapalili znicze. 

Dodajmy, że w części spotkania 
uczestniczył i na pytania oraz wątpli-
wości zebranych odpowiadał Bartłomiej 
Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku. 

(tm)
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Wybory uzupełniające zostały zorganizowane 25 września. 

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU

Pomorscy leśnicy pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
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Spotkania ekspertów 
i szkolenia

29 września w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności” w konferencji, której 
moderatorem była Iwona Pawlaczyk, 
ekspert z dziedziny BHP, a w projekcie 
odpowiedzialna za jego stronę meryto-
ryczną, wzięli udział: Agnieszka Dobro-
dziej, zastępca okręgowego inspektora 
pracy w Gdańsku, dr Zofia Pawłow-
ska z Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy (zdalnie), Jagna Łobodzińska, 
kierownik projektu. Prezydium ZRG 
NSZZ „Solidarność” reprezentowali 
Zbigniew Kowalczyk i Stefan Gawroń-
ski, który jest regionalnym koordyna-
torem ds. BHP i ochrony środowiska. 
W spotkaniu uczestniczyli też społeczni 
inspektorzy pracy: Janusz Wiśniewski 
z Mostostalu Chojnice sp. z o.o. spółka 
komandytowa i Lech Górski z Baltic 
Operator (Stocznia Gdańsk).

O celach i poszczególnych etapach 
projektu poinformowała zebranych 
Jagna Łobodzińska. Niestety, z powo-
du pandemii zaplanowane działania 
musiały ulec pewnej modyfikacji. 
Przełożona została wizyta studyjna w 
Norwegii, w czasie której polska stro-
na miała zapoznać się z rozwiązaniami 
i dobrymi praktykami w tamtejszych 
przedsiębiorstwach. 

– W projekcie będziemy współ-
pracować ze stroną norweską. Mamy 
kontakt z tamtejszymi związkami za-
wodowymi, które zadeklarowały chęć 
współpracy z nami. Celem projektu 
między innymi jest zapoznanie się i 

GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA

Nie można budować bezpiecznych miejsc pracy  
bez współudziału pracowników

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Pracodawcy i pracownicy powinni aktywnie współdziałać na rzecz tworzenia bezpiecznych warunków pracy. Bez 
współuczestnictwa przedstawicieli pracowników nie będzie poprawy bezpieczeństwa pracy w Polsce – to jedna 
z głównych konkluzji pierwszego spotkania zorganizowanego w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna 
praca”. Projekt, finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014–2021 w ramach programu „Dia-
log Społeczny – Godna Praca”, poświęcony jest promowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarówno wśród 
pracowników, jak i pracodawców.

porównanie norweskiego i polskiego 
systemu bezpieczeństwa i higieny pracy 
– mówiła Jagna Łobodzińska.

Wrześniowe spotkanie było jednym 
z czrerech, które zostaną zorganizowane 
z udziałem przedstawicieli Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku, społecz-
nych inspektorów pracy, przedstawicieli 
związków zawodowych i pracodawców. 
Tematyka spotkań, którą przedstawiła 
Iwona Pawlaczyk, dotyczyć będzie 
systemów ochrony pracy w Polsce i 
Norwegii, ze szczególnym naciskiem 
na przedstawicielstwo pracownicze. 
Omówiona zostanie również sprawa 
funkcjonowania komisji bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładach. Koń-
cowym rezultatem spotkań ekspertów 
powinno być wypracowanie zmian w 
prawie dotyczącym przedstawicielstwa 
pracowników.

W ramach projektu planowane 
również są szkolenia w zakresie BHP 
dla przedstawicieli pracowników i spo-
łecznych inspektorów pracy, wydanie 
publikacji zawierającej wyniki badań an-
kietowych dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w przedsiębiorstwach. 
Podsumowaniem będą konferencje upo-
wszechniające rezultaty projektu, które są 
skierowane do społecznych inspektorów 
pracy, przedstawicieli związków zawodo-
wych oraz organizacji pracodawców.

Zmiana świadomości

Agnieszka Dobrodziej, zastępca 
okręgowego inspektora pracy, dziękując 

za zaproszenie do projektu przedstawi-
ciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Gdańsku stwierdziła, że projekt może 
przyczynić się do podniesienia świa-
domości pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy.

 – Opracowanie przystępnego po-
radnika dla pracowników jest bardzo 
dobrym pomysłem. Niestety, cały czas 
świadomość pracowników jest bardzo 
niska. Przychodzą do nas osoby po 
porady prawne, pytając o podstawowe 
sprawy. Nie mają świadomości swoich 
praw – powiedziała Agnieszka Dobro-
dziej. 

Dla dr Zofii Pawłowskiej, kierownik 
Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy CIOP, najważniejszym 
czynnikiem mogącym mieć wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa pracy w Polsce jest 
wzmocnienie współudziału pracowników 
w kształtowaniu warunków pracy.

– Polska ma niskie wskaźniki współ-
udziału pracowników w tej dziedzinie. 
Kierownicy z krajów skandynawskich 
oceniają współudział pracowników wy-
soko, inaczej jest to w takich krajach, 
jak Bułgaria czy Polska, gdzie kierow-
nicy oceniają nisko jego znaczenie. I to 
właśnie jest barierą, a nie uregulowania 
prawne. Ważna jest zmiana świadomo-
ści – mówiła podczas konferencji dr 
Pawłowska.

 
Skandynawskie wzorce

Autorzy projektu zamierzają korzy-
stać z doświadczeń norweskich w za-

kresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Jak adaptacja wzorców skandynawskich 
wygląda w firmach, które pracują na 
zamówienie norweskich firm w Polsce, 
mówił Janusz Wiśniewski, przewod-
niczący „Solidarności” i jednocześnie 
społeczny inspektor pracy w Mosto-
stalu Chojnice. 

– W Mostostalu pracuję 24 lata. Pa-
miętam czasy, gdy jedynym środkiem 
ochronnym pracowników były rękawi-
ce, nikt nie mówił o kaskach, okularach 
ochronnych czy zatyczkach do uszu. 
Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy 
przyszły zamówienia z Norwegii – mó-
wił Janusz Wiśniewski. Stwierdził, że 
jego przedsiębiorstwu zajęło trzy lata, 
zanim spełniono wymogi norweskich 
inwestorów w dziedzinie BHP. Musia-
ło zmienić się podejście zarządu firmy, 
który musiał przestać oszczędzać na 
BHP, ale też musiała się zmienić men-
talność pracowników, aby zaczęli sto-
sować zasady bezpieczeństwa pracy na 
co dzień. Norwegowie wymogli nawet 
stosowanie kar pieniężnych dla pracow-
ników za nieprzestrzeganie zasad BHP, 
były też nagrody. Firmy norweskie 
przed podpisaniem każdego kontraktu 
przeprowadzały audyt pod kątem bez-
pieczeństwa pracy.

– Jeżeli chcemy pracować na rzecz 
norweskiego rynku, to musimy się sto-
sować do ich standardów, wie o tym 
góra, ale zwykły pracownik też. Przy 
każdym wejściu do hali jest pojemnik 
z zatyczkami do uszu i pracownik może 
je wymieniać kiedy chce, nie ma proble-
mu z okularami ochronnymi. Wymogi 
stawiane przez Norwegów ułatwiają mi 
życie jako społecznemu inspektorowi. 
Gdy widzę jakieś nieprawidłowości, 
nie muszę iść do zarządu, wpisywać do 
książki uwag, idę do mistrza i mówię: 
to i to trzeba poprawić. I od ręki jest to 
wykonane – podkreśla Wiśniewski.

O pozytywnym wpływie na bezpie-
czeństwo pracy wejścia do Polski skan-
dynawskich firm mówił również Zbi-
gniew Kowalczyk, były przewodniczący 
„Solidarności” w Skanska Polska. 

– Używanie kasków w drogownic-
twie zaczęło się od Skanskiej. Teraz 
już wszyscy ich używają. Oczywiście 
najtrudniej było przekonać ludzi. U 
nas opór przed kaskami był duży do 
momentu, kiedy jeden z malarzy, gdy 
drabina się przewróciła, uderzył głową 
o orurowanie i przeżył tylko dlatego, że 
miał kask – mówi Zbigniew Kowalczyk. 
Wspomina też, że przy okazji Euro 2012 
próbowano wprowadzić układ zbioro-

wy pracy dla budownictwa, w którym 
miały być między innymi zapisane stan-
dardy bezpieczeństwa. Jednak z powo-
du niechęci pracodawców nie udało się 
zrealizować tego przedsięwzięcia.

Zdaniem Kowalczyka, dopóki w 
Polsce firmy ponoszą stosunkowo małe 
koszty z powodu wypadków przy pracy, 
dopóty praca będzie niebezpieczna. Fir-
my na Zachodzie dbają o bezpieczeń-
stwo, gdyż nieprzestrzeganie przepisów 
BHP bardzo dużo kosztuje. To nie są 
tylko odszkodowania dla ofiar, ale wy-
padki powodują także przestój na bu-
dowie przez wiele dni, to także spadek 
wydajności pracy. Na Zachodzie za wy-
padkiem idzie również wzrost kosztów 
ubezpieczenia całej budowy.  – Chyba 
był to rok 2012, w Skanskiej zmienił się 
prezes. To on wówczas zadbał o popra-
wę warunków BHP. Położył na to bar-
dzo silny nacisk. Pamiętam jego słowa, 
że każdy pracownik, który wychodzi do 
pracy, ma prawo z niej wrócić – podsu-
mował swoją wypowiedź Kowalczyk.

W ciągu ostatnich lat poprawiła się 
pod względem bezpieczeństwa pracy 
również sytuacja w Stoczni Gdańsk. 
 – U nas nie dochodzi do większych wy-
padków. Są jakieś stłuczenia, skalecze-
nia, często przez nieuwagę pracowni-
ka. W stoczni trzeba patrzeć pod nogi. 
I u nas ludzie się pilnują, mistrzowie 
dbają o to. Pracowałem i w Norwegii, 
i w Szwecji, tam też nie wszystko wy-
gląda aż tak pięknie. No, ale są proce-
dury, wszystko musi być poukładane, 
ale jak nikt nie widzi, to bywa różnie. 
U nas wszyscy się na wszystkim zna-
ją i każdy może każdą pracę wykonać, 
co na dłuższą metę nie jest dobre. Od 
10 lat zachodzą duże zmiany. Ludzie 
wiedzą, że mają hełmy, okulary, nikt 
bez okularów na halę nie wejdzie. Jest 
coraz lepiej, choć pewnie jest też dużo 
do zrobienia – mówił podczas dyskusji 
Lech Górski, wiceprzewodniczący „S” 
Stoczni Gdańskiej.

Następne spotkanie w ramach 
projektu zaplanowano na koniec paź-
dziernika. Do udziału w nim gdańska 
„Solidarność” zaprasza społecznych 
inspektorów pracy oraz kandydatów 
na SIP, przedstawicieli pracowników i 
pracodawców, związkowców.

Bieżące informacje dotyczące realizo-
wanego projektu znajdują się na stronie 
internetowej: www.solidarnosc.gda.
pl/bezpiecznapraca oraz na Facebooku

Małgorzata Kuźma

Uczestnicy pierwszego projektowego spotkania.

FO
T.

 R
YS

ZA
RD

 K
U

ŹM
A



9Nr 10/październik 2020ZWIĄZEK

„Spółka szykuje się do budowy nowego nabrzeża. Sytuacja firmy jest stabil-
na nawet w okresie koronawirusa. To najszybciej rozwijający się terminal” 
– takie informacje można przeczytać w mediach na temat DCT Gdańsk. 
Tyle że z perspektywy pracowników wszystko wygląda inaczej. „Korona-
wirus szaleje, zarząd się śmieje”, „Chcemy dialogu, nie monologu”, „Układ 
skończony, zarząd niewzruszony” – transparenty z takimi hasłami zostały 
przyniesione pod biuro zarządu przedsiębiorstwa. 

pikiety. Drugi postulat pracowników 
dotyczył podjęcia rzeczywistych, a nie 
pozorowanych, jak mówią związkowcy, 
negocjacji nad układem zbiorowym 
pracy. Latem tego roku wygasł bowiem 
UZP, który do tej pory obowiązywał. 
Trwające od pół roku negocjacje nad 
nowym nie przyniosły żadnych rezul-
tatów. 

Zdaniem pracowników pracodawca 
pozoruje dialog i niepotrzebnie przecią-
ga rozmowy. Związkowcy domagają się 
więc zajęcia jasnego stanowiska przez 
zarząd terminalu i podpisania układu, 
który da poczucie stabilizacji. 

– Miałem już nadzieję, że ten sposób 
dopominania się o swoje prawa w tym 
terminalu jest za nami, ale, niestety, nic 
bardziej złudnego – przyznał przewod-
niczący Krzysztof Dośla. – Szkoda, że w 
taki sposób działa zarząd firmy, która 
na zewnątrz pokazuje, jaka jest świetna, 
jakie znakomite warunki zatrudnienia 
oferuje, chwali się społeczną odpowie-
dzialnością biznesu oraz wieloma in-
nymi działaniami na rzecz środowiska 
i otoczenia. 

Przypomnijmy, że o tym, iż sytuacja 
jest stabilna informował w czerwcu br. 
dyrektor finansowy DCT Adam Żoł-
nowski w wywiadzie dla Radia Gdańsk. 

– Nie jest tak źle, jak myśleliśmy. Wo-
lumeny malały o kilka punktów procen-
towych w stosunku do ubiegłego roku. 
Już widzimy jednak odbicie i zakładamy, 
że ten rok będzie całkiem niezły. Jeśli 
chodzi o liczbę zawinięć, do DCT stat-
ki zawijały praktycznie bez zmian, bez 
przerwy – powiedział na antenie.

Niedawno z kolei ukazała się infor-
macja, że DCT szykuje się do budowy 
nowego terminalu. 

– DCT Gdańsk dzięki swojemu 
położeniu oraz dzięki rozbudowanej 
sieci połączeń oceanicznych i inter-
modalnych jest doskonałą alternatywą 
dla Czech i Słowacji w odniesieniu do 
tradycyjnych portów obsługujących te 
kraje. To, że przez nasz terminal prze-
chodzi coraz większa liczba ładunków 
czeskich i słowackich, jest dla nas 
dowodem, że część klientów już z tej 
koncepcji skorzystała i są zwyczajnie 
zadowoleni – mówił Cameron Thorpe, 
dyrektor generalny DCT Gdańsk, któ-
rego wypowiedź cytował we wrześniu 
portal trojmiasto.pl. 

Z kolei na stronie internetowej DCT 
można przeczytać, że to „najszybciej 
rozwijający się polski terminal konte-
nerowy oraz jedyny terminal głęboko-
wodny w rejonie Morza Bałtyckiego, do 
którego bezpośrednio zawijają statki 
z Dalekiego Wschodu”.

– Nie ma żadnego powodu, żeby w 
taki sposób postępować, odwlekać de-
cyzje, prowadzić pozorowane negocja-
cje w sprawie układu zbiorowego pracy, 
chyba że dane, które są publikowane na 
zewnątrz o wielkości przeładunku i wyni-
ku ekonomicznym, odbiegają od rzeczy-
wistości – stwierdził Krzysztof Dośla. 

Wszystko przez wirusa...?

DCT Gdańsk w komunikacie prze-
słanym do naszej redakcji odpowiada, 
że... jest niezmiennie otwarte na pro-
wadzenie dialogu ze związkami zawo-
dowymi. 

„Czynniki, które mogły tymczaso-
wo wpłynąć na płynność rozmów, to 
dostępność związana z okresem urlo-
powym w Polsce w połączeniu z panu-

jącą pandemią i reżimem sanitarnym. 
Negocjacje powracają do całkowicie 
płynnego trybu we wrześniu i został 
już uzgodniony termin kontynuacji 
rozmów” – poinformowała firma. 

Tyle że, jak zwrócił uwagę Krzysztof 
Dośla, za nami są już miesiące negocja-
cji, które niczego nie przyniosły. Jego 
zdaniem zarząd, siadając do rozmów, 
robił to w złej wierze. 

– Gdyby chciał go zawrzeć, to układ 
byłby już podpisany i obowiązujący 
– powiedział Krzysztof Dośla. 

Już po wrześniowej pikiecie fak-
tycznie odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie nowego układu zbiorowego 
pracy, ale ono również nie zakończyło 
się żadnymi wiążącymi decyzjami. 

– Zarząd twierdzi, że nie wie, czego 
chcą pracownicy, choć już kilka miesię-
cy temu otrzymał informację o naszych 
oczekiwaniach – podsumował rozmo-
wy Adam Piotrowski, przewodniczący 
„Solidarności” w DCT Gdańsk. – Kilka 
spraw zostało więc przedyskutowanych, 
ale bez żadnych konkretów. Czekamy 
na następne spotkanie. 

– Bez pracowników ten terminal 
niewiele znaczy, nie będzie przychodów, 
wyników, rekordów – podsumowuje 
i jednocześnie przypomina przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. – Zwracamy się 
tylko o to, aby ci, którzy wypracowu-
ją zysk przedsiębiorstwa i pracują na 
jego chwałę, a także zarządu, zostali 
docenieni. Domagamy się tylko – i aż 
– układu zbiorowego pracy oraz posza-
nowania pracowników choćby poprzez 
właściwe reagowanie na zagrożenie ko-
ronawirusem. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Modzelewski

– Od dłuższego czasu domagamy się od 
pracodawcy siatki wynagrodzeń, aby 
móc rzetelnie przystąpić do rokowań 
i negocjacji dotyczących podwyżki 
pensji zasadniczej. W odpowiedzi 
otrzymujemy niezrozumiałą siatkę, 
z której nie jesteśmy w stanie niczego 
się dowiedzieć. Firma zasłania się 
przepisami RODO, a według nas 
to łamanie kodeksu pracy. Czy tak 
wygląda dialog społeczny? – pyta Adam 
Piotrowski, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w DCT Gdańsk SA.

Wrześniowa pikieta pod biurem zarządu DCT Gdańsk SA.

DCT GDAŃSK

Żądają tylko – i aż – bezpiecznych warunków pracy  
oraz stabilności zatrudnienia

Pikieta pracowników została zorga-
nizowana w piątek, 4 września. Pierw-
szym z trzech postulatów i powodów 
tego protestu było zabezpieczenie wa-
runków pracy w związku z zagrożeniem 
koronawirusem. Wiosną, z powodu 
COVID-19, w firmie obowiązywały 
sanitarne przerwy technologiczne. Zo-
stały one zniesione w pierwszej połowie 
lipca. Lekarz medycyny pracy, który wy-
raził na to zgodę, zastrzegł, że przerwy 
mogą zostać przywrócone w przypadku 
pogorszenia się sytuacji. Mimo że tak 
się stało, przerw nie przywrócono. 

Jak usłyszeliśmy od pracowników, Ko-
misja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pi-
sała w tej sprawie do zarządu terminalu i 
wniosła o zwołanie zebrania komisji BHP 
– do dnia protestu spotkanie nie zostało 
zorganizowane. Na problem zagrożenia 
epidemicznego zwrócił uwagę także spo-
łeczny inspektor pracy, który umieścił 
stosowną informację w księdze zaleceń.

Zagrożenie dla innych  

W terminalu pracuje ponad tysiąc 
osób, a podczas jednej zmiany kilkaset. 
Dzięki przerwom, o które wnosi „So-
lidarność”, liczba mijających się osób 
może zostać ograniczona, więc wszyscy 
byliby bezpieczniejsi. 

– Jak mają czuć się pracownicy, 
którzy wracają do rodzin, krewnych, 
znajomych i starszych osób? – pytał 
publicznie podczas pikiety Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
– To jest sytuacja niedopuszczalna, kie-
dy lekceważy się zagrożenie, jakim jest 
koronawirus.  

O to, dlaczego nie zostały przywró-
cone sanitarne przerwy technologiczne, 
zapytaliśmy zarząd DCT. W odpowie-
dzi otrzymaliśmy informację, iż „od 
początku pandemii COVID-19 firma 
utrzymuje najwyższe standardy sani-
tarne, aby zapewnić ochronę zdrowia 
pracownikom i gościom”. 

„W pierwszej fazie trwania pande-
mii wdrożyliśmy przerwy pomiędzy 
zmianami ze względu na fakt, że w tym 
samym czasie stopniowo wdrażaliśmy 
inne, równie skuteczne środki ostroż-
ności, takie jak: wyposażenie pracowni-
ków w maseczki, zapewnienie środków 
dezynfekujących na każdym sprzęcie, 
systematyczną dezynfekcję szatni i po-
kojów socjalnych, dostosowanie liczby 
pracowników w busach do wymogów 
stosowanych w komunikacji, a w miej-
scach, w których jest to możliwe, wpro-
wadziliśmy pracę z domu” – czytamy 
w nadesłanej odpowiedzi. „Po zastoso-
waniu wszystkich tych środków zarad-

czych, po konsultacji z odpowiednimi 
służbami, wraz z rozmrażaniem rygo-
rów w całym kraju, a także mając na 
uwadze potrzeby klientów, firma pod-
jęła decyzję o wycofaniu się ze stosowa-
nia dodatkowych przerw. Jeśli wdrożo-
ne środki i zasady będą przestrzegane 
przez pracowników, nie ma podstaw do 
przywrócenia przerw sanitarnych”.

DCT twierdzi również, że „na bieżą-
co monitoruje sytuację związaną z pan-
demią”, a jeśli będzie ona rozwijała się 
niekorzystnie dla regionu i znajdzie się 
on w strefie zagrożonej, to zrewiduje 
swoje działania oraz zastosuje ade-
kwatne do sytuacji środki, na przykład 
powrót do przerw sanitarnych. Tyle że 
te nie zostały przywrócone, chociaż, jak 
zwracają uwagę związkowcy, w sierpniu 
u trzech pracowników DCT wykryty 
został koronawirus. 

„Ale żaden z tych przypadków nie 
został potwierdzony jako zarażenie w 
miejscu pracy i z radością informujemy, 
że wszystkie trzy osoby w pełni powró-
ciły do zdrowia i są w stanie wrócić do 
pracy” – ripostuje DCT. 

Nie ma układu zbiorowego  pracy

Bezpieczeństwo pracowników nie 
było jedyną przyczyną wrześniowej 
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– Choroba COVID-19 i wirus SARS 
wymusiły przyjęcie dodatkowych 
zadań, całej palety obowiązków, 
przez inspekcję sanitarną. Czy w ślad 
za tym przyszło wsparcie finansowe, 
informatyczne i logistyczne ze strony 
administracji państwa?

– Otrzymaliśmy wsparcie na wydatki 
rzeczowe. Znalazły się pieniądze na za-
kup odzieży ochronnej (kombinezony, 
maseczki, rękawiczki), płynów dezynfe-
kujących i dozowników. Dużo gorzej było 
– i jest – z pieniędzmi na płace. Pracy było 
i jest o wiele więcej niż jeszcze w lutym 
tego roku. W pierwszej fazie pandemii ro-
biliśmy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Gdańsku badania 
nie tylko dla województwa pomorskiego, 
ale także dla części województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Praca była zorganizo-
wana na trzy zmiany, wykonywana była 
także w nocy.  

