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Porozumienia antykryzysowe 
kształtują relacje w gospodarce 
 na czas pandemii
Rozmowa z Agnieszką Dobrodziej, 
zastępcą okręgowego inspektora 
pracy ds. nadzoru w Gdańsku

str. 7

O pomniku Ofiar Grudnia ’70 
w Gdyni oraz działalności Spo-
łecznego Komitetu Budowy tego 
pomnika rozmawiamy z Januszem 
Śniadkiem, jego wieloletnim prze-
wodniczącym, byłym przewodniczą-
cym Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” i obecnie posłem na Sejm  
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Fantastyczna akcja była możliwa  
dzięki wsparciu różnych zakładów 
pracy i środowisk

– Potrzebujemy pilnie tych 
środków – mówią zgodnie 
przedstawiciele pomorskich 
instytucji kulturalnych, któ-
rzy złożyli wnioski o przy-
znanie pieniędzy z Funduszu 
Wsparcia Kultury. Wszystko 
jednak odwlekło się w czasie. 
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Pieniądze dla kultury przyznane,  
potem wstrzymane i... uruchomione

Z SB nie rozmawiałem

Ludwik Prądzyński, rocznik 1956, 
współpracownik WZZ Wybrzeża, 
w sierpniu 1980 roku współorgani-
zator strajku w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina Internowany w Strze-
bielinku od 13 grudnia 1981 r. do 
24 lipca 1982 r.
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W 1995 roku ówczesna Proku-
ratura Wojewódzka w Gdań-
sku wniosła do Sądu Woje-
wódzkiego akt oskarżenia 
przeciwko 12 osobom win-
nym sprawstwa kierownicze-
go masakry w Grudniu ’70. 
Pierwsza rozprawa odbyła się 
w marcu 1996 roku. W trakcie 
procesu kolejni oskarżeni byli 
wyłączani z postępowania ze 
względu na stan zdrowia lub 
umierali.   
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Grudzień 1970. Ofiary i kaci
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77 procent badanych 
przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy stwierdziło, 
że chciałoby w przyszłości 
łączyć pracę zdalną z pracą 
w siedzibie pracodawcy. 
Za największe zagrożenia 
w pracy zdalnej respon-
denci uznali m.in. brak 
kontaktu z innymi pracow-
nikami i przełożonymi.
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Polak w pracy zdalnej

Tragiczne grudniowe dni.
50 rocznica str. 12
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Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważ-
niejszych sojuszników związków zawodowych w 
trosce o przestrzeganie prawa pracy i zwalczanie 
patologii rynku pracy, jak praca na czarno, umowy 
śmieciowe, zaniżanie wynagrodzeń, niewypłaca-
nie nadgodzin czy zatrudnianie cudzoziemców 
na odmiennych, gorszych, warunkach, niż mają je 
pracownicy Polacy.

Redakcja „Magazynu Solidarność” organizuje 
przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem 
Pracy w Gdańsku telefoniczne dyżury prawne, 
w ramach których specjaliści prawa pracy z OIP 
Gdańsk udzielą Czytelnikom „Magazynu” porad 
z zakresu prawnej ochrony pracy, głównie zwią-
zanych z wykonywaniem pracy w czasie pande-
mii COVID-19.

Dyżury prowadzone będą do końca grudnia 
br., a w styczniu 2021 r. opublikujemy odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania.

To szczególnie oczekiwana dziś, w trudnym 
czasie pandemii, forma pomocy prawnej ze strony 
inspektoratu dla zatrudnionych i pracodawców 
szukających odpowiedzi na problemy związane  
z pracą.

Dyżury telefoniczne będą się odbywać w 
środy i piątki w godzinach 10.00 – 13.00 pod 
specjalnie utworzonym numerem telefonu: 
571 868 587.

Specjaliści PIP, udzielający porad prawnych, 
opracują do zamieszczenia na łamach „Magazy-
nu” i „IBIS-a” informację o dyżurach telefonicznych 
wraz z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpo-
wiedziami.

Masz wątpliwości? Zapytaj inspektora 
pracy, dzwoniąc pod numer infolinii
Pod koniec listopada wystartowała akcja Państwowej Inspekcji Pracy (OIP Gdańsk) i „Ma-
gazynu Solidarność”. 

Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych 
środowisk na osobę świętego Jana Pawła II. Do dewa-
stacji Jego pomników dochodziło już wielokrotnie 
w przeszłości. Jednak w ostatnim czasie fala niena-
wiści wobec osoby Papieża Polaka uległa wielkiemu 
nasileniu.

Pojawiły się nawoływania do likwidacji pomni-
ków, zmian nazw ulic, placów, a nawet usuwania Jego 
imienia z publikacji. Działania te mają doprowadzić 
do zmiany wizerunku człowieka godnego najwyższe-
go szacunku, w kogoś współwinnego odrażających 
przestępstw. Zarzuty stawiane przez środowiska le-
wackie oparte są na manipulacji i rozpowszechnianiu 
kłamstw.

W Polsce i na całym świecie jesteśmy świadkami 
próby przeprowadzenia rewolucji obyczajowej. Ce-
lem tej rewolucji jest „wyzwolenie” człowieka z wszel-
kich norm kulturowych, obyczajowych, godnościo-
wych – zrównanie praw związków homoseksualnych 
z prawami małżeńskimi, w tym prawa do adopcji 
dzieci, prawa do aborcji na życzenie (a w przyszłości 
z pewnością eutanazji) czy edukacji seksualnej już 
w wieku wczesnoprzedszkolnym.

Przeszkodą na drodze do stworzenia „modelu 
nowego człowieka” jest tradycyjna rodzina oparta 

na wartościach chrześcijańskich, która swoje oparcie 
ma przede wszystkim w Kościele Katolickim. Stąd 
próba zniszczenia Kościoła, a nie da się tego zrobić 
bez zniszczenia świętości Jana Pawła II. Przewidział to 
już Kard. Stefan Wyszyński, który przestrzegał: „Jeśli 
przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż 
Kościół jest siłą tego Narodu”.

Bez Jana Pawła II nie byłaby możliwa „Solidarność”, 
której Papież patronował od samego początku. W ro-
botniczych protestach roku 1980 widział nie tylko 
bunt przeciwko władzy w celu poprawy warunków 
życia. W „Solidarności” dostrzegał symbol przemian, 
które miały zmienić – i zmieniły – „oblicze tej ziemi”; 
przemian dokonanych metodami pokojowymi z po-
szanowaniem godności każdego człowieka. Ideały, 
na których zbudowana została „Solidarność”, zawsze 
były bliskie Jego sercu.

Apelujemy do członków i sympatyków naszego 
Związku o odważną i cierpliwą postawę w obronie 
pamięci i świętości naszego Papieża. To jego ponty-
fikat obudził w nas „Solidarność”, która wywalczyła
Polakom niepodległą i demokratyczną Ojczyznę. 

Gdańsk, 26 listopada 2020 r.
Prezydium Komisji Krajowej

NSZZ „Solidarność”

Apel Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ws. obrony godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II

Postrzelono fotoreportera „Tygodnika 
Solidarność”

11 listopada na Marszu Niepodległości został 
postrzelony fotoreporter „Tygodnika Solidarność”. 
Według relacji Tomasza Gutrego, który ma 74 lata i 
pracuje w „TS” od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, 
a przemiany solidarnościowe dokumentuje foto-
graficznie od wczesnych lat osiemdziesiątych, miał
do niego strzelić z kilku metrów policjant. Gumowy 
pocisk utkwił w twarzy fotoreportera, który obecnie 
przebywa w szpitalu.  

W rozmowie telefonicznej z przewodniczącym 
„Solidarności” Piotrem Dudą minister spraw we-
wnętrznych Mariusz Kamiński wyraził ubolewanie 
z powodu incydentu. Zadeklarował szybkie wyjaśnie-
nie sprawy, zostało już wszczęte stosowne postępo-
wanie. Z informacji przekazanych ministrowi Kamiń-
skiemu przez komendanta głównego Policji wynika, 
że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

„Nie” dla dzielenia pracowników
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

zaprotestowało przeciwko nieuwzględnieniu w de-
cyzji ministra zdrowia podwyżek dla części pracow-
ników zatrudnionych przy chorych z COVID-19: salo-
wych, sanitariuszek i sanitariuszy oraz innych osób, 
które wykonują najgorzej płatną pracę przy pacjen-
tach. Bez nich jednoimienne oddziały szpitalne nie są 
w stanie normalnie funkcjonować. 