W normalnym trybie za nadgodziny 
u nas się nie płaci, tylko odbiera dzień 
wolny. W nadzwyczajnym okresie CO-
VID-19 nie można wziąć dnia wolne-
go, gdyż mamy zbyt mało pracowni-
ków. W tym najtrudniejszym okresie 
w laboratorium WSSE wsparły nas 
dodatkowe trzy osoby z laboratorium 
weterynarii, jedna z powiatowej stacji 
w Gdyni oraz studentka biochemii. 
W oddziałach epidemiologii w powia-
towych stacjach, w zależności od wiel-
kości powiatu, pracuje niewiele osób, 
więc wspierani są przez pracowników 
innych oddziałów, a w wojewódzkiej 
pracuje oczywiście więcej, ale również 
wspierani są pracownikami innych 
oddziałów. W przypadku badań w kie-
runku COVID-19 najważniejsze jest 
odpowiednie pobranie materiału. Bar-
dzo wiarygodne są testy genetyczne, ale 
procedura prowadząca do otrzymania 
dobrego wyniku jest stosunkowo dłu-
ga. Robi to doświadczony diagnosta z 
kwalifikacjami.

– Za pracę należy się zapłata.
– I tu pojawiła się kwadratura koła, 

bo pracy było więcej, a skończyły się 
pieniądze, gdy było trzeba zapłacić za 
nadgodziny. Co prawda w budżecie 
rocznym w styczniu na płace otrzyma-
liśmy o 6 procent więcej, pieniądze mia-
ły pójść na podwyżki dla pracowników 
administracji, którzy ich nie otrzymali 
w zeszłym roku, kiedy dostali je tzw. 
merytoryczni pracownicy. Ustaliliśmy 
w styczniu, że tym razem otrzyma je 
administracja, ale przyszła pandemia 
i trzeba było przeznaczyć te 6 procent 

Solidarność  
w czasie zarazy 

na wypłaty za pracę w godzinach nad-
liczbowych i nocnych. W tym roku 
miała być z kolei podwyżka w lipcu, ale 
otrzymali ją tylko pracownicy tzw. me-
dyczni, a administracyjni znowu nie.

 
– Czy zostały zapłacone nadgodziny?

– Należności za nadgodziny, głównie 
za soboty, niedziele i święta, były na bie-
żąco zaspokajane, ale obecnie pieniądze 
na nadgodziny już się skończyły, więc 
cały harmonogram trzeba było zmody-
fikować i przejść bardziej na dyżury. 

– Telefony w stacjach sanepidu się 
rozdzwoniły?

– Dzwonią potencjalni chorzy, ci, 
którzy chcą się dowiedzieć, jak sobie 
poradzić i gdzie się zgłaszać w razie 
podejrzeń. Potrzebny jest dokładny, 
umiejętnie prowadzony wywiad, od 
którego zależy dalsze postępowanie. 
Decyzje dotyczące samego badania 
podejmuje lekarz epidemiolog. Stacjo-
narne przychodnie podstawowej opieki 
zdrowotnej były nieczynne, udzielane 
były teleporady, by nie zwiększać ryzy-
ka zarażenia. Zwiększona została licz-
ba numerów naszych telefonów, przez 
które udziela się porad co do dalszego 
postępowania oraz przyjmuje zgłosze-
nia. Telefonów są dziesiątki, jeśli nie 
setki. Jest tu i sfera psychiki, jest stres, 
są sytuacje bardzo stresujące, nerwy, 
czasem płacz...

– Po drugiej stronie był zniecierpli-
wiony człowiek, pacjent, nie petent. 
Nikt nie był przygotowany na stan 
epidemiczny, na taką jego skalę. Lu-
dzie nie muszą wiedzieć, jaką pracą 
jest poprzedzony wynik badania. 
Skargi na utrudniony kontakt z sa-
nepidem pojawiają się codziennie. 
Radzicie sobie, ale jak?

– Na początku było zaskoczenie. Pro-
cedury trzeba było dopiero opracowy-
wać. Z czasem szło nam coraz sprawniej. 
Codziennie jeden pracownik sanepidu 
odbiera kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
telefonów w związku z pandemią. Dzwo-
nimy też my z informacjami o wynikach. 
Wypełniamy dokumenty, kierujemy na 
wymazy, niezależnie od dnia i godziny. 
Niemal każdy z nas stał się członkiem 
oddziału epidemiologii. Każdy wynik 
badania jest poprzedzony dziesiątkami 
czynności. Kilka osób jest angażowa-
nych, aby ktoś go usłyszał.  

– Za każdym wynikiem jest człowiek 
ze swoją historią...

– Wiemy o tym, mamy tego świa-
domość, że dzwoniący na alarmową 
infolinię ma problem, dla niego naj-
ważniejszy. Epidemia wywołuje emocje. 
Jednocześnie pracownicy sanepidu mu-
szą orientować się w gąszczu przepisów 
podczas epidemii, informować, jak się 
chronić przed zakażeniem, wyjaśniać 
zasady wykonywania wymazów, przyj-
mowania do szpitala zakaźnego. Zale-
camy wymazy, ustalamy transport me-
dyczny, analizujemy wymaz kontrolny. 
Laboratoria działające na terenie woje-
wództwa pomorskiego wykonały od 14 
marca do 20 września ponad 245 tysięcy 
testów na koronawirusa SARS-CoV-2. 
We wrześniu każdej doby wykonujemy 
badania ponad 1600 próbek.

– Zaczął się rok szkolny...
– Dzwonią do nas rodzice, osoby 

wracające z wakacji, ludzie skierowani na 
kwarantannę przez służby graniczne. Po 
korektach systemu i logistyki złapaliśmy 
na szczęście oddech. Jest więcej labora-
toriów robiących testy, jest GUMed, są 
prywatne laboratoria, krwiodawstwo. Na 
początku było sześć wyspecjalizowanych 
laboratoriów w całym kraju.

– Sytuacja jest dynamiczna… 
– Testy są bardzo czułe, na tyle, 

że wykrywają RNA wirusa nawet jak 
ustąpią objawy. Testów wykonywanych 

Rozmowa z PIOTREM MADEJEM, przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej „S” 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i członkiem Rady Sekcji Krajowej 
Pracowników Inspekcji Sanitarnej NSZZ „Solidarność”

jest teraz o wiele więcej niż w marcu 
czy kwietniu. Test wykonuje się u osób 
z kontaktu z osobą zakażoną lub u osób, 
które wykazują objawy choroby. Zmia-
na zasad zwalniania z kwarantanny 
nieco odciąży sanepidy, ale niewiele. 
Jesteśmy potrzebni i mam nadzieję 
że już nikomu nie przyjdzie do głowy 
likwidowanie czy ograniczanie pracy 
inspekcji sanitarnej.

– Niedoszacowanie usług i zadań 
sanepidu ma korzenie w przeszłości. 
Były próby wyjęcia badań żywności 
spod kompetencji sanepidu i ogra-
niczenia liczby laboratoriów. Czy 
demontaż systemu ochrony przed 
zagrożeniami sanitarno-epidemio-
logicznymi został zatrzymany?

– Jak widać, na szczęście tak. Łatwo 
nie było. Chyba za czasów rządu SLD, 
przed ponad piętnastu laty, pojawił się 
pomysł, by badania żywności „wypro-
wadzić” z sanepidu. Był kontynuowa-
ny, z dużo większym zaangażowaniem, 
przez koalicję PO-PSL, a potem przez 
PiS w 2006 roku i przez kolejne rządy, 
aż do roku 2016. Zadanie miały prze-
jąć akredytowane laboratoria prywat-
ne. Za koalicji PO-PSL pojawiły się 
pomysły ograniczenia liczby laborato-
riów i ich likwidacji m.in. w miejsco-
wościach turystycznych. I doszło do 
likwidacji wielu laboratoriów powiato-
wych. Na przykład w województwach 
zachodniopomorskim i małopolskim 
zlikwidowano wszystkie powiatowe 
laboratoria, zostały tylko w WSSE 
w Szczecinie i Krakowie. Byliśmy tym 
bardzo zaniepokojeni i protestowali-
śmy przeciwko tym likwidacjom, bo 
przecież powiatowe laboratoria były 
unowocześniane i akredytowane. 
„Solidarność” biła na alarm wobec 
zamierzonego ograniczania liczby 
stacji sanitarno-epidemiologicznych. 
Wskazywaliśmy na procedurę pobie-
rania i badania wody oraz próbek żyw-
ności, na zagrożenia dla mieszkańców 
w sytuacjach kryzysowych, na fakt, że 
mamy co roku milion turystów nad 
morzem. Ograniczenie kompetencji 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej grozi-
ło tym, że zabraknie należytej ochrony 
przed zagrożeniami epidemiologiczny-
mi. W WSSE w Gdańsku w 2011 roku 
ówczesna dyrekcja zwolniła „na dzień 
dobry” około 30 osób. Na szczęście nie 
zdołała zlikwidować laboratorium wi-
rusologicznego. Laboratorium zostało 

obronione przez „Solidarność”. Teraz 
widzimy, że wszystkim się to opłaciło. 

– Wówczas alarmowaliście o poniża-
jąco niskich płacach. One nadal są 
niskie?

– Od 2016 roku zaczęły wolno ro-
snąć z bardzo niskiego pułapu. Ustawa 
o płacach pracowników medycznych 
przyniosła postęp, ale, niestety, doko-
nuje ona podziału załogi, ponieważ po-
mija pracowników administracyjnych, 
bez których przecież żadna firma sobie 
nie poradzi. Jedni dostają podwyżki, 
inni nie.  Po manifestacjach zorgani-
zowanych przez NSZZ „Solidarność” 
pod urzędami wojewódzkimi w całym 
kraju wiosną ubiegłego roku udało się 
wywalczyć po 500 złotych podwyżki na 
każdego pracownika od stycznia. Była 
to najwyższa podwyżka, jaką pamię-
tam. Teraz zarządzenie Ministerstwa 
Zdrowia wprowadziło nową tabelę płac, 
ustawiając najniższą płacę zasadniczą na 
poziomie 2600 złotych. Zyskali na tym 
najmniej zarabiający. Co z tego, skoro 
za nową tabelą nie przyszły pieniądze. 
Dzielimy kasę wedle starej tabeli. Nowa 
tabela płac powinna obowiązywać od 
stycznia. W 2020 r. obowiązuje płaca mi-
nimalna 2600 zł brutto. Jest ów dodatek 
specjalny do 25 proc. pensji zasadniczej i 
10 premii, więc do pułapu „minimalnej” 
wystarczyło 2250 zł pensji zasadniczej 
plus te dodatki. Według nowej tabeli to 
kwota  2600 zł, od której nalicza się pre-
mię i dodatek. Ludziom którzy nie mają 
zasadniczej 2600, a np. 2250 trzeba do-
łożyć 350 zł. To co druga osoba w WSSE 
i na nich nie ma pieniędzy. 

– Są dodatki...
– Pracownicy sanepidu, ci medyczni, 

mają dodatek specjalny, tak zwany kon-
trolny, ze względu na pracę w terenie w 
warunkach ryzyka. Przysługuje do 25 
procent pensji. Nowy minister zdrowia 
Adam Niedzielski wydał zarządzenie, że 
w związku z pandemią dodatek można 
zwiększyć do 75 procent w miarę posia-
danych środków finansowych. Co z tego, 
skoro pieniędzy nie ma? Mają być, ale 
pracownicy tzw. administracyjni, którzy 
robią dużo w walce z SARS-CoV-2, bo 
przykładowo zamawiają i rozdzielają 
środki ochronne, rękawiczki, maseczki, 
płyny, inwentaryzują odpady po bada-
niach celem utylizacji, wożą i przyjmują 
próby, i tak nie dostaną dodatku.  

Rozmawiał Artur S. Górski

Otrzymaliśmy wsparcie 
na wydatki rzeczowe. 
Znalazły się pieniądze na 
zakup odzieży ochronnej, 
płynów dezynfekujących 
i dozowników. Dużo gorzej 
było – i jest – z pieniędzmi 
na płace. Pracy było i jest 
o wiele więcej niż jeszcze 
w lutym tego roku. Praca 
była zorganizowana na trzy 
zmiany, wykonywana była 
także w nocy. Trzeba było 
zostawać po godzinach, 
przyjść w soboty, w niedziele, 
w Wielkanoc. 
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KAMIL KELSZ

ukończył drugą klasę w I LO w Starogardzie Gdańskim

Spotkałem się ze Zdzisławem Czapskim, przewodniczącym Rady 
Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Starogardzie 
Gdańskim. Postanowiłem spisać najważniejsze i najciekawsze kwestie 
i wątki poruszone w rozmowie.

Członkiem NSZZ „Solidarność” Pan Czapski został we wrześniu 
1981 roku, podejmując pracę w hucie szkła Irena.   We wrześniu 1992 
r. spółka Glaspol przejęła hutę po firmie holenderskiej. 

Znaczna część załogi, obawiając się nowego pracodawcy, czyli spół-
ki Glaspol, reaktywowała organizację zakładową NSZZ „Solidarność”, 
której prężna działalność została zawieszona w stanie wojennym, jak 
to miało miejsce we wszystkich organizacjach związkowych „Solidar-

ności” w Polsce. W tym momencie rozpoczęła się praca Zdzisława Czapskiego jako przewodniczącego 
związkowej komisji na terenie huty szkła. Od tamtego czasu miał wpływ na interesy pracowników i na to, 
co się dzieje w zakładzie pracy, między innymi zajmował się obroną praw pracowniczych – sprawami pła-
cowymi, BHP i relacjami międzyludzkimi. Przewodniczącym Związku w  Glaspolu był do 2005 roku. 

Miała tam miejsce akcja strajkowa. Pracodawca nie dotrzymał porozumienia, m.in. zwolnił kilku-
nastu pracowników. Na przełomie 1995 i 1996 roku Pan Czapski stał się pełnomocnikiem procesowym 
pracowników, ich organizacji związkowej na szczeblu zakładowym, a potem na szczeblu oddziału. Po-
tem został koordynatorem pracy poszczególnych organizacji związkowych. Organizacje, jak mówi Pan 
Zdzisław, w zakładach pracy mają własną autonomię i w ramach statutu związkowego podejmują decyzje 
samodzielnie. Jako kierownik biura oddziału Pan Czapski jest pośrednikiem między poszczególnymi 
organizacjami związkowymi a Regionem Gdańskim. Główną rolą jest wspieranie ludzi i im pomaganie. 
Także prawnie. Wiele spraw się odbyło i w znaczącej większości wygrały słuszne żądania pracownicze. 
W ciągu kilkunastu lat wielu pracowników zostało przywróconych do pracy, uzyskało wynagrodzenia, 
które niesłusznie im nie wypłacano lub odszkodowania z tytułu złego zachowania pracodawcy w sto-
sunku do pracownika. 

ADRIANNA KORDOWSKA 

ukończyła pierwszą klasę XIX LO w Gdańsku

Moje pierwsze spotkanie z NSZZ „Solidarność” nastąpiło, gdy 
moja poprzednia szkoła wytypowała mnie do konkursu patriotycz-
nego „Polska – moje miejsce, mój kraj’’ w 2017 roku. Weszłam na scenę 
trochę zestresowana i zaśpiewałam we własnej interpretacji piosenkę 
„Ojczyzno ma”.  Od tamtej wygranej zaczęła się moja pełna niespo-
dzianek przygoda ze śpiewem, przeróżne występy oraz konkursy, na 
których osiągałam coraz wyższe noty. Często wspominam tamte chwi-
le i ile zawdzięczam występom, rozmowom i spotkaniom z tymi nie-
samowitymi ludźmi. Dzięki nim mogłam spojrzeć za długo zamknięte 
dla mnie drzwi. „Solidarność” dała mi klucz, którym otworzyłam dro-
gę do wielu nowych możliwości i dalej mogłam rozwijać swój talent 

wokalny.  Nigdy nie zapomnę, jak dużo dla mnie zrobili, w tym jak bardzo poprzednie stypendium mi 
pomogło. Kupiliśmy za te pieniądze sprzęt nagłaśniający, czyli kolumnę (głośnik).  Mam nadzieję, że 
jeszcze będę miała szansę zaśpiewać na tej scenie, bo zawsze będę miała czas na przekazywanie swoim 
głosem emocji w NSZZ „Solidarność”. 

HANNA LUBOTZKA 

ukończyła Szkołę Podstawową w Kolbudach 

Kiedy pierwszy raz o NSZZ „Solidarność” usłyszałam,
nie wiedziałam, o czym mowa.
Po lekcjach historii w szkole już się dowiedziałam
i o moim pierwszym spotkaniu opowiedzieć jestem gotowa.
W ósmej klasie, w zeszłym roku, o „Solidarności” mieliśmy lekcję,
Zatem już zacznę na ten temat swoją prelekcję.
We wrześniu 1980 roku został założony
pierwszy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Cel tego zdarzenia był następujący:
aby obronić wtenczas obywateli pracujących.
Wówczas komunistyczne rządy sprawowano,

a „Solidarność” nie pozwalała, by nam wolność odbierano.
Ważnych działaczy internowania,
dla wolności i demokracji odzyskania.
A to wszystko zawdzięczamy „Solidarności”
i jest to na pewno powód do radości.
Dziesięć milionów Polaków – członków związku,
w końcu, w 1989 roku
uwolniło PRL od komunistycznych rządów.
Dziesięć milionów związkowców dziesięć lat batalię prowadziło,
by upadł komunizm i nam się lepiej żyło.
Od tamtego czasu, w euforii, pokoju, 
obywatele Polski mogli pracować i żyć w spokoju.

Moja mama też jest w „Solidarności” – choć to rola trudna,
z przynależności do tego związku jest szalenie dumna.
Rola „Solidarności” wobec wszystkich ludzi się nie zmienia,
dlatego wiedzę na temat związku powinny mieć kolejne pokolenia.

SZYMON SOBOROWSKI 

ukończył pierwszą klasę Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku 
(fragment opowiadania)

Miałem już plan. Po spotkaniu zgłosiłem się na ochotnika na prze-
testowanie tej maszyny. 

Pojawiły się obrazy i znalazłem się, na pierwszy rzut oka, w niezna-
nym mi miejscu. Po chwili zorientowałem się, gdzie jestem. W Stoczni 
Gdańskiej. Tylko w jakim czasie? Nie miałem kontroli nad wspomnie-
niami. Byłem tylko obserwatorem. Zacząłem się poruszać na jakimś 
placu, który był otoczony pojedynczymi budynkami. Widziałem te 
wielkie żurawie. Było słonecznie. Osoba, w którą się wcieliłem, miała 
gazetę w ręku. Gdy dotarła do celu otworzyła drzwi i niczym błyska-
wica weszła do środka sali BHP. Spotkała się z pewnymi osobami, 

którzy zwracali się do mnie: Andrzeju. 
Ostatnim wyraźnym wspomnieniem było kupienie gazety. Tytuł jednego artykułu brzmiał: „Strajk w 

Stoczni”. Było widać, że tłum był wtedy nader pobudliwy, waleczny. Można było zauważyć, że ludzie są 
zmęczeni i zdenerwowani przez podniesienie cen żywności. Czuć było także napięcie. Coś się zaczęło 
dziać. Okazało się, że wybudzałem się, a raczej zostałem wyciągnięty z maszyny. 

Było to moje pierwsze, bezpośrednie spotkanie ze związkiem „Solidarność”. Nigdy za bardzo nie prze-
padałem za wszelkimi ruchami. Jednak ten był inny – dobry, pomógł i nadal pomaga ludziom, którego 
trzonem idei jest godność człowieka pracy, równość oraz wolność obywatelska. Okazało się, że ludzie 
z tamtych czasów mówili o godziwym wynagrodzeniu, wolności osobistej, niepodległości, demokracji, 
równości oraz oczywiście o międzyludzkiej solidarności. Dzięki nim dzisiaj mogę mówić i robić co chcę, 
korzystać z zasobów Internetu, chodzić do kościoła, uczyć się historii i oglądać filmy bez cenzury.

URSZULA SZYMAŃSKA 

ukończyła pierwszą klasę Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Tczewie 

Fragmenty rozmowy z Panią Marią Szczepańską, wieloletnim człon-
kiem Związku, działaczką opozycyjną, nauczycielką, wychowawcą mło-
dzieży i patriotką 

– Skąd dowiedziała się Pani o „Solidarności” i dlaczego Pani do 
niej dołączyła? 

– Na wstępie chciałabym zaznaczyć rzecz fundamentalną, że nie było-
by „Solidarności”, gdyby nie Ojciec Święty Jan Paweł II, który w 1979 roku 
w Warszawie modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi.” To on był duchowym ojcem „Solidarności”. Dowiedziałam się 

o jej istnieniu od mojej koleżanki i sąsiadki, pani dr medycyny Danuty Galewskiej, która bardzo interesowała 
się sprawami społecznymi. To była w ogóle kobieta, która wielu ludziom pomogła. Tu, w Tczewie, wiele osób 
ją pamięta. Wielki społecznik, kobieta, która całe życie walczyła z uzależnieniami alkoholowymi. Od niej się 
dowiedziałam, że powstaje taki ruch. Potem w szkole, w której pracowałam, zaczęły się rozmowy i się okazało, 
że w krótkim czasie wszyscy już wiedzieli, że jest taki ruch, który walczy o zrzucenie tego czerwonego jarzma. 
I wtedy już można powiedzieć, że poszłam na całość. My, jako naród, byliśmy trochę podzieleni, bo komuna 
wyszła z rzymskiej zasady divide et impera – dziel i rządź, więc podzieliła na „swoich”, i na tę resztę, na tę 
„hołotę” po prostu. W ludzi wstąpiła taka nadzieja, że może jednak ten kolos – komuna padnie, o której mój 
ojciec zawsze mówił: „Zobaczycie, to runie, bo to jest na glinianych nogach.” 

SABINA TOMCZYK

ukończyła Szkołę Podstawową w Pucku

Moja ciocia Janka w swoich wspomnieniach przedstawiła mi postać 
Piotra Wasilewskiego, nauczyciela, który 12 lutego 1982 roku na zaję-
ciach w klasie maturalnej Technikum Rolniczego odczytał uczniom 
Deklarację Ideową Konfederacji Polski Niepodległej. W związku z 
tym 18 lutego tamtego roku został aresztowany i osadzony w Areszcie 
Śledczym w Gdańsku. 

Ciocia z przejęciem opowiadała mi, że pod koniec marca 1982 roku 
został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat 
więzienia, osadzony w więzieniu w Potulicach, a 30 kwietnia 1982 
roku zwolniony z pracy. 

W październiku 1982 r. miał roczną przerwę w odbywaniu kary, 
jednak po zwolnieniu pozbawiono go możliwości zatrudnienia. Wyemigrował wraz rodziną do USA, 
gdzie pracował przy sortowaniu ziemniaków, a także jako monter mebli biurowych. Zmarł na zawał serca 
w wieku tylko 43 lat. Tak szybko.

Dzięki wizycie w Gdańsku i w Kłaninie, rozmowie z rodzicami i ciocią, poznałam kawał polskiej 
trudnej historii, zrozumiałam słowa świętego Jana Pawła II, że „Wolność nie jest dana raz na zawsze. 
Trzeba ją stale zdobywać na nowo”. 

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”  
Fragmenty wyróżnionych wypowiedzi stypendystów Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w 2020 roku 
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W Sali BHP, w miejscu, w którym w 1980 roku obradował Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, toczono negocjacje i podpisano Porozumienia Sierpnio-
we, torujące drogę do powstania NSZZ „Solidarność”, 31 sierpnia br. zebra-
li się na uroczyste posiedzenie członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Świętowaliśmy 40 lat „Solidarności”

daru, wyhaftowanego w czasie strajku w 
1980 roku. Nie ma na tej solidarnościowej 
relikwii nazwy „Solidarność”, jest MKS i 
symbolika stoczni gdańskich.  

Krzysztof Dośla, wicepremier Piotr 
Gliński oraz minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Marlena Maląg 
wręczyli dwudziestu uczniom stypendia 
Funduszu Stypendialnego im. NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego. 

Rewolucja godności  

Na placu Solidarności tego dnia 
prezydent Andrzej Duda przypomniał 
m.in. niezwykle istotne tzw. Posłanie do 
ludzi pracy Europy Wschodniej z 1981 
roku Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”, mówiąc, że Zwią-
zek chciał praw „nie tylko dla siebie, ale 
dla wszystkich – swoich rodaków i nie 
tylko”.   

– Chylę czoła przed wszystkimi bo-
haterami tamtych czasów, przed wszyst-
kimi, którzy wtedy o tę naszą wolność 
walczyli. Jeżeli przeczyta się postulaty 
strajkujących, jeżeli się je zsumuje, to 
jasną sprawą jest, że o wolność chodzi 
– powiedział Andrzej Duda i podzię-
kował tym wszystkim, którzy do „wol-
ności parli” i nie bali się prześladowań, 
wyrzucenia z pracy, więzienia. 

Z kolei premier Mateusz Morawiec-
ki powiedział, że pokojowa rewolucja, 
rewolucja godności, doprowadziła do 
suwerenności i do niepodległego pań-
stwa. Dzisiaj przed wielkim wyborem 
staje naród białoruski, więc premier 
przemówił też w języku białoruskim:

– Bracia Białorusini, teraz wy prze-
żywacie swój Sierpień, swój zryw soli-
darności. Jesteśmy z wami, jest z wami 
polska „Solidarność” – zapewnił.  

 Morawiecki wygłosił ważną syntezę: 
– Powiedzieć o „Solidarności”, że to był 
związek zawodowy, to za mało. Powie-
dzieć, że to ruch społeczny – też nie 
wszystko. „Solidarność” to największy, 
najpiękniejszy i wyjątkowy w swej cha-
rakterystyce ruch społeczno-narodowy, 
który miał na celu wywalczenie god-
nego życia w niepodległym państwie 
– podsumował. 

Przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 

przypomniał, że droga do wolności 
została usłana „krzyżami, nie różami” 
oraz słowa, że „człowiek rodzi się i żyje 
wolnym”. 

Z placu Solidarności blisko tysiąc 
osób, pod związkowymi sztandarami, 
przemaszerowało do bazyliki św. Bry-
gidy. Mszę świętą odprawił ks. bp Jacek 
Jezierski. Wśród koncelebransów był 
ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropo-
lita gdański w latach 2008–2020, który 
zabrał głos na zakończenie ceremonii.

– Czterdzieści lat temu wasz patron, 
błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, 
przekroczył bramy Huty Warszawa. 
Wtedy przy strajkujących był Kościół. 
Nie byliście sami. Dzisiaj również nie 
jesteście sami. Otacza was Kościół. Są 

– Sierpień był dziełem marzycieli. 
Idealistów. Od tamtego czasu wiele się w 
naszej ojczyźnie wydarzyło. „Solidarność” 
była tego siłą sprawczą. Dzięki determina-
cji i mądrości robotników stworzyła się 
oaza wolności, a wokół idei solidarności 
skupiły się miliony Polaków – powiedział 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gdańskiego „S”, oraz nawią-
zał do pierwszego związkowego sztan-

wartości, które trwają: pokój, ojczyzna, 
wolność i solidarność – mówił arcybi-
skup.

Świadkiem rocznicowych obchodów 
był Bursztynowy Ołtarz, wotum za nie-
podległość.  Delegacja górali oficjalnie 
przekazała do ołtarza miniaturę krzyża 
z Giewontu. 

W rocznicowe obchody na Wybrzeżu 
wpisało się też uroczyste odsłonięcie ta-
blic pamiątkowych poświęconych działa-
czom Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża, Ruchu Młodej Polski i NSZZ 
„Solidarność”: Aliny Pienkowskiej-Bo-
rusewicz, Magdaleny Modzelewskiej-
-Rybickiej i Jana Koziatka. 

(asg)
Zdjęcia: Paweł Glanert

Honorowymi gośćmi sierpniowych uroczystości byli bohaterowie tamtych 
dni, między innymi Joanna i Andrzej Gwiazdowie i sygnatariusze Porozumień 
Sierpniowych Andrzej Kołodziej i Jerzy Kmiecik. Poczta Polska przygotowała 
natomiast specjalny znaczek pocztowy z okazji 40 rocznicy Sierpnia ’80, 
w Narodowym Banku Polskim wybito okolicznościową monetę, a IPN wydał kolejny 
tom Encyklopedii Solidarności.

 W tym roku młodzi ludzie pamiątkowe dyplomy towarzyszące stypendiom otrzymali z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego oraz 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg.

Premier Mateusz Morawiecki składa kwiaty na Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej.

–  „Solidarność” wyrosła na pragnieniu i żądaniu przestrzegania godności człowieka 
i jego praw – powiedział prezydent RP Andrzej Duda w Gdańsku.

Mecenas obchodów:
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Gdynia pamięta
Uroczystości rocznicowe oprócz Gdańska odbyły się także między innymi 
w Gdyni, Lęborku, Wejherowie, Kościerzynie, Strzebielinku, Starogardzie 
Gdańskim, Tczewie, Malborku, Chojnicach. Na zdjęciu niżej uroczystości 
w Gdyni. Szczegółowa relacja z obchodów 40 rocznicy Sierpnia ’80 znajduje 
się na stronie www.solidarnosc.gda.pl

W Gdyni 29 sierpnia br. w ramach 
obchodów 40 rocznicy powstania „So-
lidarności” zorganizowana została kon-
ferencja pt. „Geneza protestów robotni-
czych na Wybrzeżu. Strajki w gdyńskich 
zakładach pracy w sierpniu 1980 r.”. Hołd 
robotnikom i uczniom, ofiarom pacyfi-
kacji przez reżim protestów Grudnia 
’70,  obok delegacji zakładów pracy od-
dali m.in.: Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni, Krzysztof Dośla, Roman Kuzim-
ski, Andrzej Kołodziej, lider strajku w 
Stoczni Komuny Paryskiej, delegacja 
IPN oraz poseł Janusz Śniadek, składając 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia 
1970 przy przystanku Gdynia Stocznia.  

W sali koncertowej Zarządu Portu 
Gdynia odbyła się tego dnia uroczy-
stość wręczenia odznaczeń „Bohaterom 
Sierpnia ’80 Gdynia”. Zainteresowanie 
wzbudził przekazany uczestnikom VIII 
tom albumu „Ludzie Sierpnia ’80 w 
Gdyni” autorstwa Małgorzaty Sokołow-
skiej. To swoiste kompendium wiedzy o 
czasach PRL od epoki Gomułki,  przez 

tragedię Grudnia, strajkową atmosferę 
z 1980 roku po stan wojenny.  

Z kolei w niedzielę, 30 sierpnia br. 
sprawowana była w gdyńskim kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
uroczysta msza św. w intencji Bohate-
rów Sierpnia ’80 oraz charyzmatyczne-
go kapelana „S” śp. ks. Hilarego Jasta-
ka.  Aby podnieść na duchu gdyńskich 
stoczniowców ks. Hilary Jastak, odpra-
wił 17 sierpnia 1980 roku mszę świętą w 
Stoczni im. Komuny Paryskiej. Ksiądz 
prof. dr hab. Jacek Bramorski nawiązał 
do tej historii i przypomniał papieską 
homilię z 1987 roku „Do ludzi morza”. 

„Morze mówi człowiekowi o potrzebie 
szukania się nawzajem.  O potrzebie solidar-
ności. Międzyludzkiej i międzynarodowej. 
Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo 
„solidarność” zostało wypowiedziane tutaj, 
nad polskim morzem. Że zostało wypowie-
dziane w nowy sposób, który równocześnie 
potwierdza jego odwieczną treść” – cytował 
Jana Pawła II ks. Bramorski. 

(asg)

2 września Komisja Oddziałowa 
NSZZ „Solidarność” w PERN SA Ba-
zie Paliw nr 21 w Dębogórzu obcho-
dziła 40-lecie Związku.

Uroczysty obiad uświetnili zaprosze-
ni goście: Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdańskiego „S”, 
oraz Jacek Rybicki, dyrektor biura ZRG, 
poseł na Sejm trzeciej kadencji oraz 
były przewodniczący ZRG. Komisję 
Międzyzakładową reprezentowali prze-
wodniczący Arkadiusz Karaszewski i 
wiceprzewodniczący Kazimierz Wierz-
bicki. Obecni byli także Aleksander Ko-
zicki, kierownik Oddziału ZRG w Gdy-
ni oraz kolega z Bazy Gdańsk – Maciej 
Dziubich. Zaproszenie przyjął również 
Michał Drzazga – kierownik Bazy Dę-
bogórze, przedstawiciel pracowników 
do Rady Nadzorczej PERN. Po przy-
witaniu gości przez przewodniczącego 
Komisji Oddziałowej Stanisława Bu-
towskiego głos zabrali Krzysztof Dośla, 
a następnie Arkadiusz Karaszewski oraz 

Obchody 40-lecia „Solidarności” 
w Dębogórzu

Michał Drzazga. Po obiedzie zostało 
wykonane wspólne zdjęcie, wzniesiono 
toast symboliczną lampką szampana i 
odśpiewano gromkie „Sto lat” dla „So-
lidarności”. Zostały wręczone dyplomy i 
wyróżnienia dla zasłużonych członków 
Związku oraz okolicznościowe znaczki 
z okazji 40-lecia. Rozdane zostały rów-
nież dwustuzłotowe bony turystyczne, 
wydane przez NSZZ „Solidarność. W 
trakcie spotkania poruszano także ak-
tualne problemy i sukcesy Związku. Po-
żegnano się w miłej atmosferze, życząc 
Związkowi kolejnych jubileuszy.

W sobotę, 5 września 2020 r. w 
parafii św. Antoniego Padewskiego w 
Kosakowie została odprawiona msza 
święta w intencji ojczyzny oraz wszyst-
kich pracowników, którzy kiedykolwiek 
pracowali w Bazie Paliw Dębogórze. 
Kościół został udekorowany flagami 
narodowymi oraz flagami „Solidar-
ności”. Ksiądz Jan Grzelak, po głównej 
intencji, wspomniał również o zmarłym 
w tym roku naszym koledze Dariuszu 

Dawidowskim. Przedstawiciele Komisji 
Oddziałowej złożyli dary ołtarza, wśród 
których znalazło się wotum – ofiarowa-
ne za 40 lat działalności Związku w Ba-
zie Paliw Dębogórze.

Na zakończenie mszy głos w imie-
niu organizacji związkowej zabrał dr 
Aleksander Kozicki, kierownik gdyń-
skiego oddziału NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego oraz radny Sej-
miku Województwa Pomorskiego. Po 
słowach do zgromadzonych na mszy 
świętej wręczył ks. Janowi Grzelakowi, 
proboszczowi parafii, podziękowanie 
za wspieranie działalności Związku na 
terenie Bazy Paliw Dębogórze. Na za-
kończenie została uroczyście odśpiewa-
na pieśń „Boże, coś Polskę”.

Po zakończeniu mszy świętej przed 
kościołem zostały rozdane kserokopie 
21 gdańskich postulatów z Sierpnia 
1980 r. na rewersie logo 40-lecia „So-
lidarności”.

Zbigniew Hańckowiak
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W wejherowskim Pałacu Przebendow-
skich wręczone zostały odznaczenia, a 
w Rumi działacze „Solidarności” i Koła 
Terenowego PiS spotkali się przy po-
mniku św. Jana Pawła II i dzwonnicy 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wejherowskie obchody odbyły się 
w niedzielę, 30 sierpnia. Tego dnia pa-
miątkowy order Semper Fidelis Victo-
ria został przyznany pośmiertnie Pre-
zydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu 
i Marszałkowi Seniorowi Sejmu Kor-
nelowi Morawieckiemu. Odznaczenia 
zostały odebrane przez wiceministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Jaro-
sława Sellina oraz sekretarza kancelarii 
premiera Małgorzatę Zwiercan, którzy 
uczestniczyli w uroczystościach.

Oprócz tego Jarosław Sellin otrzy-
mał Rubinowy Krzyż Zasługi Stowa-
rzyszenia Dzieci Wojny, a Błękitne 
Krzyże: ks. infułat Daniel Nowak, ks. 
prałat Tadeusz Reszka, Małgorzata 
Zwiercan, Gabriela Lisius, Mieczysław 
Selin, Edward Formela, Jan Wojewski i 
Roman Kuzimski. 

Gabriela Lisius, starosta wejherow-
ski, otrzymała także Medal 100-lecia 

Czterdzieste urodziny Związku obchodziliśmy także w powiecie wejherowskim

Odzyskania Niepodległości, a Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta miasta Wejherowa, medal „Roku Jana 
Pawła II”. Jak informują organizatorzy, 
wręczane były również Złote Krzyże 
Zasługi Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

Inicjator uroczystości i wieloletni 
działacz „Solidarności” Henryk Jarosz 
otrzymał Medal Róży. Prezydent Wej-

herowa, wręczając go, zwrócił uwagę, że 
Henryk Jarosz przez pięć kadencji był 
radnym Wejherowa i wykazał się w tym 
czasie wieloma inicjatywami i olbrzy-
mią wrażliwością społeczną.

Kilkadziesiąt osób, w tym działacze 
NSZZ „Solidarność, otrzymało pamiąt-
kowe odznaki 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność”. Wręczał je wiceprzewodniczący 
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Spotkanie w Rumi zakończyło się wypuszczeniem gołębi do nieba.Spotkanie pod pamiątkową tablicą przy wejherowskiej kolegiacie.

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Roman Kuzimski.

Z kolei w Rumi spotkanie rocznico-
we, zorganizowane przy rondzie Jana 
Pawła II, rozpoczęło się od odmówie-
nia koronki do Miłosierdzia Bożego 
pod przewodnictwem ks. Tadeusza 
Stromskiego. Następnie przy bijącym 
dzwonie zebrani złożyli kwiaty i zapalili 

znicz przy pomniku św. Jana Pawła II, a 
później przy dzwonnicy bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Wspólne spotkanie zakończyło się wrę-
czeniem jego uczestnikom pamiątkowych 
znaczków 40-lecia „Solidarności” ufundo-
wanych przez Jerzego Protasewicza oraz 
wypuszczeniem gołębi do nieba. 

(tm)
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Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/21 w powiecie puckim, zorgani-
zowana w Powiatowym Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie, była 
okazją do przypomnienia wydarzeń sprzed czterdziestu lat oraz do zaprezen-
towania publikacji autorstwa Wojciecha Książka i Artura S. Górskiego „Niepo-
korni nauczyciele. Czterdzieści lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej”. 

Powrót nauczycieli niezłomnych
PROMOCJA KSIĄŻKI

Odsłonięcie tablicy połączone było z prezentracją książki „Niepokorni nauczyciele. 
40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej”.
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Książka jest poświęcona losom na-
uczyciela Piotra Wasilewskiego, aresz-
towanego w szkole 18 lutego 1982 roku 
i skazanego na trzy lata więzienia za 
przeczytanie na lekcji… kartki maszy-
nopisu i zmuszonego do emigracji, oraz 
Ewie Muży, nauczycielce z Kuźnicy, re-
legowanej z zawodu w 1983 roku. Tłem 
jest historia „Solidarności” na Ziemi 
Puckiej oraz wymiar „niesprawiedli-
wości” stanu wojennego.   

– Pozostało mi w pamięci z tamtego 
trudnego czasu to, jak nas odwiedzali lu-
dzie chcący pomóc, pamiętam drogę do 
więzienia w Potulicach na widzenie z tatą. 
Wypuszczony warunkowo z więzienia, 
otrzymał tzw. wilczy bilet. Oznaczało to 
dla naszej rodziny konieczność opusz-
czenia ojczyzny. Dla taty wyjazd był bo-
lesny. Kochał swój kraj, jego kulturę. Jego 
opuszczenie było dla nas niezasłużoną karą 
– mówiła Anna, córka Piotra Wasilewskie-
go, dziękując za upamiętnienie ojca.  

W holu głównym Powiatowego Ze-
społu Szkół w Kłaninie wmurowana 
została tablica poświęcona Piotrowi 
Wasilewskiemu. Odsłonięcia dokonały 
jego córki przybyłe z zagranicy: Gabrie-
la i Anna w asyście starosty puckiego 
Jarosława Białka, przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztofa Dośli, posła 
Kazimierza Plocke, lidera oświato-
wej „Solidarność” Wojciecha Książka 
i szkolnej młodzieży.  

Pamięci Piotra Wasilewskiego (1950–
–1993), Nauczyciela w Kłaninie, aresz-
towanego w szkole 18 lutego 1982 roku, 
skazanego na 3 lata w stanie wojennym. 
Emigranta politycznego. Chwała Boha-
terom. Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” Starostwo Powiatowe w Pucku 
Społeczność szkolna. Kłanino, 1 wrze-
śnia 2020 roku

W ten sposób Piotr Wasilewski sym-
bolicznie powrócił w mury szkoły. Był 

to swoisty akt zasypywania niepamięci 
oraz spełnienie zobowiązania jego daw-
nych uczniów.

Tablicę poświęcił ksiądz infułat Da-
niel Nowak, który tego dnia odprawił 
mszę św. w parafialnym kościele w Sta-
rzynie w intencji NSZZ „Solidarność”, 
Piotra Wasilewskiego, nauczycieli 
i uczniów.  

– Piotr Wasilewski swoją pracą łączył 
upominanie się o wolność i zmaganie 
się z totalitaryzmem. Dawał świadec-
two, przygotowywał młodzież w opar-
ciu o prawdę. „Solidarność” zaś dawała 
mu szansę, niestety, stan wojenny po-
zbawił marzeń o wolności. Dokonał się 
spektakl, mający na celu zastraszenie 
– mówił kapłan o nauczycielu, którego 
aresztowanie miało pokazać siłę reżimu 
i spacyfikować w zarodku bunt.  

Wątek buntu przeciwko zniewoleniu 
powracał podczas uroczystości. 

– Determinacja tamtego pokolenia 
świadczy o dążeniu do prawdziwej 
międzyludzkiej solidarności. Silne cha-
ryzmatyczne osobowości nauczycieli 
zostawiały w szkole w Kłaninie trwały 
ślad i wykuwały charaktery uczniów. 
Do tego grona należy niewątpliwie Piotr 
Wasilewski – powiedziała na otwarcie 
uroczystości Aldona Czerwińska, dy-
rektor szkoły.

– Czterdzieści lat to dla młodzieży 
zapewne prehistoria. Ale by zrozumieć, 
poczuć to, co wtedy wielu z nas czuło, 
wystarczy spojrzeć za wschodnią grani-
cę, na Białoruś. Solidarność musi prze-
trwać w pamięci i w działaniu. Także ze 
względu na wpisanego w dzieje szkoły 
w Kłaninie Piotra Wasilewskiego. Był 
zaangażowany, ideowy. Jak bardzo tę-
sknił za krajem widać z listów słanych 
z emigracji – mówił starosta Białk.   

W uroczystości, obok przedstawicie-
li rodziny Piotra Wasilewskiego, który 
30 sierpnia br. pośmiertnie otrzymał 

Krzyż Wolności i Soli-
darności, uczestniczyli 
m.in.: Jan Piotrowicz, 
współorganizator NSZZ 
„S” w Pucku, w 1980 r. 
przewodniczący Komisji 
Porozumiewawczej „S” 
Ziemi Puckiej, który po-
dzielił się wspomnienia-
mi z tworzenia struktur 
związku i z pomocy re-
presjonowanym, Adam 
Śliwicki, wójt gminy 
Krokowa, pomorski 
wicekurator oświaty 
Anna Gańska-Lipiń-
ska, dawni uczniowie 
szkoły w Kłaninie, 
wśród nich Jan Dettlaff, uczeń Piotra 
Wasilewskiego, dziś kierownik biura 
oddziału ZRG „S” w Wejherowie, który 
przyczynił się swą wiedzą do powstania 
książki, oraz uczniowie.

– Udało się opowiedzieć o dwojgu ci-
chych bohaterach. Po 38 latach nauczy-
ciel wraca pośmiertnie do szkoły, w której 
uczył i z której wyprowadzono go w kaj-
dankach na oczach uczniów. Los Piotra 
był dla mnie niezabliźnioną raną. Żyjmy 
jak najpiękniej i zachowujmy pamięć hi-
storii – mówił Wojciech Książek.

Publikacja, poświęcona nauczycie-
lom, przypomina o wzorcu pedagoga, 
o charakterze polskich nauczycieli. A ci 
w trudnych czasach byli pod szczegól-
ną kuratelą władzy.  Publikacja zawiera 
m.in. kopie wyroku na Piotra Wasilew-
skiego, skazanego formalnie za odczyta-
nie na lekcji deklaracji KPN z 1979 roku, 
nazwiska prokuratorów i sędziów. Wy-
wiad z wdową panią Krystyną Wasilew-
ską-Brisco przypomina film sensacyjny 
(sposób przekazu grypsów w areszcie 
śledczym w Gdańsku, w więzieniu w 
Potulicach). Pokazuje panią Krystynę 

Krzyż Wolności i Soli-
darności, uczestniczyli 
m.in.: Jan Piotrowicz, 
współorganizator NSZZ 
„S” w Pucku, w 1980 r. 
przewodniczący Komisji 
Porozumiewawczej „S” 

wśród nich Jan Dettlaff, uczeń Piotra 
Wasilewskiego, dziś kierownik biura 

(rozdział nieprzypadkowo zatytułowany 
jest „Siłaczka z Kłanina”), która po aresz-
towaniu męża została z czwórką małych 
dzieci, najmłodsza Maria miała pół roku, 
szukającą męża po komisariatach MO i 
aresztach w Pucku, Wejherowie, Gdyni, 
Gdańsku. 