W ocenie Prezydium KK to kolejny przykład dzie-
lenia pracowników na lepszych i gorszych. To również 
dowód na kompletny brak wiedzy, w jakich realiach 
funkcjonują oddziały szpitalne zajmujące się pacjen-
tami chorymi na COVID-19, gdzie każdy jest tak samo 
narażony i podlega tym samym uciążliwościom.

Jest wyrok
Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił 1 grudnia 

wyrok w precedensowej sprawie odszkodowania za 
zakaz pracy i więzienie w stanie wojennym. Na jego 
mocy Reginie Jung przyznane zostało ponad 574 tys. 
zł. Członkowie Stowarzyszenia Godność, skupiające-
go represjonowanych, oklaskami przyjęli werdykt. 

– Czułem, że jestem w polskim sądzie, że werdykt 
jest sprawiedliwy – powiedział Czesław Nowak, gdań-

ski portowiec, więziony w stanie wojennym, prezes 
Stowarzyszenia Godność.

Czarny piątek w Amazon
Tegoroczny czarny piątek (27 listopada) był 

dniem wyjątkowym. Pracownicy z całego świata za 
pomocą przymierza zorganizowanego przez Uniglo-
bal, ITUC, Amnesty International, IndustriALL, Oxfam, 
Greenpeace oraz Progressive International rozpoczęli 
kampanię MakeAmazonPay. Słowa te oznaczają, że 
najwyższy już czas, aby Amazon we właściwy i spra-
wiedliwy sposób zaczął wynagradzać swoich pra-
cowników.

Akcje protestacyjne odbyły się w firmach Ama-
zona w wielu krajach na świecie, a także w Polsce.  
W liście do właściciela Amazona reprezentanci pra-
cowników  wskazują, że podczas pandemii COVID-19 
Amazon stał się korporacją wartą biliony dolarów, 
a Jeff Bezos stał się pierwszą osobą w historii, która
zgromadziła 200 miliardów dolarów osobistego ma-
jątku, a warunki pracy i zasady wynagradzania pra-
cowników są nieakceptowalne. 

NSZZ „Solidarność” uczestniczy w kampanii Ma-
keAmazonPay. – Zachęcaliśmy pracowników firmy
Amazon, aby w dniu 27 listopada oddawali krew 
– mówi Grzegorz Cisoń, przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” w Amazon. – Prowadzimy obecnie akcję 
2000 złotych dla każdego, której celem jest uzyskanie 
dodatkowego świadczenia dla pracowników za okres 
pracy w okresie pandemii przy wzmożonej świątecz-
nej sprzedaży. 

Domagamy się uczciwego traktowania pracowni-
ków, szacunku dla środowiska naturalnego oraz ukró-
cenia praktyk dających możliwości płacenia bliskich 
zeru podatków. Takie działania są nieludzkie i prowa-
dzą do maksymalnego zubożenia społeczeństwa. 

Policzmy porozumienia
Od 1 kwietnia br. w związku z pandemią obo-

wiązuje ustawa, która reguluje między innymi tryb 
zawierania porozumień w zakładach pracy. Przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” zwrócił się do struktur re-
gionalnych o zebranie informacji o porozumieniach 
zawartych między pracodawcami a organizacjami 
związkowymi. 

24 187 – tylu ogółem pracodawców od począt-
ku pandemii koronawirusa zgłosiło do okręgowych 
inspektoratów pracy porozumienia antykryzysowe – 
wynika ze zbiorczych danych przedstawionych przez 

OIP na dzień 8 października 2020 roku. Ponieważ w 
niektórych przedsiębiorstwach zawarto więcej niż 
jedno porozumienie, dlatego liczba porozumień jest 
większa. Najwięcej porozumień zarejestrowano w OIP 
w Warszawie – 4406 i w Katowicach – 3966, najmniej 
w OIP w Białymstoku – 537. Nie wiadomo, ile porozu-
mień zawarto z organizacjami związkowymi.