W publikacji są także zamieszczone 
decyzje władz oświatowych o relegowa-
niu z zawodu Ewy Muży. Bezpośrednim 
powodem było przeprowadzenie lek-
cji, na której polonistka zredagowała 
z uczniami telegram do Lecha Wałęsy 
po tym, jak został laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla. 

„Piotr Wasilewski w 1982 roku, 
Ewa Muża w roku 1983 przegrali bitwę 
z systemem. Ale powrócili, bo takich 
osobowości się nie zapomina. Z tych 
przykładów wynika refleksja o znacze-
niu elementarnym: niech nigdy więcej 
kryteria ideologiczne nie będą podsta-
wą oceny pracy nauczyciela” – napisał 
Wojciech Książek. 

(asg)

Nauczycielka, co się władzy nie kłaniała 
Fragment rozmowy z Ewą 
Mużą, jedną z bohaterek 
książki „Niepokorni 
nauczyciele. 40 lat oświatowej 
Solidarności Ziemi Puckiej”. 

– W czerwcu 1979 roku wywiesiła 
Pani na budynku wiejskiej szkoły 
flagi: polską, biało-czerwoną, i biało-
-żółtą, watykańską. Flaga papieska, 
obcego dla ideologii PRL państwa, 
musiała kłuć w oczy lokalnych dzia-
łaczy PZPR. Czy dekoracja szkoły to 
był impuls, emocje, czy chęć zagra-
nia na nosie tzw. komunie?

– Pyta mnie pan, dlaczego wywiesi-
łam papieską flagę w 1979 roku. Był to 
symboliczny i oczywisty gest. Działałam 
z pobudek patriotycznych, ze szczere-
go umiłowania ojczyzny. Chciałam też 
pokazać ludziom, by się wyzbyli obaw, 
by przezwyciężyli strach. Ojciec Święty 
przecież apelował: „Nie lękajcie się”. Te 

słowa dziś nabrały nowego znaczenia w 
obliczu zagrożenia. Wówczas jakiś we-
wnętrzny głos mi podpowiadał, że po-
może nam nadzieja złożona w Bogu i w 
pontyfikacie, przepowiedzianego przez 
Juliusza Słowackiego, słowiańskiego 
papieża oraz wzajemna solidarność. 
Wiedziałam, że papieska wizyta nie jest 
władzy na rękę. Wizyta była jednak ofi-
cjalna, państwowa. Szkoła nie dostała 
żadnych wytycznych. Postanowiłam 
zamanifestować swoją radość. (…)

– Skąd ta wrażliwość na sprawy 
ojczyzny? Wystarczyła odrobina 
niezbędnej odwagi, trawestując 
Herberta? Czy wypływa ona, owa 
odwaga, z literatury? Trzeba było 
charakteru...

– Każdy z nas, w różnym wieku, ma 
swoich duchowych przewodników. Nie-
którzy szukają ich w książkach, w po-
ezji. Do mnie przemawiała twórczość 
polskiego oświecenia i romantyzmu. 

W latach 70., od których zaczęliśmy 
rozmowę, to wszystko działo się na-
prawdę. Nie uciekałam w literacką fik-
cję. Trzeba było dawać świadectwo, tak 
jak się umiało. Wystarczała, jak pisał 
poeta, odrobina niezbędnej odwagi. 

– Co sprowadziło kłopoty, ściągnęło 
na Panią represje.

– Od 1972 roku byłam dyrektorem 
szkoły w Kuźnicy. Szkoła była na do-
brym poziomie, a po kuratoryjnej wi-
zytacji otrzymałam nagrodę kuratora. 
Jako dyrektor szkoły miałam okazję 
odświętnie przystroić budynek. Wyjść z 
moją radością, z wiwatem, na zewnątrz, 
ku radości dzieci i naszej małej społecz-
ności. Mamy papieża! To był pokaz dla 
całej wsi. Półwysep Helski, z racji choć-
by strefy wojskowej, był specyficzny. 
Wiedziałam, że rozdrażnię tym gestem 
lokalnych „partyjniaków”. A mi w to 
graj. Flagę uszyłam osobiście. W skle-
pach materiałów nie było, brakowało 

nawet żółtej tasiemki. Znalazłam ka-
wałek adamaszkowej zasłonki w moim 
starym domku. Szkołę przystroiliśmy. 

– Czy było wsparcie ze strony innych 
pracowników szkoły?

– Było różnie. Był podział. Ale byli i 
ludzie odważni. Kolega nauczyciel Wła-
dek Narkowicz zamocował flagi na fron-
tonie szkoły, a mąż Krystyny, koleżanki 
nauczycielki, dobrze nastroił szkolny te-
lewizor na transmisję. Ja zaś ruszyłam do 
Warszawy. Wracałam z radością z placu 
Zwycięstwa. A tutaj czekała niespodzian-
ka. Nie sądziłam, że odważą się mnie za-
atakować za uczczenie papieskiej wizyty. 
Naczelnik miasta i gminy Jastarnia Jerzy 
Sałata pierwszy raz zawitał do szkoły. 
Wszedł do pokoiku i pukając palcem w 
blat biurka rzekł: „Ta flaga ma być zdjęta! 
Polecenie daję raz!”. Próbowałam dyskuto-
wać, ale ten miał swoje pseudoargumenty 
i głupawo sobie żartował. Popatrzyłam na 
niego z politowaniem. Nie mógł przecież 

ani mi, ani dzieciom, zabrać radości z pa-
pieskiej wizyty. Obecny przy tym miejski 
dyrektor szkół w Jastarni Zygmunt Waw-
rzyńczak siedział za piecem, bez słowa. 
Pilnowaliśmy więc flagi dniem i nocą. 
Już wiedziałam: konsekwencje będą. Za 
dwa dni otrzymałam telefon od dyrektora 
Wawrzyńczaka z informacją, że egzeku-
tywa Komitetu Miejskiego PZPR podję-
ła decyzję, że już nie jestem dyrektorem. 
Szwagier odkręcił z drzwi wizytówkę. 
Jednak nikogo z nauczycieli nie udało się 
im namówić na moje miejsce. Naczelnik 
oprzytomniał. Przyszedł na radę peda-
gogiczną z przekazem: „co było, a nie 
jest, nie pisze się w rejestr”. Byłam może 
i bezczelna, ale odparłam, że Duch Święty 
już działa i odnowi oblicze Ziemi, tej Zie-
mi. Nie wróciłam na „fotelik” dyrektora. 
Władza mi to zapamiętała. W stanie wo-
jennym byłam zawieszona w wykonywa-
niu zawodu. W końcu mnie wyrzucono z 
pracy. (…)

Rozmawiał Artur S. Górski
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Fragmenty wspomnień 
Krystyny Wasilewskiej-Brisco, 
żony Piotra Wasilewskiego, 
z książki „Niepokorni 
nauczyciele. 40 lat oświatowej 
Solidarności Ziemi Puckiej”.

Nie pytałam Piotra, dlaczego działał 
w „Solidarności”, dlaczego się buntował. 
On pochodził z patriotycznej rodziny. 
Wyniósł to z domu, ważne były „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Jeden z Wasilewskich 
zamordowany został przez Sowietów w 
Katyniu. Piotr nosił w sobie rodzaj długu. 
Nie, nie obciążenia. Długu właśnie, lub 
raczej – zobowiązania. 

Kiedy był już w Kłaninie, włączył się 
w działalność „Solidarności”. Ale tam był 
podział. Nie tylko w społeczności. W sa-
mej szkole też. Była „Solidarność” i była 
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR. 
Zdarzyło się, że partyjni też się zapisywali 
do związku. Myślę, że po to, aby wiedzieć, 
co się dzieje, co kontrrewolucja knuje. 

Mąż zdobył się na patriotyczny gest 
– odczytał niepodległościową deklara-
cję. Ktoś doniósł. Kto, to wynika z akt. 
Była... jest jeszcze we mnie złość. Ale nie 
rozliczam, nie szukam zemsty. Trzeba za-
chować równowagę. Minęło sporo czasu. 
Mądrość chrześcijańska polega na wyba-
czaniu. Po to, by siebie samej nie zatruć. 
Ale tamte dni w 1982 i w 1983 roku były 
straszne. Pełne emocji. Tak silnych, że nie 
wszystko pamiętam. Część wspomnień, 
zdarzeń, wyparłam z pamięci.

Tamtego dnia mąż wyszedł rano do 
pracy. Zapowiadał się kolejny zwyczaj-
ny dzień. O tym, że Piotra nie będzie 
w domu dowiedziałam się od kole-
żanki, od Basi Borkowskiej. Ona mi 
powiedziała, że mi męża zabrali. Nie 
pamiętam dziś, czy płakałam. Pobie-
głam, pozbierałam w mieszkaniu co 
mogłam z nielegalnych wydawnictw. 
Spakowałam to wszystko do worka. Za-
niosłam do kurnika. Mieliśmy taki przy 
budynku. Wygrzebałam ściółkę. I tam 
ten depozyt schowałam. Kolejną myślą, 
po schowaniu tych ulotek, było znaleźć 
opiekunki do dzieci i odszukać męża. 
Pomogły dziewczęta, uczennice.

Wnet zaczęło się najsmutniejsze. 
Łudziłam się, że dowiem się, gdzie jest 
mąż, że mi w szkole powie o tym dyrek-
cja. A skądże. Napotkałam mur obojęt-
ności. Chcesz, to go sobie szukaj – takie 
miałam wrażenie z wizyty w szkole. 

Telefony, choć na podsłuchu, już 
działały. Ale mało kto telefon miał w 
mieszkaniu. Najpierw pojechałam na 
milicję do Pucka. Żadnej informacji. 
Potem do aresztu w Wejherowie. Tam 
Piotra nie było. 

Przecież to były całe wyprawy. Auto-
busy jeździły sporadycznie. Było chłod-
no. Z Tomkiem, wtedy najstarszym, 
10-letnim, pojechałam do Gdańska. 
Tam, na ul. Kurkowej, jest areszt. Ktoś 
się ulitował. Dowiedziałam się, że tam 
męża trzymają. 

Piotr był bardzo religijny. Tak po 
polsku, po prostu. Myślę, że wiara wte-
dy dawała mu siłę. Po raz pierwszy od 
aresztowania spotkaliśmy się na kory-
tarzu, już nie pamiętam, aresztu czy 
pobliskiego sądu. Siedziałam na koryta-
rzu, czekałam. Piotr, prowadzony przez 

dwóch strażników, na mój widok po-
wiedział: „To jest moja żona”. Pozwolili 
mu się zatrzymać. Byłam z Tomkiem. 
Piotr, ni stąd, ni zowąd, do mnie mówi: 
„Jakie ty masz ładne buciki”. Oglądając 
moje zwykłe buty, wsunął w cholewkę 
gryps. Byłam zdenerwowana. Nie je-
stem pewna, czy strażnicy nie domy-
ślali się czegoś. Tak czy inaczej, gryps 
wyniosłam. 

Po tym zdarzeniu był kolejny etap. 
Zakład Karny Potulice, niedaleko Byd-
goszczy, daleko od domu w Kłaninie. 
Jakieś 320 kilometrów. Gdyby nie mąż 
siostry, który miał samochód, trudno 
byłoby mi dojechać na widzenie. 

Łatwo nie było. Stan wojenny, dzieci 
małe, środowisko niezbyt przyjazne. 

W więzieniu dominowali więźnio-
wie kryminalni. Mąż nigdy nie czuł się 
kryminalistą. Był przecież nauczycie-
lem. Walczył o status więźnia politycz-
nego. Była tam nawet jakaś głodówka.

Miejsce było ponure. Rygor. Z wi-
dzenia z Piotrem pamiętam dużą salę. 
Dużo ludzi. Pomiędzy stolikami prze-
chadzał się strażnik. Obserwował. Mąż 
w pewnym momencie powiedział: „Za-
pal sobie!”. Ja? W myślach przemknęło 
mi – przecież nie palę, nigdy nie pali-
łam... 

Piotr wyjął dwa papierosy. Podał. 
W lot zrozumiałam. Zapaliłam. Drugi 
papieros wylądował w rękawie swetra. 
Myślałam, jak to wytrzymać. Dym dusił 
w gardło, w oczy. Tragedia. Wytrzyma-
łam. Ten drugi papieros trafił do ojców 
franciszkanów, na parafię w Gdyni, na 
Wzgórzu Nowotki. Gryps od „politycz-
nych” przekazałam zakonnikom. Miał 
trafić do Ojca Świętego. Czy tak się 
stało, nie wiem. 

Kilka dni później najmłodsza córecz-
ka zapadła na chorobę nerek. Musiała być 
w szpitalu. Pisałam, by męża chociaż na 
krótko wypuszczono, do dziecka. Składa-
łam wnioski, gromadziłam rozmaite pa-
piery. Byłam u prawnika. Przez ten czas 
nachodzili mnie. Kto? Różni tacy aktywi-
ści. Nasyłano kontrole. Dyrekcja chciała 
nas wyrzucić z mieszkania. Pensja nam 
nie wystarczała. Ludzie pomagali. 

Wstawiała się za mną ciotka, profesor 
nauk medycznych z Warszawy. Wśród jej 
znajomych był generał. Wojskowy jej wy-
słuchał. I ze swej władzy skorzystał. Piotr 
wyszedł. Otrzymał przerwę w odbywaniu 
kary ze względu na małe dzieci.

Wyszedł z wilczym biletem. Do szkoły 
już nie wrócił. Brał każdą pracę, oczywi-
ście dorywczą. Sytuacja go przytłaczała. 
Był to zły czas. 

Pewnego dnia Piotr napisał długi 
list do władz. Chciał, by oddano nam 
paszporty. Wtedy te dokumenty były w 
milicyjnych szufladach, na komendach. 
Napisał, że się mu ustrój nie podoba, że 
nie zgadza się z komunizmem, że chce 
wyjechać. Oni jak gdyby na to czekali. 
Wydali nam paszporty i kazali wybrać 
kraj. Szwecja? Kanada? Stany Zjedno-
czone? Piotr powiedział mi: Byle dalej 
od nich! Wypadło nam USA. Ale nie 
od razu. Kazali nam się stawić w War-
szawie. Tam przenocowała nas ciotka. 
Wizy były do Niemiec Zachodnich. 
Przyjął nas ktoś w niemieckiej amba-
sadzie. Władze PRL wydały zgodę na 
wyjazd. Bez prawa powrotu. Rzeczy 
sprzedałam lub rozdałam. W miesiąc. 

Na drogę dostaliśmy 60 dolarów, po 10 
dolarów na osobę. Spakowałam walizkę, 
najpotrzebniejsze rzeczy. Wpakowano 
nas do samolotu na Okęciu. Wylądowa-
liśmy we Frankfurcie nad Menem. Na 
obrzeżach aglomeracji był ni to obóz, ni 
to hotelik. Zaczął się nowy etap życia... 

Niemcy byli przyjaźni i pomocni, ale 
myśmy chcieli dalej, do USA.

Czekaliśmy więc sześć dni na de-
cyzję o naszym losie. Musieliśmy sta-
wić się w urzędzie ds. cudzoziemców. 
Otrzymaliśmy pomoc finansową od 
jednej z organizacji charytatywnych. 
Jeśli ktoś myśli, że bezzwrotną, to jest 
w błędzie. Był to rodzaj pożyczki na za-
gospodarowanie się. A jeśli pożyczka, to 
trzeba było ją z czasem spłacić. 

Wreszcie byliśmy w Stanach Zjed-
noczonych. Wylądowaliśmy w Nowym 
Jorku. I tam zaczął się kolejny etap 
tułaczki. Mieliśmy się osiedlić w Pen-
sylwanii, ale decyzją amerykańskiego 
urzędu emigracyjnego polecieliśmy do 
Illinois, do Chicago. Tam już czekał na 
nas mały samolocik, którym przetrans-

portowano nas na północ, do stanu Mi-
chigan, nad Wielkie Jeziora. 

Dzieci były bardzo zmęczone. Długa 
podróż, zmiana czasu, obcy świat. Nie 
znaliśmy języka. Czuliśmy się jak pakiet 
pocztowy. Na szczęście znów trafiliśmy 
na przyjaznych ludzi. Nad jeziorem były 
domki, o tamtej porze jeszcze puste. 
W jednym z nich zostaliśmy ulokowani. 
Niestety, tu znów niemiła niespodzian-
ka. Nie było w nim łóżek, spaliśmy więc 
na podłodze. Było tragicznie. Tak to 
trwało przez trzy noce. Na nasze proś-
by przeniesiono nas do innego, wypo-
sażonego domku. Był już jakiś postęp. 
Mieszkaliśmy tam dziewięć miesięcy. 
Było trudno. W tamtym regionie bez 
pracy był co czwarty Amerykanin. 

Powoli zaczęliśmy się przyzwycza-
jać do nowej sytuacji. Trzeba było ro-
zejrzeć się za pracą. Przenieśliśmy się 
na południe stanu. Piotr zatrudnił się 
w sortowni ziemniaków. Musiał scho-
wać swój dyplom głęboko do walizki. 

Trzeba było dostosować się do realiów. 
Zapomnieć o wyższym wykształceniu, 
o tym, kim jesteśmy. Bez znajomości 
języka, rozumiejąc tylko proste pole-
cenia, nie sposób było liczyć na dobrą 
pracę. Nie był to amerykański sen. 
A jeśli sen, to koszmar raczej. (…)

Pomagali nam po raz kolejny lu-
dzie dobrej woli. Nie mieliśmy wtedy 
samochodu. Do najbliższego więk-
szego sklepu było 6 mil. Po zakupy 
podwozili mnie potomkowie imi-
grantów z Polski i z Czech, których 
pradziadkowie przyjechali do Sta-
nów pod koniec XIX wieku. 

Była już jako taka praca, zaczy-
nała się trudna stabilizacja. Nie-
stety, przyszedł taki dzień w 1993 
roku, w którym Piotr poczuł się 
gorzej. Dostał zawału serca i zmarł 
w karetce. Na pomoc nie przyje-
chał lekarz, ale dwóch niedouczo-

nych ratowników. Zaczęli wypytywać 
o dane, spisywać, zamiast go ratować. 
Te korowody trwały dwie godziny. Była 
akurat Niedziela Palmowa. Kiedy spra-
wą zainteresował się policyjny patrol i 
w charakterze eskorty podjechała straż 
pożarna, było za późno. Piotr nie żył. 

Żeby w mojej relacji nie było zbyt 
czarnych barw, dodam, że jest w tym 
naszym losie spora dawka optymizmu. 
Jego źródłem są dzieci. Tomek pracował 
w IBM. Jednak powołanie kapłańskie 
było silniejsze. Został księdzem. Anna 
ukończyła studia na uniwersytecie 
w Karolinie Południowej, zamieszkała 
z mężem niedaleko Pragi, ma czwo-
ro dzieci. Gabriela też wyszła za mąż, 
skończyła studia, ma troje dzieci. Tak 
jak Marysia, ta, która gdy wyjeżdżali-
śmy z Polski miała półtora roku. Ona 
z kolei jest po uniwersytecie stanowym 
Michigan, mieszka w Holandii. Stach, 
który urodził się już w USA, mieszka 
ze mną. 

Długa była droga z Kłanina nad 
Wielkie Jeziora. Rodzina stara się trzy-
mać razem, ale ostatecznie jest rozpro-
szona po świecie. A ja? Ja mam ogró-
dek, mam wspomnienia...

Rodzina Wasilewskich. Od góry Tomasz, Anna, Gabriela, Stanisław, poniżej rodzice Piotr i Krystyna i córka Maria.
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Długa była droga z Kłanina nad Wielkie Jeziora

Trzeba było dostosować się do realiów. 
Zapomnieć o wyższym wykształceniu, 
o tym, kim jesteśmy. Bez znajomości 
języka, rozumiejąc tylko proste pole-
cenia, nie sposób było liczyć na dobrą 
pracę. Nie był to amerykański sen. 
A jeśli sen, to koszmar raczej. (…)

dzie dobrej woli. Nie mieliśmy wtedy 
samochodu. Do najbliższego więk-
szego sklepu było 6 mil. Po zakupy 
podwozili mnie potomkowie imi-
grantów z Polski i z Czech, których 
pradziadkowie przyjechali do Sta-

nych ratowników. Zaczęli wypytywać 
o dane, spisywać, zamiast go ratować. 
Te korowody trwały dwie godziny. Była 

Zaświadczenie o skazaniu Piotra 
Wasilewskiego wydane w celu 
przedstawienia w Ambasadzie USA.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH

5337,65 zł – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. 
W porównaniu z lipcem 2020 r. ozna-
cza spadek o 0,8 proc.

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

2,9 proc. – o tyle wzrosły ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w sierpniu 2020 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ub.r.

12,3 proc. – o tyle spadły w sierpniu 
tego roku ceny paliw do prywatnych 
środków transportu w stosunku do 
sierpnia 2019 r.

11,7 proc. – o tyle wzrosły ceny ener-
gii elektrycznej w sierpniu 2020 r. 
w porównaniu z sierpniem 2019 r.

5,8 proc. – o tyle niższa była produk-
cja sprzedana przemysłu w sierpniu 
2020 r. w porównaniu z lipcem tego 
roku.

43 tys. – o tyle wzrosło przeciętne 
zatrudnienie w sektorze przedsię-
biorstw w sierpniu 2020 r. w porów-
naniu z lipcem 2020 r.

Ok. 5-10 proc. – o tyle spadły ceny 
wynajmu mieszkań w Gdańsku 
w stosunku do ubiegłego roku.

LICZBA MIESIĄCA

Tylu miejsc pracy brakuje w polskiej 
gospodarce do osiągnięcia stanu sprzed 
wybuchu pandemii koronawirusa.
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Skutkiem obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa stał się gwałtowny 
wzrost deficytu budżetowego wyrówna-
nego sezonowo. W związku z tym Unia 
Europejska czasowo zawiesiła procedurę 
wdrażaną w przypadku nadmiernego defi-
cytu. Pierwsze miejsce wśród państw z naj-

większym deficytem zajmuje Malta z wyni-
kiem 8,5 proc. PKB. Na kolejnych miejscach 
znalazły się: Rumunia (7,2 proc.), Belgia 
(6 proc.), Francja (4,8 proc.), Słowenia (4,4 
proc), Estonia (4,2 proc.), a także Polska (4,1 
proc.). Najlepiej poradziły sobie Dania (0,2 
proc.) i Bułgaria (0,3 proc.).

Coraz bardziej dziurawe finanse

Lęk związany z aktywnością zawodo-
wą nosi nazwę ergofobii. Pojęcie obej-
muje wiele sytuacji, w których osoba do-
tknięta wskazaną przypadłością reaguje 
paniką – od poszukiwania zatrudnienia 
(przerażenie perspektywą przeglądania 
ogłoszeń czy uczestniczenia w rozmo-
wach kwalifikacyjnych) przez wykony-
wanie konkretnych czynności po podej-

mowanie jakichkolwiek obowiązków 
pracowniczych, a nawet przychodzenie 
do pracy. 

Ergofobia często jest rezultatem mob-
bingu, ale również na przykład szykano-
wania przez rówieśników w dzieciństwie. 
Podobnie jak w przypadku innych fobii, 
niekiedy przyczyny jej wystąpienia są 
trudne do ustalenia.

Gdy praca budzi lęk
Mógłbym pójść 

do pracy, 
ale się boję

Robią wszystko za swoje dziecko, „bo 
jeszcze coś zepsuje”. Noszą za nie torni-
ster, bo „to za duży ciężar”. Odrabiają za 
nie lekcje, „bo mama/tata zrobi to lepiej”. 
Wpadają w histerię, gdy się przewróci, bo 
„mogło się coś stać”. A gdy dorośnie, przy-
chodzi na rozmowę kwalifikacyjną z ma-
musią, bo przecież „on/ona nie opowie 
wszystkiego dobrze”. 

Coraz częściej można zaobserwować 
różne formy nadopiekuńczości. Co gor-

sza, wielu rodziców nie widzi w niej ni-
czego złego, uważając ją za nieodłączny 
element miłości rodzicielskiej. Przyczyny 
bywają różne – rodzice nadmiernie boją 
się o dziecko, chcą zrekompensować mu 
jakieś przykre doświadczenie, nie wierzą 
w jego umiejętności albo chcą czuć się 
potrzebni. Jednak skutki są opłakane – ich 
syn albo córka zatrzymuje się mentalnie na 
poziomie nastolatka, chociaż biologicznie 
jest dorosłym mężczyzną lub kobietą. 

Bo sobie nie poradzi…

3,5 na 5 możliwych punktów – tak 
średnio ocenili pracownicy działania za-
trudniających ich firm w obszarze zdro-
wia i samopoczucia. Raport „Przyszłość 
wellbeingu i benefitów pracowniczych 
– nowe porządki” miał na celu zbadanie 
zmian w zakresie potrzeb pracowników 
przed pandemią koronawirusa i po za-
kończeniu izolacji społecznej.

Okazało się, że obecnie więcej osób za-
trudnionych odczuwa deficyt równowagi 
psychicznej, czemu trudno się dziwić. Jed-
nak jeszcze więcej pracowników zadeklaro-
wało, że ma więcej czasu na przyjemności 
i aktywności rodzinne. Ankietowani zyskali 
też dystans do wykonywanej pracy – wielu 
z nich przyznało, że zmniejszyło się ich pra-
gnienie poczucia spełnienia zawodowego.

Przedsiębiorcy na tróję z plusem

Zdrowe odżywianie jest niewątpliwie 
godne pochwały, ale przesadne dbanie 
o dietę może przekształcić się w niebez-
pieczne dla zdrowia zaburzenie. Orto-
reksja bardzo przypomina anoreksję, ale 
dotknięta nią osoba głodzi się nie w celu 
uzyskania i utrzymania szczupłej sylwetki, 
ale w celu zachowania zdrowia. I podobnie 
jak anorektyk stopniowo eliminuje z diety 
wszystko, co uważa za tuczące, ortorektyk 
rezygnuje ze wszystkiego, co uważa za nie-

zdrowe. Na końcowym etapie uznaje, że 
niezdrowe jest wszystko – w warzywach 
i owocach dopatruje się metali ciężkich 
i pestycydów, w produktach zbożowych 
różnych „polepszaczy”, w mięsie i nabiale 
antybiotyków, hormonów i środków kon-
serwujących, w rybach skażenia rtęcią. 
Ostatecznie niezdrowa i „chemiczna” oka-
zuje się nawet woda… W skrajnych przy-
padkach ortoreksja może doprowadzić 
chorego na skraj śmierci głodowej. 

Groźna ortoreksja

Trend patriotyzmu gospo-
darczego się umacnia, a nawet 
pogłębia – odwiedzający sklepy 
coraz częściej preferują produkty 
wytworzone nie tylko w Polsce, 
ale również w najbliższej okolicy.

Kupujący biorący udział w ba-
daniu SW Research „Zwyczaje 
zakupowe Polaków”, przeprowa-
dzonym na zlecenie PSH Lewiatan, 
wskazują, że artykuły spożywcze 
wyprodukowane przez przedsię-
biorców „z sąsiedztwa” są świeże 
i wysokiej jakości. Podkreślają też, 
że kupowanie „lokalnego” pomaga 
przezwyciężyć kryzys gospodarczy, 
ponieważ okoliczni producenci 
tworzą miejsca pracy, współpracu-
ją z lokalnymi dostawcami i inwe-
stują w rozwój najbliższej okolicy.

Kupujemy lokalnie
Tylko

lokalne!
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Deficyt sektora finansów publicznych
w I kwartale 2020 r. (w proc. PKB)

„Solidarność” nikogo z „Solidarności” nie wyrzucała. Ci, co chcieli, w niej 
pozostali, ci, co chcieli, z niej odchodzili. Każdy miał prawo wyboru 
i każdy wybór należy uszanować. Ale nigdy nie pozwolimy, aby ci, co nas 
opuścili, odbierali nam prawo do bycia „Solidarnością”. Większość z nas 
jest w niej od samego początku i to był nasz świadomy wybór. Tak zwana 
Nowa Solidarność to puste hasło, bo za tym nie stoją żadne wartości.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
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– Gdzie był Pan w grudniu 1981 roku 
przed zatrzymaniem? 

– Pracowałem w gdańskim Regionie 
„Solidarności”. Zostałem internowany 
12 grudnia o 24.00 w nocy. Przyszli 
po mnie do domu; dwóch tajniaków i 
dwóch mundurowych. Gdy zapytałem, 
o co chodzi, odpowiedzieli, że wytłu-
maczą mi to oficerowie na komendzie, 
i tyle. Ale zachowywali się, powiedział-
bym, grzecznie. Żona, będąca wówczas 
w ciąży, powiedziała, że potrzebuje 
koksu, który jest w piwnicy. Jeden z 
funkcjonariuszy poszedł z nią na dół, a 
tam usłyszała, żeby mi dała ciepłe buty. 
Żona nie przekazała mi tej informacji, 
ale dzięki temu wiedziała, w przeci-
wieństwie do mnie, co może się dziać. 

– Dała Panu te buty?
– Oczywiście, ale w tym momencie 

nie zaskoczyłem, czemu to zrobiła. 

– Zawieźli Pana na tę komendę?
– Nie, od razu do Strzebielinka. Gdy 

mijaliśmy kolejne miejscowości i wje-
chaliśmy w las, skojarzyłem, że nieda-
leko jest Piaśnica, więc pomyślałem, że 
to może być już koniec. Wtedy jeden 
z mundurowych odwrócił się do mnie 
i powiedział, że jedziemy do zakładu 
karnego. Wyczuł mój strach i w ten 

sposób jakby mi pomógł. Gdy dojecha-
liśmy, był śnieg. Kolejne osoby dowozili 
oddzielnymi autami. Zgromadzono nas 
w korytarzu, gdzie czekaliśmy dość dłu-
go. Ciekawe było to, że w pewnym mo-
mencie otworzyły się drzwi, śmiałym, 
zamaszystym krokiem przeszedł Mieciu 
Wachowski z jakimiś cywilami i wszedł 
gdzieś. A rano już go nie było… Nas na-
tomiast wprowadzili do cel. 

– Pamięta Pan, z kim był w celi?
– Tak. A zapamiętałem przede 

wszystkim kogoś, z kim byłem blisko w 
opozycji, z kim pracowałem później w 
tym samym pokoju. To Lech Kaczyński. 
Trudno było nie zauważyć tej osoby.

– Uczył w celi prawa?
– On był specjalistą od prawa pracy, 

ale uczył nas historii i, można powie-
dzieć, biblistyki. Świetnie się znał na jed-
nym i drugim. Odbywało się to w formie 
normalnych rozmów, ale widać było jego 
wiedzę. Z drugiej celi, do której zostałem 
przeniesiony, pamiętam Tadeusza Szczu-
dłowskiego, działacza dużo starszego od 
nas, jeszcze sprzed Sierpnia. 

Bo trzeba pamiętać, że były dwie 
grupy: post-KOR-wska, WZZ-owska 
i ta stricte niepodległościowa. Bardzo 
ważną okolicznością przed Sierpniem w 

Trójmieście był fakt ścisłej współpracy 
między grupą korowsko-wuzetzetow-
ską a niepodległościową. Rozumieli-
śmy i czuliśmy to jako różne aspekty 
tej samej sprawy, które muszą się uzu-
pełniać. Dzięki temu siła organizacyjna 
„zapalnika” strajku oraz jego „obsługa” 
była bardzo mocna i operatywna. Już 
wcześniej, od jesieni ’76, miały miejsce 
stale akcje jednej frakcji, gdzie druga 
pomagała, i na odwrót. Taka sytuacja 
była tylko w ograniczonym zakresie 
we Wrocławiu. Gdzie indziej, niestety, 
była konkurencja albo gorzej. Tadeusz 
Szczudłowski pochodził właśnie z tej 
drugiej. Wspólnie zmieniliśmy słowa 
utworu „My, Pierwsza Brygada” na 
współczesne i pasujące do naszej sy-
tuacji. Ta pieśń była śpiewana przez 

wszystkich na spacerniaku. A że był 
to duży spacerniak, to brzmiała odpo-
wiednio. 

– W którym momencie pojawiło się 
słowo „internowanie”?

– Gdy przywieziono nas do Strze-
bielinka, nie wiedzieliśmy, w jakim 
charakterze tam jesteśmy. Po dwóch, 
trzech dniach ktoś dowiedział się, że to 
internowanie. Chyba nam przekazali to 
słownie przez głośniki, a potem kazali 
podpisać odwołania od tej decyzji, któ-
re i tak zostały odrzucone. W każdym 
razie, gdy dowiedzieliśmy się, że nie 
jesteśmy aresztowani ani skazani, to 
odetchnęliśmy z ulgą. Bo internowanie 
to zupełnie coś innego niż aresztowanie 
przed procesem. 

– W Strzebielinku symulował Pan 
depresję...

– Miałem żonę w ciąży i dwoje 
małych dzieci, więc postanowiłem, że 
muszę wyjść jak najszybciej. Odesłano 
mnie do lekarki, która tam przyjmowała. 
Otuchę dawały nam jej informacje, że w 
Trójmieście jest duży opór i odbywają się 
demonstracje. Przynosiłem te wiadomo-
ści do celi. Doktor oczywiście zapisała, że 
jestem w depresji i po kilku tygodniach 
przewieziono mnie do szpitala w Sta-
rogardzie Gd. Więzienia i szpitale psy-
chiatryczne boją się prób samobójczych, 
ponieważ wówczas można ewentualnie 
skarżyć te instytucje o brak nadzoru. Tak 
więc bali się i wywieźli mnie, a wtedy to 
już kompletnie nie wiedziałem, co dzieje 
się z moją rodziną. 

– A rodzina wiedziała, gdzie Pan 
jest?

– Nie wiem, kiedy w końcu dowie-
działa się, że istnieje jakiś Strzebielinek, 
ale stało się to szybko, bo czegoś takiego 
nie dało się ukryć. Niemniej przez jakiś 
czas rodziny nie mogły nas tam odwie-
dzać. Za to, zanim okazało się, że mamy 
paczki z zagranicy i jemy lepiej niż ro-
dziny w domu, przysyłały nam paczki z 
prowiantem. Ja wiadomość przesłałem 
przez lekarza i dotarła ona w Wigilię, 
także było to pocieszeniem. Ale ja sam 
nie wiedziałem, co się dzieje z rodzi-
ną, bo informacji zwrotnej nie było. 
Wprawdzie istniała łatwa możliwość 
ucieczki ze Strzebielinka, ale dobrze, 
że tego nie zrobiłem, ponieważ później 
poszedłbym do więzienia na parę lat. 

– Ze Starogardu odwieziono Pana do 
Strzebielinka?

– Tak. Jechałem sam jeden czymś 
na kształt kontenera z celami w środ-
ku. Na brzegu siedział funkcjonariusz 
z długą bronią. Ale myślałem, że mnie 
zwolnią.

– Jak więc udało się Panu w marcu 
opuścić Strzebielinek?

– Znowu symulowałem, choć tak na-
prawdę byłem spokojny i bardzo zmobi-
lizowany. Zabrali mnie do szpitala, chcąc 
się chronić dawali mi leki, a pod koniec 
marca wypuścili, ale nie na skutek decy-
zji szpitala, tylko decyzji władz o zakoń-
czeniu mojego internowania.

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

STRZEBIELINKOWCY

Otuchę dawały nam informacje, że w Trójmieście jest duży opór 
MARIUSZ MUSKAT
rocznik 1947, współpracownik KSS „KOR” i WZZ Wybrzeża, w sierpniu 1980 roku 
uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pracownik MKZ (kierownik 
Zespołu Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych), kierownik 
Działu Informacji i Propagandy Komisji Krajowej, przewodniczący Komisji 
Zakładowej przy ZR i KK. Internowany od 13 grudnia 1981 do 9 marca 1982 r.

W roku 1946 wraz z mężem przy-
jechała do zrujnowanego Gdańska ze 
swojego rodzinnego Płocka. Pracowała 
w dziale technicznym gdańskiej rozgło-
śni Polskiego Radia. Po studiach rozpo-
częła pracę w Dyrekcji Okręgu Poczty 
i Telekomunikacji w Gdańsku, ważnej 
instytucji zarządzającej pocztą i telefo-
nami w województwach gdańskim i byd-
goskim. W październiku 1956 roku 
była inicjatorką zmian „odwilżowych” 
w DOPiT. Zażądała w imieniu swoim 
oraz wielu innych pracowników, w od-
ważnym wystąpieniu na forum ogólne-
go zebrania pracowników dyrekcji, aby 
zlikwidować egzystującą w jej ramach 
komórkę komunistycznej bezpieki (UB) 
i komisyjnie zniszczyć zebrane przez lata 
stalinowskiego terroru donosy pracow-
ników na kolegów i koleżanki z pracy. 
Po ujawnieniu „zasobów” komórki UB 
okazało się, że zgromadziła ona przez 
lata rządów Bieruta dwa pokaźnych 
rozmiarów worki pocztowe zapełnione 
donosami i meldunkami stałych albo 
okazyjnych współpracowników bezpie-
ki. Te obrzydliwe donosy zostały wtedy 
komisyjnie zniszczone, co bardzo popra-
wiło atmosferę w pracy dyrekcji.

W sierpniu 1980 roku Barbara Kier-
kowska regularnie chodziła pod bramę 
numer 2 Stoczni Gdańskiej podczas 
strajku. Już na początku września 1980 
r. zorganizowała zebranie załogi w Dy-
rekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji, 

na które przywiozła Andrzeja Gwiazdę, 
zastępcę Lecha Wałęsy w gdańskim, 
Międzyzakładowym Komitecie Strajko-
wym. Andrzej Gwiazda opowiadał o za-
łożeniach nowej organizacji związkowej, 
która niebawem przyjęła nazwę NSZZ 
„Solidarność”. Wkrótce w sposób sponta-
niczny zawiązała się w DOPiT zakładowa 
organizacja związkowa „Solidarności”, do 
której w błyskawicznym tempie wstąpiła 
większość pracowników, w tym członko-
wie PZPR. Na przewodniczącą Komisji 
Zakładowej „Solidarności” została wybra-
na w pracowniczym głosowaniu Barbara 
Kierkowska, a na zastępcę Janusz Dłu-
goński, angażujący się od jesieni 1980 r. 
w organizację współdziałania struktur 
związkowych w gdańskiej DOPiT (obej-
mującej pięć ówczesnych województw). 
Rok 1981 to okres trudnych negocjacji z 
kierownictwem dyrekcji, aby poprawić 
warunki pracy i warunki socjalne pra-
cowników w ramach realizacji porozu-
mienia strajkowego pracowników poczty 
i telekomunikacji w Gdańsku z ministrem 
łączności w październiku 1980 r.

W dniu 13 grudnia 1981 r. władze 
PRL, z generałem Jaruzelskim na czele, 
wprowadziły w Polsce stan wojenny. 
Tysiące ludzi zaangażowanych w dzia-
łalność NSZZ „Solidarność” zostały 
internowane. Do internowania trafił 
między innymi inspirator powstania 
„Solidarności” w DOPiT, Andrzej 
Gwiazda. Represje spotkały także dzia-

łaczy niższego szczebla. Barbara Kier-
kowska, która w latach 1980 i 1981 była 
kierownikiem sekcji w DOPiT, została 
przedterminowo i przymusowo skiero-
wana na emeryturę, bez prawa wstępu 
do dyrekcji. To przeniesienie na eme-
ryturę nastąpiło w pierwszych miesią-
cach 1982 roku. Działalność związkowa 
w DOPiT, podobnie jak w całej Polsce, 
okazała się niemożliwa, przydzielono 
komisarza wojskowego, wróciła bezpie-
ka nękająca działaczy związkowych. 

Nastąpił czas stanu wojennego i la-
ta działalności NSZZ „Solidarność” 
w podziemiu. Barbara Kierkowska 
włączyła się z całą energią w kolpor-
taż wydawnictw drugiego obiegu. 
Bezpieka nie próżnowała. Na skutek 
donosów i szpiclowania przez agen-
tów SB była wielokrotnie wzywana na 
przesłuchania do ponurego budynku 
SB w Gdańsku przy ulicy Okopowej, 
w którym wcześniej mieściła się siedzi-
ba UB, a jeszcze wcześniej niemieckie 
gestapo. Wielokrotnie funkcjonariusze 
SB przeprowadzali rewizje w jej miesz-
kaniu, rekwirując książki i czasopisma 
i dewastując z premedytacją mieszka-
nie. W tym okresie Barbara Kierkowska 
była współorganizatorką spotkań i mszy 
świętych w intencji ludzi „S” z branży 
łączności (poczta i telekomunikacja), 
odprawianych w kościele św. Brygidy 
w Gdańsku, przy pomocy księdza pra-
łata Henryka Jankowskiego.

Po upadku for-
malnych rządów 
komuny Barbara 
Ki e r kow s k a  n i e 
zaprzestała działal-
ności społecznej. 
Zaangażowała się 
w działalność Soli-
darności Polskich 
K o m b a t a n t ó w 
(SPK), brała udział 
w spotkaniach sek-
cji emerytów NSZZ 
„S” przy Zarządzie 
Regionu w Gdańsku. 
W okolicy przełomu 
lat 90. i 2000 roku 
pojawiło się nie-
bezpieczeństwo dla 
społeczności starego 
miasta w Gdańsku. 
Chodziło o skwer 
pomiędzy ulicami 
Szeroką, Szklary, 
Świętojańską oraz 
Groblą II. Ten zielony 
zakątek miasta został 
przez Radę Miasta Gdańska i przez prezy-
denta miasta Adamowicza przeznaczony 
na sprzedaż tajemniczej „inwestorce”, 
podobno z Australii. Barbara Kierkow-
ska i okoliczni mieszkańcy nie poddali się 
władzom Gdańska. Rozpoczęli zbieranie 
tysięcy podpisów pod protestem oraz or-
ganizowali dziesiątki spotkań z członkami 

Rady Miasta. Po wielu miesiącach agitacji, 
spotkań i zbierania podpisów pod prote-
stem przeciwko sprzedaży skweru władze 
Gdańska wycofały się ze szkodliwej decyzji. 
Skwer został uratowany i trwa do dzisiaj. 
Jest w tym odrobina zasługi śp. Barbary 
Kierkowskiej.

 Jerzy Kierkowski
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Wspomnienie o śp. Barbarze Kierkowskiej (1922–2020)

 9 stycznia 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył 
Barbarę Kierkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
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Praca robotników jest jedynym źródłem bogactw państwa.
Papież Leon XIII 

Społeczna gospodarka rynkowa jest zagadnieniem, które przykuwa uwagę 
wielu środowisk krytycznie ustosunkowanych do materialistycznych wizji 
człowieka i społeczeństwa. Co więcej, w Konstytucji RP posiadamy zapis, 
iż jest ona podstawą naszej ekonomicznej egzystencji. Jednakże, nie li-
cząc niewielkiej skądinąd katolickiej publicystyki i niszowych publikacji 
naukowych, społeczna gospodarka rynkowa pozostaje w Polsce martwym 
zapisem i nieziszczonym ideałem tracącym na znaczeniu w konfrontacji 
z praktycznym liberalizmem. Triumfujący od dekad liberalizm stanowi od-
mianę materializmu, który jest wsparty na poziomie kultury popularnej 
apoteozą egoizmu, prymitywnie afirmowanym poprzez hasła indywidu-
alnego rozwoju, kariery i wolności.

Społeczna gospodarka rynkowa 

Obecnie w Polsce od kilku lat mamy po 
raz pierwszy w historii najnowszej realizo-
wany program rozbudowanej pomocy ro-
dzinie, co jest z satysfakcją i nieukrywaną 
radością przyjmowane przez środowiska, 
które są w sposób rzeczywisty zatroskane 
o los polskich rodzin. Jednakże pomoc ta 
nie wyczerpuje w żadnej mierze uwarun-
kowań społecznej gospodarki rynkowej. 
Warto dlatego chociaż w zarysie przeana-
lizować, czym jest społeczna gospodarka 
rynkowa na przykładzie Republiki Fede-
ralnej Niemiec i Austrii.       

Twórcy społecznej gospodarki ryn-
kowej w Republice Federalnej Niemiec 
po II wojnie światowej nie wyelimino-
wali liberalnego systemu gospodarczego, 
ale zaakceptowali jego głęboką krytykę 
wyrażoną na przełomie XIX i XX wieku 
przede wszystkim w Społecznej Nauce 
Kościoła Katolickiego. Postawa Kościoła 
co do kwestii społeczno-gospodarczych 
została dobitnie ukazana w nauczaniu 
papieża Leona XIII i twórczo rozwinięta 
przez papieża Piusa XI.

Nauka Społeczna Kościoła Katolickie-
go kwestionuje podstawowe dla liberali-
zmu i komunizmu rozumienie własności 
prywatnej. Już w 1931 roku papież Pius 
XI pisał: ...Trzeba strzec się usilnie dwóch 
skrajności. Po pierwsze – tzw. „indywidu-
alizmu”, w który popada społeczeństwo 
lub do którego się zbliża ten, kto zaprzecza 
społecznemu lub publicznemu charakterowi 
prawa własności albo go osłabia. Po drugie 
– „kolektywizmu”, do którego siłą rzeczy 
zmierza lub jego dążnościom ulega ten, kto 
odrzuca lub osłabia indywidualny charakter 
własności. 