Potrzebują pomocy
Zbigniew Sikorski, przewodniczący Sekretaria-

tu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, w 
imieniu pracowników branży hotelarskiej i turystycz-
nej zaapelował do wicepremiera Jarosława Gowina 
o wsparcie. – Sektor HoReCa, czyli hotelarski oraz 
gastronomiczny (z ang.: Hotel, Restaurant, Catering/
Cafe – dop. red.) potrzebuje pilnie pomocy. Co praw-
da firmy skorzystały z rządowych tarcz, ale poczucie
jako takiej stabilności się kończy. W firmach, gdzie
są związki zawodowe, zawarte zostały porozumienia 
postojowe z tzw. tarczy, ale jednocześnie destabili-
zacja uruchomiła serię zwolnień w wielu hotelach 
– mówił nam w październiku Zbigniew Sikorski. Bez 
wsparcia budżetowego branża hotelarska nie prze-
trwa, co będzie skutkować kolejnymi zwolnieniami 
pracowników. 

Brak zgody dla handlu w niedziele
„Apel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji 

o zniesienie do końca roku ograniczenia handlu w nie-
dziele to festiwal obłudy i hipokryzji. Powołanie się na 
rzekome dobro i bezpieczeństwo klientów, znacznie 
zwiększa tym samym zagrożenie zachorowaniem na 
COVID-19 pracowników. A czyni się to nie z pobudek 
humanitarnych i zdrowotnych, ale dla osiągnięcia 
jeszcze większego zysku” – napisał Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
w liście skierowanym do Renaty Juszkiewicz, prezes 
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. 

Jest to reakcja władz NSZZ „Solidarność” na kolej-
ną próbę wykorzystania pandemii do zrobienia wy-
łomu w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. 
Organizacja, która zrzesza wszystkie największe mię-
dzynarodowe sieci handlowe, od samego początku 
bezpardonowo walczy z ograniczeniem handlu w 
niedziele.

Trzy lata za ulotki
Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej Komi-

sji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

zażądali uchylenia immunitetu Józefowi I. Sędzia i 
prezes Sądu Najwyższego jest oskarżany o skazanie 
21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek. Przy-
pomnijmy, że wrześniowa uchwała Izby Pracy Sądu 
Najwyższego, broniąca przywilejów emerytalnych 
Służby Bezpieczeństwa, to dzieło Józefa I., byłego ofi-
cera Wojskowej Służby Wewnętrznej. Tłumaczył on, 
że „służbę odbywał w ramach obowiązku wynikające-
go z przepisów o powszechnym obowiązku obrony”.

Protest „Solidarności” przed Sejmem 
przeciwko handlowi w niedziele

27 listopada przed Sejmem odbył się protest pra-
cowników handlu. Był to dzień, kiedy  posłowie gło-
sowali przyjęcie nowelizacji tzw. ustawy covidowej, 
w której znalazł się zapis dotyczący ustanowienia 
niedzieli handlowej 6 grudnia. Protest  miał happe-
ningowy charakter. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
osób. Z uwagi na pandemię liczba uczestników mani-
festacji została ograniczona. 

– Przygotowaliśmy niespodziankę dla posłów. Je-
śli chcą, żeby sklepy były czynne 6 grudnia, to mamy 
propozycję, kto w tym dniu może obsługiwać klien-
tów. Pracownicy handlu, którzy od początku pan-
demii pracują w ekstremalnie trudnych warunkach, 
chcą tę niedzielę spędzić z rodzinami – powiedział 
Alfred Bujara, przewodniczący handlowej „Solidarno-
ści”. Tą niespodzianką okazały się… manekiny. 

Bujara podkreślał także, że w wielu europejskich 
krajach większość osób chorych na COVID-19 zaraziła 
się wirusem właśnie w hipermarketach. 