Te przełomowe tezy wynikały z dogłęb-
nego rozeznania przez Stolicę Apostolską 
globalnych procesów, które wiązały się 
z procesem postępującej industrializacji 
świata. Już w encyklice „Quadragesimo 
Anno – O odnowieniu ustroju społecz-
nego i dostosowaniu go do norm prawa 
Ewangelii” z 15 maja 1931 r. papież Pius 
XI pisał:

Najbardziej uderzającym w naszych 
czasach zjawiskiem jest skupienie się nie 
tylko samych bogactw, ale także ogromnej 
potęgi i despotycznej władzy gospodarczej w 
rękach niewielu, którzy w dodatku chociaż 
często nie są nawet właścicielami, lecz tylko 
stróżami i zarządcami kapitału, mimo to 
kierują nim w sposób samowolny. (…) To 
ujarzmienie życia gospodarczego przybiera 
najgorszą postać w działalności tych ludzi, 
którzy jako stróże i kierownicy kapitału fi-
nansowego władają kredytem i rozdzielają 
go według własnej woli. W ten sposób re-
gulują oni niejako obieg krwi w organizmie 
gospodarczym i sam żywioł gospodarczego 
życia do tego stopnia trzymają w swych rę-

kach, że nikt nie może wbrew ich woli od-
dychać. (…) Skupienie potęgi i bogactwa w 
rękach niewielu (…) jest naturalnym następ-
stwem nieograniczonej wolności konkuren-
cji, dającej zwycięstwo tylko najsilniejszym, 
tj. – jak bywa często – tym, którzy walczą 
najbezwzględniej i nie znają skrupułów su-
mienia. (…) To skupienie potęgi i bogactwa 
w rękach niewielu prowadzi do (…) walki 
o ujarzmienie samego życia gospodarczego, 
dalej, do walki o opanowanie państwa. 
(…) Wolna konkurencja doprowadziła 
do samozagłady, miejsce wolnego handlu 
zajęło ujarzmienie życia gospodarczego 
przez garść ludzi, za żądzą zysku przyszła 
nieokiełznana dążność do panowania, 
całe życie gospodarcze stało się straszliwie 
twarde, bezlitosne i brutalne. Do tego dodać 
jeszcze należy wielkie szkody spowodowa-
ne zgubnym pomieszaniem ze sobą praw i 
obowiązków państwa i życia gospodarczego. 
Jedną zaś z największych między nimi jest 
obniżenie majestatu państwa. 

Na marginesie tych słów trzeba dodać, 
iż procesy koncentracji kapitału od roku 
1931 uległy jeszcze większemu pogłębie-
niu, co widać m.in. w procesach globa-
lizacyjnych. Szczególnie proces ten jest 
widoczny w mechanizmie ograniczenia 
suwerenności państw narodowych na 
rzecz bytów ponadnarodowych lub grup 
kapitałowych, których budżety są często 
kilkukrotnie większe od budżetów śred-
nich państw europejskich.   

Sama diagnoza, choć trafna, była wy-
soce niewystarczająca wobec palących 
wyzwań. Już papież Leon XIII w 1891 r. 
był przekonany o niezbędności tworzenia 
przez pracowników związków reprezentu-
jących ich przed pracodawcami. Jednakże 
nierozwiązany pozostał problem ogra-
niczenia lub docelowo eliminacji z walki 
konkurencyjnej kosztów pracy. Ofiarami 
walki konkurencyjnej padali i padają w 
pierwszej kolejności ludzie pracy, jako 
najsłabsi, w następnej kolejności ci pra-
codawcy, którzy mają ograniczony dostęp 
do kapitału. Było to i jest wielkim brzemie-
niem dla tych pracodawców, którzy kierują 
się w swoim życiu zasadą miłości bliźniego 
lub zwykłą ludzką empatią. 

Odpowiedzią na ten dramatyczny 
problem była encyklika Świętego Piusa XI 
„Divini Redemptoris – O bezbożnym ko-
munizmie” proklamowana w uroczystość 
Świętego Józefa 19 marca 1937 r. Papież pi-
sał w niej: …W sprawie płac coraz częściej 
zdarza się [iż – dop. autora] poszczególne 
jednostki nie są w stanie zadośćuczynić 
sprawiedliwości, chyba że dla sprostania 
tym obowiązkom wszyscy razem stworzą 
organizację skupiającą pracodawców w 
celu uniknięcia walki konkurencyjnej, któ-
rą trudno pogodzić z prawami robotników, 

wtedy obowiązkiem pracodawców i przed-
siębiorców jest tworzenie i popieranie tych 
organizacji, ponieważ stają się one nor-
malnym środkiem, dzięki któremu wymogi 
sprawiedliwości mogą zostać spełnione…. 

Wzorcem społecznej gospodarki ryn-
kowej jest Republika Federalna Niemiec. 
Państwo, w którym katolicy stanowili 
mniejszość, lecz mieli znaczące tradycje 
polityczne w postaci Partii Centrum, a po 
wojnie bawarskiej CSU. Budowanie nowe-
go systemu nad Renem nacechowane było 
skrajnie niekorzystnymi uwarunkowania-
mi wynikającymi z braku podmiotowości 
do 1949 roku, a następnie ograniczoną 
suwerennością, powszechną nędzą i złą 
strukturą demograficzną wynikającą z 
bezpowrotnej utraty milionów mężczyzn 
w wieku produkcyjnym. Pomimo ekstre-
malnie trudnych warunków chrześcijań-
scy politycy i umiarkowani liberałowie 
(tzw. ordoliberałowie) dokonali właściwej 
syntezy doktrynalnej i ekonomicznej.

Zasadnicze znaczenie miało wyznacze-
nie podstawowej osi relacji ekonomiczno-
-społecznych, będącej priorytetem nowo 
tworzonego państwa, stały się nią stosun-
ki pomiędzy beneficjatami a outsiderami 
systemu gospodarczego, które powinny 
znajdować się w centrum uwagi kierują-
cych gospodarką. Solidarność społeczna 
miała stać się niezbędnym czynnikiem 
gospodarki rynkowej. Zasada sprawiedli-
wości społecznej miała zostać przyjęta jako 
przeciwwaga egoizmu grupowego.

Dzięki przestrzeganiu zasad sprawie-
dliwego podziału możliwe było w okresie 
rządów ministra gospodarki i późniejszego 
kanclerza Ludwiga Erharda zapewnienie 
odpowiedniego poziomu kooperacji spo-
łecznej nawet w takich warunkach, gdy po-
ziom dochodu narodowego nie zapewniał 
dostatecznego poziomu płac ani świadczeń 
społecznych. System wynagrodzeń przez 
długi czas przypominał „budowę cebuli”, 
to jest świadomie prowadzoną politykę 
wypłaszczania płac.

W tym miejscu należy nadmienić, iż 
dla twórców społecznej gospodarki ryn-
kowej konkurencyjność w gospodarce jak 
i państwo socjalne nie były i nie są celami 
samoistnymi. Są to tylko narzędzia, dzięki 
którym jest możliwe formowanie koope-
racji społecznej na poziomie niezbędnym 
dla prawidłowego funkcjonowania zarów-
no państwa, jak i narodu. Tak więc w pełni 
uzasadnionym stwierdzeniem jest fakt, iż 
społeczna gospodarka rynkowa jest przede 
wszystkim modelem funkcjonowania pań-
stwa.

Naczelnymi zasadami społecznej go-
spodarki rynkowej były dla jej twórców i  
realizatorów następujące prawidła:
1. Zasady polityki gospodarczej związane 

były z systemem gospodarki liberalnej, 
przy dużej nieufności co do roli kon-
cernów i międzynarodowych grup ka-
pitałowych (zagrożenie dla rzeczywistej 
szerokiej konkurencji).

2. Przyjęcie założenia, że gospodarka libe-
ralna nie może sprawnie funkcjonować 
bez skutecznego rozwiązania zagadnień 
socjalnych. Co za tym idzie, zrozumie-
nia, że dla niezakłóconego rozwoju go-
spodarczego niezbędna jest akceptacja 
systemu i polityki gospodarczej przez 
wszystkie grupy społeczne (jest to nie-
zbędny warunek gospodarki liberal-
nej).

3. Przekonanie wszystkich uczestników 
życia społeczno-politycznego, że spra-
wiedliwość socjalna może być reali-
zowana pod warunkiem zapewnienia 
przedsiębiorstwom zdolności do dzia-
łania na poziomie konkurencyjnym.

4. Odpowiednie kształtowanie postaw 
etycznych wśród grup społecznych 
wpływających na procesy gospodar-
cze, zwłaszcza elity. System prawny 
musi być bowiem uzupełniony pier-
wiastkiem etycznym. Bez tego nie jest 
możliwe stosowanie zasad gospodarki 
rynkowej.
W praktyce zasady te sprowadzały się 

do kilku niezwykle istotnych praktyk:
1. Porządek prawny musi być na tyle silny, 

aby podstawowe założenia SGR były re-
alizowane w rzeczywistości.

2. Musi być zapewniona organizacja spo-
łeczeństw. Chodzi o to, aby poszczególni 
aktorzy sceny politycznej nie występo-
wali pojedynczo i w sposób nieupo-
rządkowany wobec pojawiających się 
problemów społeczno-gospodarczych. 
System musi ograniczyć wystąpienia 
spontaniczne, nieoczekiwane, łatwo 
przeradzające się w zagrażające gospo-
darce niepokoje społeczne.

3. Na gruncie zasad prawnych powinny 
powstać i działać instytucje wymuszają-
ce stosowanie przyjętych zasad w prak-
tyce życia gospodarczego.
Niezwykle istotny jest punkt 3, który 

potwierdza, iż zasady społecznej gospo-
darki rynkowej muszą być wymuszane 
na tych podmiotach, które tych zasad 
nie respektują. Jest to trudna kwestia do 
zaakceptowania dla wszystkich skrajnych 
liberałów oraz staje się przysłowiowym 
„być albo nie być” dla ludzi i środowisk, 
które żyją z wyzysku i konkurencji niskimi 
kosztami pracy.

Społeczna gospodarka rynkowa syste-
mowo wymaga partnerstwa społecznego, 
co materializuje się akceptacją lub wręcz 
afirmacją związków zawodowych, które 
od początku istnienia Republiki Federalnej 
Niemiec są ważnym partnerem w dialogu 
społecznym. Dialog ten materializował 
się i nadal materializuje w licznie podpi-
sywanych układach zbiorowych. Związki 
zawodowe w Niemczech są zorganizowa-
ne według klucza branżowego, wynika to 
jeszcze z polityki okupacyjnej mocarstw po 
zakończeniu II wojny światowej. Z reguły 
raz w roku są toczone negocjacje dla danej 
gałęzi przemysłu lub przedsiębiorstwa. W 
tym drugim przypadku dotyczy to wiel-
kich i dużych zakładów pracy. Układy 
mają też charakter ogólnokrajowy, na 
przykład dla pracowników służby cywilnej 
lub regionalny.

W Niemczech powszechną praktyką 
jest podpisywanie układów zbiorowych 
pracy między konkretnym związkiem za-
wodowym z jednej strony oraz związkiem 
pracodawców z drugiej. Taka praktyka jest 
realizacją jednej z trzech form reprezenta-
cji pracowniczej, a mianowicie Regulacji 
zbiorowych.

Co więcej, w przedsiębiorstwach, w 
których pracodawca nie jest członkiem 
związku pracodawców, a pracownicy nie 
są członkami związków zawodowych, nie 
jest możliwe regulowanie warunków pracy 
i płacy w porozumieniach zakładowych, 
jeżeli istnieją jakiekolwiek układy zbioro-
we mogące mieć zastosowanie w danym 

zakładzie pracy. Godziłoby to bowiem 
w supremację układów zbiorowych, które 
są fundamentem życia społecznego Nie-
miec.  Niezmiernie interesujący jest fakt, 
iż w zakładach postanowienia układowe 
obowiązują tylko pracowników zrze-
szonych w związku zawodowym, który 
jest sygnatariuszem układu. Skutkuje to 
w praktyce gorszymi (stagnacyjnymi) 
warunkami dla pracowników niezrze-
szonych oraz w praktyce generuje presję 
ekonomiczną wywieraną na każdego 
pracownika, jeśli chodzi o przynależność 
związkową. Co więcej, federalny minister 
pracy i związkowi ministrowie pracy mają 
prawo arbitralnie rozszerzyć dany układ 
zbiorowy na daną branżę lub obszar ad-
ministracyjny (np. land). Zazwyczaj takie 
działania dotyczą dziedzin gospodarki 
o niskim stopniu uzwiązkowienia i złych 
warunkach pracy, na przykład budownic-
twa. Aby wyobrazić sobie, jak ten system 
działa w praktyce warto sięgnąć po dane. I 
tak na przykład w 2016 roku obowiązywa-
ło 70 tysięcy układów zbiorowych, z czego 
502 ponadzakładowe.

Dopełnieniem tego systemu jest repre-
zentacja pracownicza w ciałach nadzor-
czych dużych podmiotów gospodarczych. 
I tak w radach nadzorczych w przedsię-
biorstwach i koncernach zatrudniających 
ponad 500 pracowników dwie trzecie ich 
członków muszą stanowić przedstawiciele 
załogi, zaś w firmach zatrudniających po-
nad 2 tysiące pracowników połowa składu. 
Dodatkowo istnieją rady zakładowe, któ-
re są reprezentacją wszystkich pracowni-
ków, zaś w praktyce są ściśle związane ze 
związkami zawodowymi. Współdecydują: 
w sprawach socjalnych (najszersze kom-
petencje), personalnych i ekonomicznych 
– przykładowo kształtowanie wynagro-
dzeń w zakładach pracy (np. podział 
premii dodatkowych, niewynikających 
z układów zbiorowych), decydują o czasie 
początku i końca dziennego czasu pracy, 
w tym przerw oraz podziale czasu pracy 
na dni tygodnia.

Jak widać z powyższych informacji, 
w ramach społecznej gospodarki rynkowej 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat stworzo-
no system, w którym świat pracy nie tylko 
zabezpieczył swoje żywotne interesy, ale 
również przejął współodpowiedzialność 
za rozwój życia gospodarczego. 
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EKOLOGIA DLA MŁODYCH 

Przedszkolak, uczeń 
i młody turysta też 
powinni pamiętać 
o środowisku
Nietrudno jest obecnie znaleźć przydatne informacje na temat, jak żyć 
w zgodzie z ekologią w poszanowaniu narury, na przykład odnośnie wy-
miany zatruwających powietrze pieców kaflowych, modernizacji naszych 
domów albo choćby różnic między ekogroszkiem a pelletem. Rozglądając 
się za tym, co sami możemy zrobić dla środowiska, warto pamiętać również 
o najmłodszym pokoleniu. 

Znane porzekadło mówi, że „czego 
Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał”. Jeśli więc chcemy, aby nasza 
codzienna ekopraca nie szła na marne, 
zdrowe dla natury nawyki warto prze-
kazywać następnemu pokoleniu nie tyl-
ko od święta, ale w codziennym życiu. 
Możemy to robić choćby poprzez wła-
ściwą segregację śmieci i dawanie w ten 
sposób dobrego przykładu dzieciom. 
Oczywiście nie jest (ani nie powinien 
to być) jedyny sposób na pokazanie, że 
ekologia ma dla nas znaczenie. Na co 
więc jeszcze można zwrócić uwagę?

Tegoroczne wakacje przebiegały 
– ze względu na zagrożenie związane 
z koronawirusem – w sposób zupeł-
nie odmienny, niż mogliśmy to sobie 
planować jeszcze na początku roku. 
Nikt lub prawie nikt nie wyjeżdżał za 
granicę, wiele osób zostało w domach, 
niektórzy wykorzystali wolny czas na 
wyjazd w góry, nad morze lub do ro-
dziny mieszkającej w innej części kra-
ju. A to doskonała okazja, aby pokazać 
naszym dzieciom – zanim jeszcze wró-
ciły do szkoły – jak połączyć turystykę 
z ekologią. 

W podróż, jeśli istnieje taka moż-
liwość i jest to bezpieczne, warto wy-
brać się pociągiem, a nie samochodem, 
których w Polsce, patrząc statystycznie 
w odniesieniu na jednego mieszkańca 
(jak wynika z danych statystycznych) 
jest więcej niż w Niemczech czy Wiel-
kiej Brytanii. 

– Codziennie w wyniku spalania pa-
liw do powietrza dostają się szkodliwe 
substancje, które następnie wdychamy. 
Ruch aut przyczynia się także do degra-
dacji środowiska, wpływa negatywnie 
na zdrowie i na jakość naszego życia. 
Można funkcjonować inaczej, ekomo-
bilnie – przekonują eksperci w jednym 
z przygotowanych spotów wideo. 

Dzieci, widząc, że wszędzie jeździmy 
samochodem, również w przyszłości 
będą tak robić. Jeśli natomiast zdecy-
dujemy się na pociąg, a podczas waka-
cji wypożyczymy jeszcze rowery i w ten 
sposób zwiedzimy najbliższą okolicę, to 

możemy spodziewać się, że taki zdrowy 
nawyk zostanie w ich pamięci. 

Będąc w lesie czy nad wodą, zwra-
cajmy uwagę, co robimy ze śmiecia-
mi, które – chcąc nie chcąc – wszyscy 
przecież wytwarzamy, także w plenerze. 
Dajmy przykład, skrzętnie zbierzmy 
swoje śmieci i wyrzućmy je później 
do pojemników, dziecko to zapamięta. 
A jeśli przy okazji zbierzemy i obcy, 
walający się w pobliżu śmieć, nauczy 
to malucha dbałości o przyrodę i od-
powiedzialności za ten kawałek lasu czy 
plaży. Uzmysłowi, że nie jest fajnie ba-
wić się i wypoczywać wśród walających 
się odpadów.

Już sam wybór miejsca na letni od-
poczynek może być świadomym, eko-
turystycznym wyborem. Na przykład 
Mielno w województwie zachodniopo-
morskim może pochwalić się certyfika-
tem Przyjazna Plaża, który otrzymało 
za ekologiczne podejście i ochronę nad-
morskiego środowiska. Warto zwrócić 
uwagę, czy dla miejscowości i gmin w 
naszej okolicy również ma to znacze-
nie. To łatwo dostrzec choćby w szko-
łach i programach dla dzieci, jakie są 
proponowane w różnych placówkach. 
Szkolne akcje to również sposób na 
wzrost poziomu wiedzy ekologicznej 
młodego pokolenia, a co za tym idzie 
wzrost poczucia odpowiedzialności za 
stan środowiska naturalnego w naszym 
najbliższym otoczeniu. Nie mniej waż-
ną wartością, która przyniesie efekty 
w przyszłości, jest utrwalanie postaw 
proekologicznych. 

Przykłady z naszej okolicy

Gdyńskie Przedszkole nr 11 „Pod 
kasztanami” zostało wyróżnione ty-
tułem Złoty Lider Lokalnej Ekologii 
(który jest przyznawany za długotrwa-
łą aktywność proekologiczną), a Szkoła 
Podstawowa nr 40 oraz Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 2 w tym samym mie-
ście otrzymały wyróżnienia w postaci 
Róż Ekologii (za wybitne osiągnięcia w 
obszarze ochrony środowiska). Dzię-

ki takim programom ekologicznym 
dzieci przekonują się, jak duży wpływ 
na ich rozwój i zdrowie ma ekologia i 
zdrowe środowisko, w którym wszyscy 
żyjemy. 

„Od wielu lat kształtujemy świa-
domość ekologiczną wśród naszych 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Ta 
edukacja w naszej szkole od wielu lat 
prowadzona jest w sposób zorganizo-
wany i cykliczny” – można przeczy-
tać na stronie internetowej ZSP nr 2 
w Gdyni. „W 2005 roku przystąpiliśmy 
do programu Ekozespoły Gap Polska 
(edukacyjny program ekologiczny sku-
piony na kreowaniu zachowań i nawy-
ków proekologicznych w codziennym 
życiu w rodzinie, w szkole i podczas za-
kupów), a w roku szkolnym 2012/2013 
do programu Lider Lokalnej Ekologii 
(głównym celem jest aktywizacja spo-
łeczności lokalnej do działań na rzecz 
ochrony środowiska, zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa ekologiczne-
go). Obecnie współpracujemy z Komu-
nalnym Związkiem Gmin Doliny Redy i 
Chylonki, organizując kampanie infor-
macyjne oraz konkursy”. 

– Elementem ochrony środowiska 
musi być edukacja, prowadzona syste-
matycznie i ciągle w dużej grupie ludzi. 
Tylko to daje możliwość wychowania 
całych pokoleń – mówił w minionym 
roku Tadeusz Wiśniewski, prezes za-
rządu Komunalnego Związku Gmin, 
podczas uroczystego honorowania pla-
cówek edukacyjno-wychowawczych za 
ekologiczne działania. 

Z kolei rumska Ekologiczna Szko-
ła Społeczna nie tylko realizuje różne 
projekty edukacyjne na temat wody, 
zmian klimatu, ale przekazuje wiedzę 
także ekologiczną przy okazji poru-
szania innych zagadnień. Przykłado-
wo wiosną 2020 roku, w ramach ob-
chodów Dnia Ziemi, omawiane były 
ekologiczne wyzwania, jak i zmiany 
klimatu. Tego dnia dzieci usłyszały 

między innymi, co mogą zrobić, by 
zapobiec suszom. 

– Wiedzę o tym, jak ochronić pla-
netę i nas musimy zdobywać przez cały 
rok – przekonują nauczyciele z tej pla-
cówki. – Każdy z nas, nawet najmłodsi, 
może zadbać o wspólny dom, jakim jest 
Ziemia. Razem możemy wszystko. 

Z perspektywy dzieci

Ciekawy projekt, również związany 
z ekologią w szkole, był prowadzony w 
lęborskich placówkach. Tam dzieci pi-
sały... listy dla Ziemi. 

„Smucę się, jak ludzie cię zaśmiecają 
i nie dbają o lasy, rzeki i powietrze. Po-
staram się ci pomóc. Będę oszczędzać 
wodę, segregować śmieci i sprzątać je-
zioro” – napisała Matylda z lęborskiego 
Przedszkola nr 5. 

„Piszę do ciebie, gdyż chciałbym 
przeprosić, że niektóre dzieci wyrzuca-
ją papierki po chipsach czy batonikach. 
Chcę, żebyś wiedziała, że ja staram się, 
żeby ci pomóc” – napisał z kolei Patryk 
z tego samego przedszkola. 

Z kolei uczniowie z klas III–VII z te-
go miasta na początku bieżącego roku 
wzięli udział w konkursie „Mistrz recy-
klingu Maks porządkuje odpady”. 

„To konkurs o odpadach i o tym, 
dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja; 
ułatwia prawidłowy odzysk i recykling 
urządzeń AGD i RTV wszechobecnych 
w naszym codziennym życiu” – instru-
ował Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Lęborku w wyda-
nym komunikacie. –„Każdy z nas miał 
w ręku instrukcję obsługi urządzenia. 
Taka instrukcja przekazuje informację 
na temat budowy, części składowych i 
sposobu eksploatacji. My idziemy o krok 
dalej: w tym roku uczestnicy konkursu 
są ekodesignerami”. Należało wykonać 
makietę nadającego się do recyklingu 
urządzenia wraz z instrukcją obsługi 
i z opisem co można będzie jeszcze raz 

wykorzystać. Zadanie brzmiało: „Przyj-
rzyj się wybranemu przedmiotowi na 
prąd lub baterie. To może być lodówka, 
telefon komórkowy, kamera, słuchaw-
ki… Wykonaj model tego przedmiotu 
z materiałów upcyklingowych: starych 
kartonów, opakowań, taśmy itp., a na-
stępnie narysuj instrukcję demontażu, 
tak aby przekazać jak najwięcej infor-
macji na temat zawartych w nim surow-
ców wtórnych i tych nadających się do 
recyklingu”. 

A co w domu?

Niezależnie od wszystkich progra-
mów realizowanych przez różne pla-
cówki wychowawczo-oświatowe, do 
których chodzą dzieci, warto pamiętać 
o jeszcze jednym elemencie. Ekologia 
nie może kończyć się wraz z wyjściem 
z przedszkola czy szkoły. To przede 
wszystkim w domu powinniśmy dbać o 
ekologiczne podejście do środowiska. 

„Urządzenia czuwają, pochłania-
ją prąd i pieniądze. Ilość zużywanej 
energii elektrycznej w naszych do-
mach przekłada się na stopień zanie-
czyszczenia powietrza. Im mniej prądu 
zużyjemy, tym mniej zanieczyszczeń 
trafi do atmosfery i mniej zapłacimy za 
rachunki” – przypomina Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w spocie promującym 
ekologiczną postawę w życiu. „Zmień 
złe nawyki na zdrowe praktyki” – za-
chęcają specjaliści. 

 Tomasz Modzelewski 

Przez kilka lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadził kampanię edukacyjną 
pn. „Poczuj klimat”, w ramach której poruszane były kwestie związane z wpływem naszych codziennych zachowań na 
środowisko. Bohaterami kampanii była rodzina Pomorskich. W ten przyjazny sposób ważne informacje były przekazywane 
w formie odpowiedniej nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. 
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Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udzia-
łu w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II 
edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, za-
mieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które 
z własnej inicjatywy przystępują do projektu. Preferowane 
będą osoby zatrudnione w sektorze MŚP i ekonomii spo-
łecznej, osoby o niskich kwalifikacjach, to jest takie, które 
mają wykształcenie maksimum średnie, osoby 50+.

Oferta projektu:

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin zakoń-
czone egzaminem zewnętrznym. Poziom od A1 do C2 
– bezpłatne
 angielski – 168 osób
 francuski – 12 osób
 niemiecki – 24 osoby

Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych – szkolenia autoryzowane – odpłatność 
uczestnika 15 proc. 
 Microsoft – 40 osób – 80 godzin / osobę
 Oracle – 60 osób – 80 godzin / osobę

Szkolenia nieautoryzowane – bezpłatne
 Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych – szkolenia nieautoryzowane, np. Microsoft 
Excel w codziennej pracy na różnych poziomach za-
awansowania – 140 osób – 32 godziny / osobę

Szkolenia zawodowe – odpłatność uczestnika 15 proc.
 40 osób. Każda z osób zakwalifikowanych do udziału 

w szkoleniach zawodowych wskaże szkolenie, którym 
jest zainteresowana. Szkolenie musi prowadzić do 
rozwoju kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym sys-
temem kwalifikacji i mieścić się w budżecie projektu. 
Przykładowe szkolenia: prawo jazdy kat. C+E, księgo-
wość, kadry i płace, HR, spawanie. 
Kontakt: Jagna Łobodzińska, tel. 58 308 43 37
e-mail: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Zapraszamy na szkolenia: 
językowe, informatyczne i zawodowe

17 września uczniowie z całej Polski 
zjechali do stolic województw, by przy-
stąpić do testów egzaminacyjnych w 
ramach VII edycji ogólnopolskiego 
konkursu historycznego „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii”.

Egzamin polegał na rozwiązaniu 
testu z wiedzy historycznej obejmują-
cej lata 1970–1990. Uczniowie liceów i 
techników z całej Polski rywalizowali o 
zakwalifikowanie się do drużyny woje-
wódzkiej, która weźmie udział w wiel-
kim finale olimpiady.

Troje uczniów z najwyższymi wy-
nikami w każdym z regionów stworzy 
drużynę, która w finale ogólnopol-
skim zawalczy o zwycięstwo. Laureaci 
spotkają się w grudniu podczas finału 
konkursu w Szczecinie. Na zwycięzców 

Olimpiady Solidarności czekają indek-
sy uniwersyteckie, stypendia naukowe i 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. W kon-
kursie biorą udział uczniowie z klas 
drugich liceum i trzecich technikum.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii” to największy i 
najbardziej rozpoznawalny ogólnopol-
ski konkurs historyczny dla uczniów 
szkół średnich w Polsce.

Olimpiada składa się z trzech etapów: 
szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopol-
skiego finału. Co roku zgłasza w nim swój 
udział około 600 szkół z całej Polski. Or-
ganizator, Fundacja Centrum Solidarności, 
przykłada dużą wagę do rzetelnego opra-
cowania zadań konkursowych, starannie 
wybierając komisję konkursową. Podczas 
każdej kolejnej edycji Olimpiady Solidar-
ności organizator podejmuje działania ma-

jące na celu wzbogacenie wiedzy i umiejęt-
ności uczestników oraz nauczycieli.

W tym roku Olimpiada Solidarności 
będzie trwała dłużej, wyjątkowo uczest-
nicy spotkają się również jesienią oraz 
zimą. Konkurs musiał zostać zawieszo-
ny wiosną ze względu na niebezpiecznie 
szybkie rozpowszechnianie się wirusa 
COVID-19. Z troski o zdrowie uczest-
ników organizator przygotował specjal-
ne wytyczne i obostrzenia dotyczące 
zachowania podczas egzaminów. Dla 
uczniów, którzy nie mają szans dosta-
nia się do finału konkursu, organizator 
przygotował test w wersji online we 
współpracy z portalem dzwonek.pl.

Ogólnopolskimi partnerami etapu 
wojewódzkiego olimpiady są Instytut 
Dziedzictwa Solidarności i Centrum 
Historii Zajezdnia.

Historyczna Olimpiada Solidarności

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”

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 ofertę  
dla członków Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” przygotował 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

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
We wrześniu rozpoczął się nabór 

kandydatów do trzynastej edycji kon-
kursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”.

Do konkursu kandydatów typują 
podstawowe jednostki organizacyjne 
NSZZ „Solidarności”, które wypełniają 
ankiety zgłoszeniowe zawierające mię-
dzy innymi pytania dotyczące uzwiązko-
wienia w firmie, procentu umów o pracę 
na czas nieokreślony, a także funkcjono-
wania społecznej inspekcji pracy. 

Każdy wniosek, oprócz ankiety zgło-
szeniowej, powinien zawierać również 
opinię władz organizacji NSZZ „So-
lidarność” dotyczącą zawarcia z pra-
codawcą ZUZP i przestrzegania jego 
warunków, ocenę relacji pracodawcy z  
załogą i reprezentującymi ją związkami 
zawodowymi. 

Przedstawiony powinien zostać tak-
że wynik finansowy firmy za ostatni rok 

rozrachunkowy (informacja ta nie doty-
czy zakładów nieprodukcyjnych). Jeżeli 
firma ma dodatni wynik, należy podać 
informację, czy pracodawca przezna-
czył część środków na podwyżki lub 
nagrody dla pracowników, na inwe-
stycje poprawiające warunki pracy lub 
tworzące nowe miejsca pracy. 

W opinii powinna znaleźć się rów-
nież informacja, w jaki sposób praco-
dawca przeciwdziała stresowi w pracy, 
ze szczególnym uwzględnieniem walki 
z mobbingiem.

Ankiety zgłoszeniowe należy 
przesyłać na adres: Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność”, ul. Wały 
Piastowskie 24,  80-855 Gdańsk, 
z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” lub pocz-
tą elektroniczną na adres: certyfikat
@solidarnosc.org.pl w terminie do 
31 grudnia 2020 roku.

Do tej pory wręczonych zostało 221 
certyfikatów. Niektórzy pracodawcy 
otrzymali ten zaszczytny, przyznawa-
ny przez NSZZ „Solidarność” tytuł 
więcej niż jeden raz. Celem konkursu 
jest promowanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu dobrych 
praktyk. 
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PRAWNIK INFORMUJE

W dniu 31 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 
2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 535).

Celem nowelizacji ustawy jest przyznanie działaczom świadczenia wyrów-
nawczego. Dodatkowo ustawa zawiera inne rozwiązania zwiększające pomoc 
państwa dla tej grupy społecznej, zaangażowanej w działalność niepodległościową 
w okresie 1939–1956 i 1957–1989.

Świadczenie wyrównawcze

Każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emery-
talne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł brutto, ma prawo do świadczenia wy-
równawczego. Jego wysokość odpowiada kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 
kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty pobieranej przez osobę uprawnioną. 
Kwota bazowa (2400 zł brutto) będzie ulegała podwyższeniu w terminach i 
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebny wniosek

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wyrównawczego wszczynane 
będzie na podstawie wniosku osoby uprawnionej. Do wniosku będzie należało 
dołączyć dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świadczenie wyrównawcze wypłacane będzie wraz z emeryturą lub rentą.

Inne świadczenia i ulgi

Ulgi w komunikacji miejskiej
Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50 proc. przy 

przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz 51 proc. na przejazdy w ko-
munikacji krajowej, w tym kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i po-
spiesznych oraz kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne 
– na podstawie biletów jednorazowych.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają działacze opozycji an-

tykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych niepod-
legający ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub niepobierający emerytury lub 
renty.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia Szefo-
wi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o 
niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego 
tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych 
warunków.

Osoba uprawniona składa co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 
oświadczenie o niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i 
braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zwolnienie pomocy pieniężnej spod egzekucji komorniczej
Egzekucji nie podlegają kwoty jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej 

przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Maria Szwajkiewicz

Dodatkowe wsparcie dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej 
– nowelizacja ustawy 

Nadzwyczajny czas epidemii COVID-
-19 przyniósł ze sobą zmianę orga-
nizacji pracy szkół oraz zwiększoną 
pracę nauczycieli i dyrektorów pla-
cówek oświatowych.

Nauczyciel jest uprawniony do do-
datków funkcyjnego czy wiejskiego i po-
winien otrzymywać je również w okresie 
pracy zdalnej – wyjaśnia MEN. Z kolei 
wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe ustalone jest zgodnie z zasadami 
określonymi przez dyrektora szkoły. Kło-
poty z wypłatami za nadgodziny pojawiły 
się na terenie powiatów wejherowskiego i 
kwidzyńskiego.

Zator w wypłatach za nauczycielskie 
nadgodziny dotyczy m.in. gminy Sze-
mud. I tak Ryszard Kalkowski, wójt gmi-
ny Szemud, decyzje co do wypłaty należ-
nych wynagrodzeń scedował co prawda 
na dyrektorów szkół, jednocześnie jed-
nak poinformował dyrekcje, że za nad-
godziny gmina nie zapłaci. I nauczyciele 
tam wynagrodzeń za nadliczbówki nie 
otrzymali. Sprawę dochodzenia pracow-
niczych roszczeń nauczycieli koordynuje 
przewodnicząca Komisji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Wejherowie Ewa 
Rocławska oraz przewodnicząca Koła 
NSZZ „S” w szkole w Szemudzie Marta 
Rapa-Reszczyńska.

– Metoda przenoszenia odpowie-
dzialności z organów prowadzących na 
dyrektorów szkół nie może być skuteczna. 
Temat wynikł bowiem wraz z przejściem 
na nauczanie zdalne. Sprawę badała, na 
wniosek wejherowskiej komisji między-
zakładowej oświaty naszego związku, 
Państwowa Inspekcja Pracy. Z opinii 
prawnych wynika jasno, że racja jest po 
naszej stronie. Odbyliśmy też spotka-
nia z udziałem wojewody pomorskiego 
i pomorskiej kurator oświaty. Wydawać 
by się mogło, że wypłata wynagrodzenia 
za pracę jest oczywista. Kluczenie i brak 
urzędniczej woli wydaje się co najmniej 
zastanawiające – uważa Ewa Rocławska.

Na przełomie czerwca i lipca br. od-
były się dwa spotkania przedstawicieli 
„S” oświatowej z wójtem gminy Szemud. 
O ile tej urzędniczej woli do zaspokoje-
nia roszczeń będzie brakowało, nauczy-
ciele pójdą z powództwami o zapłatę do 
sądów pracy.

Przypomnijmy, że ograniczenia funk-
cjonowania przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych, wprowadzono Rozporzą-

dzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie cza-
sowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, a następnie 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie cza-
sowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty. Kolejne no-
welizacje zobligowały nauczycieli i dy-
rektorów do stosowania  technik zdalne-
go nauczania, a nauczyciele i uczniowie 
do końca roku szkolnego musieli do-
stosować się do pracy zdalnej. Nauczy-
ciele pracowali najczęściej na własnym 
sprzęcie komputerowym. Praca była też 
utrudniona przez niewystarczające łącza 
internetowe, czyli brak dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu. Pochłaniało 
to zatem więcej czasu.

Nauczycielowi przysługuje wynagro-
dzenie za niezrealizowane godziny po-
nadwymiarowe wtedy, gdy był gotów do 
ich wykonywania, a doznał przeszkód 
z przyczyn dotyczących szkoły (art. 81 
§ 1 kodeksu pracy). W konsekwencji 
przesłanką prawa do wynagrodzenia za 
ten czas jest pozostawanie w gotowości 
do wykonywania pracy.

W czerwcu br. Prezydium Między-
regionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku wskazywało, że warunki 
pracy nauczycieli pracujących zdalnie 
należy uznać za warunki trudne i na-
leży dopisać je do katalogu zawartego 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 416).

Główny inspektor pracy Wiesław 
Łyszczek zabrał głos w sprawie nadgo-
dzin. Oto fragment jego opinii przesła-
nej do Krajowego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ „Solidarność”:

„Kompetencja w zakresie ustalania 
zasad zaliczania do wymiaru godzin po-
szczególnych zajęć realizowanych z wyko-
rzystaniem  metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu kształ-
cenia, w tym także zajęć realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych, 
należy do dyrektora jednostki systemu 
oświaty. Do kompetencji dyrektora należy 
również ustalenie zasad dokumentowania 
tej pracy. Tak więc nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie za zrealizowane w tym 
okresie godziny ponadwymiarowe usta-
lone zgodnie z zasadami określonymi 
przez dyrektora szkoły.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wy-
korzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu kształ-
cenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę 
w składnikach i wysokości wynikających 
z ich uprawnień. Tak więc nauczyciel 
otrzymuje m.in. dodatki: za wysługę lat, 

motywacyjny, funkcyjny (w tym z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy), 
jeżeli jest do nich uprawniony. Za zaję-
cia zrealizowane powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciel otrzymuje również wynagro-
dzenie za godziny ponadwymiarowe. 
Jeżeli w okresie czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty nauczyciel realizował zajęcia dy-
daktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze 
powyżej obowiązującego go tygodniowe-
go wymiaru godzin zajęć, w zastępstwie 
nieobecnego nauczyciela, to przysługuje 
mu z tego tytułu wynagrodzenie ustalo-
ne zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Karta 
nauczyciela.

Godziny ponadwymiarowe nie na-
leżą do warunków pracy nauczyciela 
uzgodnionych w umowie o pracę lub 
akcie mianowania. Toteż możliwe jest 
zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie 
realizowanych przez nauczycieli godzin 
ponadwymiarowych w trakcie roku 
szkolnego, odpowiednio do potrzeb, 
z zachowaniem wymiaru, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Karta na-
uczyciela. Przepis dotyczący realizowa-
nia przez nauczyciela zajęć z wykorzy-
staniem metod i technik kształcenia na 
odległość lub innego sposobu kształce-
nia w ramach obowiązującego go przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia 
pensum, a po jego przekroczeniu w ra-
mach godzin ponadwymiarowych, ma 
zastosowanie również do zajęć realizo-
wanych przez nauczycieli w okresie od 
12 do 24 marca 2020 r. W przypadku za-
tem świadczenia przez nauczycieli w tym 
okresie pracy polegającej na wspieraniu 
uczniów w samodzielnej nauce w domu 
i kontaktowaniu się z nimi przy wyko-
rzystaniu np.: dziennika elektronicznego, 
strony internetowej przedszkola, szkoły 
lub placówki, mailingu do rodziców, 
a w przypadku starszych uczniów bez-
pośredniego kontaktu elektronicznego 
itp., praca ta realizowana była w ramach 
obowiązującego nauczycieli tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć. Możliwe jest również uznanie zajęć 
realizowanych przez nauczycieli w tym 
okresie za pracę w godzinach ponadwy-
miarowych”. 

W związku z napływającymi in-
formacjami do Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 
dotyczącymi braku wypłaty wynagro-
dzeń za godziny ponadwymiarowe ze 
względu na zawieszenie pracy szkół 
(16–24 marca 2020 r.), a następnie od 
25 marca br. pracy przedszkoli, szkół i 
placówek oświatowych metodą zdalną, 
prezydium gdańskiej sekcji zdecydowa-
ło o przeprowadzeniu badania ankieto-
wego. Z nadesłanych ankiet wynika, że 
samorządy (organy prowadzące) i dy-
rektorzy przedszkoli, szkół i innych pla-
cówek oświatowych na terenie działania 
sekcji m.in. nie wypracowali jednolitego 
stanowiska w sprawie wynagrodzeń za 
godziny ponadwymiarowe.  

Artur S. Górski

Za nadgodziny w czasie epidemii 
należy się zapłata 

OŚWIATA

Nauczycielowi przysługuje 
wynagrodzenie za 
niezrealizowane godziny 
ponadwymiarowe wtedy, 
gdy był gotów do ich 
wykonywania, a doznał 
przeszkód z przyczyn 
dotyczących szkoły.

Przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Krzysztofowi Żmudzie  

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają członkowie i pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”
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Łącznie 695 osób wzięło udział w 
tegorocznej edycji Orlen e-Marato-
nu Solidarności. Najwięcej uczest-
ników zdecydowało się na przebie-
gnięcie dystansu 42 kilometrów i  
195 metrów w ratach.

W tym roku, ze względu na zagro-
żenie związane z koronawirusem, ma-
raton był wyjątkowy. Już w trakcie jego 
przygotowywania organizatorzy musieli 
zweryfikować swoje plany. Nie odbył się 
jeden wspólny bieg, ale każdy pokony-
wał określony dystans indywidualnie.  

– Nie chcieliśmy zawieść naszych 
sympatyków, gdyż Maraton Solidarno-
ści to impreza z historią w tle. Tak też 
zrodził się pomysł wirtualnego biegu, 
rozszerzonego o maraton na „raty” i 
dystans 5 kilometrów przeznaczony 
dla mniej zaawansowanych uczestni-
ków – mówił latem Kazimierz Zimny, 
dyrektor Maratonu Solidarności.  

Jak pokazał czas, decyzja była traf-
na. Liczba osób startujących była zbli-
żona do frekwencji z poprzednich lat. 
Z oczywistych względów nie było tyle 
co zwykle biegaczy z zagranicy (zawsze 
stanowili oni około 15 procent wszyst-
kich uczestników).

– Maraton musiał przenieść się w 
przestrzeń wirtualną, a co za tym idzie 
musieliśmy zaplanować wszystko tak, 
aby potencjalni uczestnicy nie mieli z 
niczym problemów – podsumowuje 
Kazimierz Zimny. – Dzięki długolet-
niej współpracy z firmą informatyczną 
Data Sport sprawę zapisów, klasyfika-
cji i przyjmowania wyników mieliśmy 
z głowy. Wszystkie dane były na bieżąco 
wprowadzane na stronę organizatora. 
Drugi temat, którym trzeba było się za-
jąć, to promocja imprezy, czego podjął 
się współpracujący z nami od 2008 roku 
portal biegowy maratończyk.pl. 

Organizatorzy obawiali się, czy 
wszystkie założenia, biorąc pod uwagę 
inną organizację biegu, zostaną spełnio-

Uczestnicy maratonu wykonywali pamiątkowe zdjęcia w różnych miejscach, 
a następnie przesyłali je do organizatorów   

Podsumowujemy Maraton Solidarności 

Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność” chojnicki oddział Związku zor-
ganizował latem spływ kajakowy. Wzię-
ło w nim udział 12 osób. – W sześciu 
kajakach płynęliśmy rzeką Chociną 
– relacjonuje Bogdan Tyloch, kierow-
nik chojnickiego oddziału NSZZ „So-
lidarność”. – W wycieczce wzięli udział 
członkowie „S” oraz osoby ze związko-

wego koła emerytów. Wszystko trwało 
ponad dwie godziny. 

Dodajmy, że podobny spływ odbył 
się pięć lat temu, gdy „Solidarność” 
obchodziła 35-lecie. Niewykluczone, że 
w tym roku uczestników byłoby więcej, 
gdyby nie ograniczona liczba kajaków, 
z których można było skorzystać. 

(tm)
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ne, ale dzięki zaangażowaniu całego ze-
społu nie było większych problemów. 

Bieg w różnych wersjach

Każdy uczestnik, który się na to zde-
cydował, mógł rozbić dystans maratonu 
na sześć części. Była to alternatywa dla 
zawodników, którzy nie czuli się na si-
łach przebiec pełnego dystansu jedno-
razowo. Wszystko było oczywiście we-
ryfikowane, ponieważ każdy zawodnik 
przekazywał swój wynik i ślad GPX do 
aplikacji. Na tej podstawie został skla-
syfikowany.  

– Wiadomo, że inaczej biegnie się 
maraton ze współzawodnikami. Wte-
dy ma się dodatkowy bodziec i moty-
wację. Zupełnie inaczej biega się sa-
memu po lesie. Nie byłam pewna, czy 
będę miała ochotę biec sama, dlatego 
wybrałam krótsze odcinki – opowia-
da Jolanta Klusek, jedna z osób, które 
wybrały opcję „maratonu na raty”. – Z 
czystym sumieniem mogę polecić start 
w wirtualnej wersji biegu, ponieważ 
to dodatkowy bodziec do treningów i 
sprawdzenia swoich możliwości w cza-
sach, gdy większość imprez biegowych 
się nie odbywa – zwraca uwagę inny 
uczestnik Cypriana Łoposzko. 

Dodajmy, że trzecia opcją był mar-
szobieg na dystansie 5 kilometrów. – I 
była to trafiona propozycja, ponieważ 
ponad 130 osób zmierzyło się z przy-
słowiową piątką – dodaje Kazimierz 
Zimny. – Wielu moich znajomych 
wybrało ten dystans, nie ukrywam, 
że sam również pokonałem go z mo-
imi współpracownikami. Dzięki temu 
pierwszy raz mogliśmy wystartować w 
„swojej” imprezie i teraz będziemy mie-
li co wspominać. A przeglądając wyniki 
na tym dystansie mogę stwierdzić, że 
wśród uczestników, oprócz typowych 
amatorów, byli również zawodowcy, 
którzy potraktowali bieg jako formę 
treningu.

Zapisy do Orlen e-Maratonu Soli-
darności, które rozpoczęły się 6 czerw-
ca, miały potrwać do 31 sierpnia. Przez 
cały ten czas obsługa imprezy na bie-
żąco starała się pomagać uczestnikom, 
przykładowo przy wprowadzaniu wy-
ników, ale ostateczny termin możliwo-
ści dołączenia się chętnych i tak został 
wydłużony o tydzień. 

– Pod koniec zapisów mieliśmy spo-
ro zapytań o możliwość przedłużenia 
terminu. Argumentem była lepsza po-
goda do biegania, niektórzy dowiedzieli 
się później o wydarzeniu. Dla nas jako 
organizatora nie było to problemem, 
zwłaszcza że zapisy rozpoczęliśmy 6 
czerwca, czyli zakończenie wypadło 
też szóstego, ale września. W tym czasie 
zapisało się ponad 30 osób – tłumaczy 
Kazimierz Zimny. 

Oni byli najlepsi 

Ostatecznie w jednorazowym biegu 
najlepszy okazał się Jerzy Jagielski, któ-
ry ukończył maraton w czasie 2 godzin 
56 minut. Prawie tak samo dobrzy byli 
Radosław Selke (2 godziny 56 minut 21 
sekund), Krzysztof Kamiński (2 godziny 
57 minut 46 sekund) oraz Szymon Gwar-
djak (2 godziny 59 minut 31 sekund).  

W biegu na raty najlepszy był Woj-
ciech Wdowiak, który osiągnął czas 2 
godzin 43 minut i 57 sekund. Na ko-
lejnych miejscach znaleźli się Stefan 
Skłodkowski (2 godziny 57 minut 26 
sekund), Ryszard Fiega (3 godziny 4 
minuty 59 sekund) oraz Małgorzata 
Czaja (3 godziny 8 minut 16 sekund).  

W marszobiegu na 5 kilometrów 
najlepszy czas osiągnął Paweł Dziwosz 
(17 minut 44 sekundy). Na kolejnych 
czołowych miejscach znaleźli się: Marek 
Maculewicz (18 minut 48 sekund), Jan 
Kwaśnik (19 minut 16 sekund) oraz Mi-
rosław Ożóg (19 minut 32 sekundy). 

Dokładne wyniki wszystkich uczest-
ników w poszczególnych typach oraz 

kategoriach można zobaczyć na stronie 
internetowej www.datasport.pl – są one 
publicznie dostępne.  

Dodajmy, że w tym roku z powodu 
zagrożenia epidemicznego nie odbyła 
się dekoracja zwycięzców. Na podstawie 
uzyskanych wyników wszyscy zawodni-
cy otrzymali nagrody rzeczowe, medale 
i koszulki okolicznościowe, które zosta-
ły przesłane przez Pocztę Polską.  

Co z maratonem  
w przyszłym roku? 

Biuro maratonu jest obecnie w trak-
cie przygotowań do wysyłki pakietów 
dla poszczególnych zawodników, ale 
jednocześnie zaczyna zastanawiać się, 
co z przyszłoroczną edycją. Dyrektor 
przedsięwzięcia przyznaje, że ma na-
dzieję, iż w 2021 roku wszyscy spotka-
ją się w Gdyni na linii startu następnej 
imprezy. Gdyby jednak było inaczej, to 

przygotowania do edycji wirtualnej są 
już na zaawansowanym poziomie.

– Jesteśmy zadowoleni z liczby startują-
cych, chociaż brakowało nam bezpośred-
niego kontaktu – podsumowuje dyrektor 
Zimny. – Mogliśmy tylko podziwiać zdję-
cia, które przesyłali uczestnicy wydarzenia 
ze swoich zmagań z trasy biegu. Dzia-
łaliśmy w myśl hasła „Solidarni razem, 
chociaż osobno”. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w naszej imprezie 
i gratulujemy osiągniętych wyników. Cze-
kamy na przyszły rok, mając nadzieję na 
wspólny start ulicami Trójmiasta. Należy 
również wspomnieć o sponsorach, którzy 
mimo zmienionej formuły, wsparli projekt 
finansowo. PKN Orlen został sponsorem 
tytularnym, Poczta Polska SA i Totalizator 
Sportowy partnerami wydarzenia. Dzięki 
temu wsparciu mogliśmy zaproponować 
zawodnikom pakiet startowy taki jak w re-
alnym biegu, czyli numer startowy, medal 
i okolicznościową koszulkę. 

(tm)

Nowa piramida 
żywieniowa

Amerykańscy naukowcy opracowali 
nową piramidę żywieniową, opartą na za-
sadach diety śródziemnomorskiej, która 
cieszy się opinią jednej z najzdrowszych na 
świecie. Nowa piramida w wielu aspektach 
pokrywa się ze starą, jednak wprowadzono 
do niej kilka ważnych zmian. Obecnie za 
podstawę uznaje się aktywność fizyczną. 
Na pierwszym piętrze znalazły się węglo-
wodany, ale tylko te pochodzące z pro-
duktów pełnoziarnistych, jak razowy 
chleb lub makaron czy kasza gryczana 
lub jęczmienna, oraz tłuszcze roślinne, 
takie jak oliwa z oliwek czy olej sojowy. 
Niżej znalazły się warzywa, w tym rośli-
ny strączkowe, które powinno się jeść co-
dziennie jako źródło pełnowartościowego 
białka i błonnika. Kolejne piętro zajmują 
owoce, które powinno się spożywać dwa-
-trzy razy dziennie. Następną pozycją są 
źródła białka, czyli ryby, drób i jajka. Naj-
rzadziej – najwyżej kilka razy w miesiącu 
– powinniśmy jeść czerwone mięso, białe 
pieczywo i słodycze.

(mw)
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Skąd wywodzi się nazwa miejscowości Chojnice? Dlaczego nazwa ma 
formę liczby mnogiej?
Okres letnich urlopów się skończył, ale wspomnienia pozostaną. W tym roku 
urlop spędzałam w Borach Tucholskich. Gdy byłam w Chojnicach, uzmysło-
wiłam sobie, że nie napisałam jeszcze artykułu o nazwie tego miasta. 

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z węgierskim winem 
z nr. 7-8/2020. Otrzymuje ją pan 
Janusz Węsierski. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Hasło brzmiało: „Cierpienie 
należy do ludzkiego losu”.

Krzyżówka z cudownym napojem młodości

NA KOŃCU JĘZYKA

Chojnice wśród sosen
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Litery w szarej kolumnie utworzą 
hasło.

POZIOMO
1) sobek, egoista, 7) Norbi, Liroy, 8) ku-
listo, walcowato, 9) Irving, autor „Pasji 
życia”, 10) miasto nad Wartą z Wyższą 
Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną, 
12) Z w ZKM Gdańsk, 13) owoce z gaju, 
15) sieci sprzedaży książek i prasy, 17) ko-
lor nadziei, 18) polskie miasto z Maltą, 
20) nosił ją uczeń na rękawie, 21) autobus 
międzymiastowy, 22) na przynętę dla 
wędkarza, 24) wyskok, występek, 26) sok 
z kauczukowca, 28) symbol pięknej skóry, 
31) cudowny napój młodości, 32) pro-
dukt z formy, 33) jezuici, franciszkanie, 
34) część krzesła.

PIONOWO
1) stragan, kram, 2) Bałtyk, Adriatyk, 
3) mistrz Ekstraklasy 2019/2020, 4) przy-
pinana ozdoba, 5) ubranko niemow-
laka, 6) wtorek dla środy, 11) sensacja, 
objawienie, 14) u boku króla sawanny, 
16) małe co nieco, 19) Jerozolimskie 
w Warszawie, 20) hist. żołnierze piechoty 
walczący w szyku rozproszonym, 23) za-
toka między Finlandią a Szwecją, 25) za-
rośla na bagnach, 27) tu można przegrać 
majątek, 29) ptak – amator błyskotek, 
30) berbeć.
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Chojnice w 1938 roku na zdjęciu H. Poddębskiego.  
Widoczna pięciokondygnacyjna Brama Człuchowska. 

Etymologia nazwy
Nazwa Chojnice kojarzy się z nazwą drzewa nazywanego w gwarach pomor-

skich „chojna”, czyli z sosną. Chojnice powstały na terenie pokrytym lasami 
sosnowymi. Skojarzenie jest słuszne, ale pochodzenie nazwy wymaga dokład-
niejszego wyjaśnienia. Otóż przez lasy sosnowe płynęła rzeka Chojnica, która 
wpadała do Brdy. Jak pisał profesor Hubert Górnowicz, nazwa rzeki została 
utworzona od przymiotnika ch(w)ojna przy pomocy formantu -ica i „określała 
rzekę płynącą wśród ch(w)ojen, czyli wśród sosen”. 

Na Pomorzu Gdańskim formanty „-ica” i „-nica” często wykorzystywano do 
tworzenia nazw rzek od nazw drzew i innych roślin rosnących w okolicy danej 
rzeki. Na przykład rzeka Cisownica płynęła wśród cisów, Brzeźnica – wśród 
brzóz, Dębica lub Dębnica – wśród dębów, Grabica – wśród grabów, Jesienica 
– wśród jesionów, a Drzewica – wśród różnych drzew.

Od nazwy rzeczki Chojnica powstały trzy nazwy miejscowe: osada Chojnica 
(która później stała się miastem), osada Jakuszowa Chojnica (którą wchłonęło 
rozrastające się miasto) i Mała Chojnica (obecnie wieś Chojniczki). Pierwotnie 
te trzy osady powstały nad rzeczką Chojnicą i dlatego przejęły od niej nazwy. 
Warto dodać, że nazwa miejscowości (Chojnica/Chojnice) pozostała, a nazwa 
rzeczki uległa zapomnieniu.

Co ciekawe, na Pomorzu Gdańskim występuje bardzo dużo nazw miejsco-
wych utworzonych od nazw rzek, nad którymi leżały te miejscowości. Takimi 
nazwami są między innymi: omawiane Chojnice – od nazwy rzeczki Chojnica, 
Gdańsk – od nazwy rzeki Gdania, Czersk – od: Czernica, Puck – od: Putnica, 
Słupsk – od: Słupia, Sopot – od: Sopot.

Chojnica czy Chojnice

Osada, na miejscu której powstało miasto Chojnice, pierwotnie miała na-
zwę w liczbie pojedynczej Chojnica (tak jak rzeczka Chojnica). W zachowanych 
dokumentach nazwa miejscowości po raz pierwszy pojawiła się w 1275 roku. 
Wśród najstarszych zapisów zachowały się: Choynicza (1456 r.), Choynycza, 
Choinicza, Choinica (1624 r.)

Dopiero w XVII wieku zaczęła pojawiać się nazwa w liczbie mnogiej, np.: 
Choynicze (1454 r.), Chojnice (1664 r.). Od końca XVII wieku nazwa miasta 
występowała już tylko w liczbie mnogiej: Choynice (1682), Chojnice (1880). 
Obecnie też obowiązuje forma liczby mnogiej. W tym momencie nasuwa się 
pytanie: Co spowodowało, że nazwa Chojnica uzyskała formę liczby mnogiej? 
Prawdopodobnie wynika to z tego, że obecna miejscowość powstała z połączenia 
Chojnicy i Jakuszowej Chojnicy i nazwa obejmuje dwie Chojnice.

Reasumując

Obecna nazwa Chojnice (wcześniej Chojnica) jest polską nazwą topograficz-
ną, ponowioną od nazwy rzeki Chojnica. Przy czym nazwa rzeki pochodziła od 
wyrazu pospolitego – nazwy drzewa chojna (‘sosna’). 

Natomiast dwuczłonowa nazwa Jakuszowa Chojnica wywodzi się od nazwy 
osobowej Jakusz (zdrobnienie od Jakub), która jest członem dzierżawczym, oraz 
z członu topograficznego, ponowionego od nazwy rzeki Chojnica. Z nazwy wy-
nika, że Jakuszowa Chojnica była własnością Jakusza*). 

Barbara Ellwart

*) Zdaniem prof. Edwarda Brezy Jakusz to przydomek szlachecki Gostom-
skich z Gostomina w powiecie kościerskim.

Zaskakujące dla mnie i dla wielu z nas 
okazały się wyniki wyborów prezydenc-
kich. Wydawało się bowiem, że korzy-
ści, jakie zyskało społeczeństwo w czasie 
pierwszej kadencji prezydenta Andrzeja 
Dudy, dadzą mu przytłaczające zwycię-
stwo. Tymczasem jego przeciwnik Rafał 
Trzaskowski uzyskał niższy, choć niespo-
dziewanie wysoki wynik, dzięki wsparciu 
wszystkich koalicjantów Platformy Oby-
watelskiej negatywnie nastawionych wo-
bec prezydenta Andrzeja Dudy. 

Również zaskakujący był słaby wynik 
poparcia dla prezydenta przez najmłod-
szy elektorat w przedziale wieku 19–29 lat 
i wyniósł tylko 35,6 proc. 

Poparcia udzielili młodzi ludzie świa-
domi swej Ojczyzny, o większym wyrobie-
niu społecznym, angażujący się w różnego 
typu wolontariaty, aktywnie uczestniczący 
w uroczystościach państwowych, przeży-
wający swój patriotyzm poprzez uczest-
nictwo w marszach niepodległości, czy 
akcjach tzw. grup rekonstrukcyjnych 
przypominających chwałę oręża polskiego. 
Doliczyć tu można młodzież kibicowską 
demonstrującą swój patriotyzm na impre-
zach sportowych, młodych terytorialsów, 
także młodzież z duszpasterstwa akade-
mickiego, starszych harcerzy, uczestników 
ruchu pielgrzymkowego i uczestników 
Światowych Dni Młodzieży pod patrona-
tem Kościoła. W sumie była to młodzież, 

która swój patriotyzm i polskie obyczaje 
wyniosła z domu rodzinnego.

Jednakże większość młodego elektoratu 
(64 procent) poparła Rafała Trzaskowskie-
go. Nie był to elektorat jednolity. 

Znaczna jego część to młodzi ludzie 
beztrosko i bez reszty pogrążeni w przy-
jemnościach tego świata, ze słuchawkami 
na uszach, nieustannie słuchający muzy-
ki. Co za dużo, to niezdrowo – to już jest 
uzależnienie. Naukowo dowiedziono, że 
wszelkie uzależnienie zawęża horyzont 
zainteresowań, a także redukuje w pew-
nym stopniu zestaw obowiązków. Bra-
kuje więc czasu i chęci na zastanowienie 
się nad swoją przyszłością, a tym bardziej 
nad potrzebami i losem Ojczyzny. Na ogół 
nie znają historii Polski i nie są ciekawi, by 
ją poznać. Druga część tego elektoratu to 
skrajni indywidualiści, mający na wzglę-
dzie wyłącznie osobisty sukces i przyszłą 
karierę. Obce jest im zaangażowanie w 
sprawy społeczne. Nie emocjonuje ich pa-
triotyzm, są raczej kosmopolitami, a nawet 
libertarianami, dla których tożsamość na-
rodowa i granice swego państwa nie mają 
znaczenia. Są bezkrytycznie zapatrzeni we 
wzorce zachodnie, które i u nas zaczynają 
być modne. Można jedynie mieć nadzieję, 
zwłaszcza wobec większości, że z upływem 
czasu i po zdobyciu doświadczenia życio-
wego wydorośleją i zmienią dotychczaso-
wą opcję polityczną. 

Liczne były środowiska i grupy zawo-
dowe, które czuły się przez PiS niedocenio-
ne lub zagrożone, głęboko sięgające swymi 
korzeniami do czasów PRL-u przez swoich 
antenatów. Stanowiły one twardy elektorat 
Rafała Trzaskowskiego. Był on jednak za 
mały, by wygrać na programy prezydenc-
kie. W tej sytuacji trzeba było pozyskać 
szersze kręgi społeczeństwa. Nie było to 
takie trudne, gdyż uświadamiamy sobie, że 
poważny odłam społeczeństwa karmił się 
wyłącznie przez całe lata wrogą propagan-
dą wobec PiS płynącą z TVN24, z interne-
tu, z kolorowych tabloidów chętnie czyta-
nych i z prasy lokalnej będącej w rękach 
obcego kapitału, któremu z pewnością nie 
zależy na polskiej racji stanu. W tej sytuacji 
PO postawiła na wywołanie złych emocji i 
to się udało, obrzydzając „Kaczorów” i „Pi-
siorów” do tego stopnia, że elektorat PO 
nie sięgał po inne źródła informacji. Nie 
mógł więc skorygować swych poglądów. 
W grupach wiekowych 30–39 i 40–49 lat 
Trzaskowski uzyskał 55,4 i 55,2 proc. po-
parcia. To są w większości osoby z wielkich 
miast, o wyższym, także materialnie, statu-
sie społecznym, mające intratne stanowi-
ska. Kierowane pewnymi obawami chciały 
przynajmiej zachować status quo. 

Niech każdy sam sobie odpowie, o jakie 
grupy i środowiska zawodowe chodzi. 

lek. med. Zbigniew Bulczak, internista

Struktura i przyczyny podziału społeczeństwa
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Tuja. Wieś na trasie Pomorskiego Szlaku św. Jakuba
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

�����������
������������

����������������
��������������
Ubezpieczenia mieszkaniowe, 
�������������������������
�����������

�������������������
����������������������
�������������������

������������� ���������������������������������������������������

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

Majestatyczna bryła gotyckiego 
kościoła z czerwonej cegły sprawia 
wrażenie jakby wyrastała z zielonej 
łąki. Jej widok szokuje, gdyż stoi po-
między rozrzuconymi po okolicy nie-
dużymi domami, jeszcze do niedawna 
drewnianymi. Ciężka bryła, z wielkimi 
przyporami zwieńczonymi ciężkimi 
sterczynami i wieżą, nawiązującą do 
wczesnośredniowiecznej architektury 
obronnej, jest tak tajemnicza, że fascy-
nuje. Nasuwa się pytanie: kto i dlaczego 

Żuławy, pomimo swojego „płaskiego” krajobrazu oraz rolniczego charak-
teru, kryją wiele tajemnic. Można o tej krainie powiedzieć, że nie została 
jeszcze w całości odkryta, ponieważ właśnie tam znajdują się perełki po-
morskiej architektury. Przykładowo gotycki kościół z pięknym barokowym 
wyposażeniem stojący w niedużej wsi Tuja. Leży ona pomiędzy Nowym 
Dworem Gdańskim a Lubieszewem, przy niedawno powstałej ścieżce ro-
werowej wiodącej z Nowego Dworu do Niedźwiedzicy, a także na trasie 
szlaku św. Jakuba. Warto się tam zatrzymać.

w takim miejscu wzniósł tę świątynię? 
Niestety, z dokumentów parafii niewiele 
można się dowiedzieć.

Wszystko wskazuje na to, że jej bu-
downiczymi byli Krzyżacy, którzy na tych 
terenach panowali w latach 1282–1446, 
chociaż w opracowaniach występują 
różne datowania tego kościoła. Jedne 
wspominają, że powstał w XIII wieku, 
a więc w czasach, kiedy Żuławy wcho-
dziły w skład państwa polskiego i na tych 
terenach rządził książę Świętopełk, inne 

podają, że w wieku XIV, i to datowanie 
jest bardziej wiarygodne. Jeśli chodzi 
o wzmianki w dokumentach dotyczące 
istnienia samej wsi, to pojawiają się do-
piero w wieku XIV. Z tego wynika, że ko-
ściół, zwłaszcza murowany, nie powinien 
być wcześniejszy. Pierwsza wzmianka, 
wymieniająca miejscowość Thuya, wy-
stępuje w 1318 r., już za czasów pano-
wania Krzyżaków. Druga, mówiąca o lo-
kacji wsi, pochodzi z roku 1345, kiedy 
to wielkim mistrzem był Ludolf König. 
Od 1446 r. Tuja znalazła się w granicach 
Rzeczpospolitej, a w 1552 r., dekretem 
polskiego króla Zygmunta II Augusta 
doszło do odnowienia lokacji wsi.

Kościół został wzniesiony na planie 
prostokąta. Jest budowlą orientowaną, z 
wydzielonym, wielobocznym prezbiterium 
i wieżą od zachodu zbudowaną na planie 
ośmiokąta, ściętą na wysokości połowy 
dachu, na której umieszczono niewysoką 
drewnianą wieżę, z ośmiobocznym heł-
mem wystającym ponad kalenicę dachu 
przykrywającego nawy. Od północy do 
prezbiterium przylega zakrystia. Do nawy 
południowej dobudowano kruchtę. 

Wnętrze świątyni jest trójnawowe. 
Nawy boczne i prezbiterium przykry-
to sklepieniem krzyżowo-żebrowym, 
a w nawie głównej zastosowano sklepienie 
gwiaździste. Wyposażenie jest jednorod-
ne, barokowe. Ołtarz główny, wykonany 
w latach 1735–1739, został ufundowany 
z inicjatywy proboszcza Władysława 
Stokowskiego. Jest jednokondygnacyjny 

Tuja, kościół pod wezwaniem św. Jakuba.

ze zwieńczeniem. W partii centralnej 
znajduje się obraz przedstawiający św. 
Jakuba, patrona kościoła. Część central-
na flankowana jest złoconymi kolumna-
mi o kompozytowych kapitelach. Boczne 
partie ołtarza z rzeźbionymi postaciami 
świętych, m.in. św. Stefana, św. Pawła, św. 
Wawrzyńca, św. Franciszka Ksawerego 
i aniołów zostały cofnięte, a ich boki są 
ujęte półkolumienkami oraz ażurowymi, 
złoconymi uszakami z wici roślinnej i ro-
cailli. W zwieńczeniu umieszczono me-
dalion z wyobrażeniem Koronacji Matki 
Boskiej. 

Z tego samego okresu pochodzi 
prospekt organowy (lata 1744–1747) 
połączony z instrumentem wykonanym 
przez wybitnego gdańskiego organomi-
strza Andreasa Hildebrandta. Organy te 
zachowały się do naszych czasów w ory-
ginalnym stanie i są jedynym istnieją-
cym przykładem późnej twórczości tego 
znakomitego artysty. Nieco późniejsza, 
bo z lat 1750–1751, jest ambona, a tak-
że dwa boczne ołtarze. Interesujący jest 
również barokowy feretron Maryjny, 
a także chorągiew z malarskim przed-
stawieniem Sądu Ostatecznego, gotycka 
granitowa kropielnica oraz XVII-wiecz-
ne płyty nagrobne.

W Tui warto też zwrócić uwagę na 
stojący jakieś 200 metrów od kościoła 
drewniany dom z pierwszej połowy XIX 
wieku ze ścianką kolankową i gankiem 
zdobionym laubzekinem. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Tuja, wnętrze gotyckiego kościoła z barokowym wyposażeniem.