Szkolenia trwają
Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” prowadzi 

obecnie szkolenia głównie on-line. Na początku 
grudnia odbędą się szkolenia dotyczące zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych oraz mob-
bingu. Przeprowadzone zostaną również szkolenia 
dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych dla 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” oraz KM OiW NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. Informacje o szkoleniach można uzy-
skać telefonicznie: 502 172 288, adres e-mail: i.jen-
da@solidarnosc.gda.pl.
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Roman Gałęzewski, przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej 

– To, co się teraz dzieje, jest tak obrzydliwe, że mam wąt-
pliwości, czy w ogóle powinno się rozmawiać na ten temat. 
Ludzie, którzy mówią coś takiego, są ohydni i niegodni, a po-
lemika z osobami, które  wypowiadają się w ten sposób na 
temat Jana Pawła II, jest bezsensowna. Moim zdaniem robią 
to po to, aby publicznie zaistnieć. Często to osoby, które tyl-
ko w taki sposób mogą się pokazać. Atakują Kościół katolicki, 
ponieważ wiedzą, że w tej religii nie ma odwetu, a liczy się 
człowiek. Gdyby naprawdę byli odważni, zaatakowaliby na 
przykład islam, ale tego nie zrobią, ponieważ w takim przy-
padku ponieśliby konsekwencje. 

Edward Fortuna, przewodniczący MKK NSZZ 
„Solidarność” Port Gdański 

– Jan Paweł II jest obecnie ogłaszany przez niektóre osoby 
za winnego wszelkiego możliwego zła. Po pierwsze, następu-
je to kilkanaście lat po śmierci papieża, który nie może się już 
bronić przed tymi zarzutami. Po drugie, jeden człowiek nie 
może odpowiadać za wszystko i być sekretarzem wszystkich 
możliwych spraw. Są kongregacje, ktoś przygląda się po-
szczególnym tematom i zajmuje się nimi. W wielu przypad-
kach Ojciec Święty nie wiedział, że coś się dzieje, ale może-
my odnieść się do jednego konkretnego, który znamy – gdy 
otrzymał informację na temat abp. Juliusza Paetza, zareago-
wał natychmiast. Z tego możemy wyciągnąć wniosek, że nie 
tolerował takich zachowań, a to, co się obecnie dzieje, jest 
draństwem. Także dlatego, że osoba Jana Pawła II była inspi-
racją do powstania „Solidarności”. To może zostać uznane za 
wyświechtany frazes, ale dla nas papież i jego nauczanie ma 
ogromne znaczenie, jego słowa, które padły podczas pierw-
szej pielgrzymki do Polski, stały się mottem przemian. Dodały 
odwagi do walki o prawa człowieka i pracownika. Ojciec Świę-
ty był i jest autorytetem dla wielu pokoleń, nie tylko Polaków, 
zawsze stawał w obronie życia, dlatego jest atakowany przez 
środowiska lewackie.

Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  

– „Solidarność” powinna stanąć w obronie Jana Pawła II, 
ponieważ papieżowi zawdzięczamy bardzo dużo. „Nie ma 
wolności bez solidarności” – to słowa, na których opiera się 
przecież nasza działalność. Zarzuty, jakie są teraz stawiane i ten 
widoczny atak jest dowodem na to, że trwa walka z Kościołem 
katolickim. Święty Jan Paweł II nie został do tej pory pozbawio-
ny autorytetu, więc szuka się jakichkolwiek zarzutów. Jeste-
śmy pokoleniem JP2, wychowaliśmy się na naukach papieża, 
na jego słowach. Pamiętam te, które padły podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski: „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Papież pozostał 
ostoją i próby, o których teraz słyszymy, zarzucenia niewłaści-
wego postępowania, są kolejnym etapem niszczenia Kościoła, 
jak i wiary. Musimy pamiętać też, jak wielką rolę Kościół odegrał 
w naszej historii. Jest to tym bardziej ważne dzisiaj, gdy trwa 
batalia o polską pamięć, w tym o postawy młodzieży. 

Aleksander Kozicki, kierownik Oddziału 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w Gdyni

– Uważam, że wobec podważania autorytetu Jana Pawła 
II i Kościoła katolickiego w Polsce wszystko jest sprawą pod-
rzędną. Moją odpowiedzią na to jest ortodoksja, i powinno 
to dotyczyć zarówno samego Kościoła, jak i każdego katolika 
z osobna. Nie jest ważne, czy ktoś ma takie czy inne emocje, 
nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ intencją osób ata-
kujących Jana Pawła II jest zniszczenie Kościoła katolickiego, 
a nie jakieś inne motywacje. Jak w tej sytuacji postąpić? Trze-
ba trzymać się praw wiary i nauczania, a nie polemizować, co 
byłoby bezsensowne.  

zebrał (tm)

Ataki na Jana Pawła II

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

„Apelujemy do członków i sympatyków naszego Związku o odważną 
i cierpliwą postawę w obronie pamięci i świętości naszego Papieża” – czy-
tamy w apelu ws. obrony godności i dobrego imienia św. Jana Pawła II, 
który wydało Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. „Od wie-
lu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na świętego Jana 
Pawła II, jednak w ostatnim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża 
Polaka uległa wielkiemu nasileniu”. 

Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden z miliardów ludzi,  
którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzili na ziemi. I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. 

Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne 
i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, 

istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg.
Św. Jan Paweł II 

w swoim pierwszym bożonarodzeniowym orędziu
25 grudnia 1978 r.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Członkom i Sympatykom 
„Solidarności”, żeby odnaleźli w te dni Boga ukrytego w człowieku.

W tym roku czekają nas święta inne niż te, które przeżywaliśmy do tej pory.  
Ograniczenia wynikające z pandemii sprawiają, że wielu z nas przy wigilijnym stole  

nie spotka się ze wszystkimi swoimi bliskimi. Jednak może dzięki temu uświadomimy sobie,  
jak ważna jest w naszym życiu rodzina i bliskość drugiego człowieka.

W tych wyjątkowo trudnych dla Polski, ale i całego świata czasach, potrzebna jest nadzieja,  
którą niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia.

Niech nadchodzący 2021 Rok przyniesie przełom w walce z tak doświadczającą ludzkość pandemią, 
ale także przywróci właściwy sens takim słowom, jak godność i szacunek do drugiego człowieka.

Krzysztof Dośla

przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Jakiej narodowoœci byli 
zbrodniarze s¹dzeni 
w Norymberdze?
Dokładnie 75 lat temu rozpoczął się proces norymberski. Przed sądem 
stanęli mężczyźni odpowiedzialni za najohydniejsze zbrodnie w 
historii. A mimo to sędziowie umożliwili im sprawiedliwy proces. Był 
to triumf cywilizacji nad barbarzyństwem — napisał na Twitterze 
ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven. 
Wpis ten to kolejny przykład, jak Niemcy dystansują się od odpo-
wiedzialności za zbrodnie II wojny światowej i zwalają ją najpierw 
na jakichś o nieokreślonej narodowości nazistów, a teraz na 
również nieposiadających żadnego obywatelstwa mężczyzn. Wpis 
nowego ambasadora pokazuje, że rząd polski miał rację, wahając 
się z wydaniem zgody na pełnienie przez Freytaga von Loringhove-
na misji w Polsce. Powodem wątpliwości strony polskiej był fakt, że 
jest on synem żołnierza Reichswehry, który pod koniec wojny służył 
jako adiutant szefa sztabu generalnego, między innymi w bunkrze 
Hitlera. Niestety, debiut Arndta Freytaga von Loringhovena w roli 
ambasadora w Polsce można uznać za nieudany.

Prezydentka niektórych 
gdañszczan

Podobne problemy ma prezydentka (określenie pani prezydent 
jakoś tu nie pasuje) Gdańska. Jej też trudno przychodzi zesta-
wienie słów „niemieccy naziści”. Za przykład niech posłuży jeden 
z jej listopadowych wpisów na Twitterze: 82 lata temu – KRYSZ-
TAŁOWA NOC, czyli pogrom nazistów na niemieckich Żydach. 
Pozostając przy prezydentce, a więc Aleksandrze Dulkiewicz, 
wybranej na stanowisko prezydenta Gdańska po śmierci Pawła 
Adamowicza, trzeba stwierdzić, że po raz kolejny pokazała ona, że 
nie nadaje się na to stanowisko. Któryż to włodarz miasta wspiera de-
wastację budynków w swoim mieście? Fotografując się na tle znisz-
czonego przez uczestników tzw. strajku kobiet budynku udowadnia, 
że jest ona prezydentką tylko niektórych mieszkańców Gdańska.

Kto by to wszystko 
spamiêta³?
Politycy totalnej opozycji tak często zmieniają zdanie w różnych 
kwestiach, że nie nadążają w zapamiętaniu nawet tego, co mówią ich 
przywódcy. Poniżej przykład wywiadu przeprowadzonego w Radiu 
Plus przez Jacka Prusinowskiego z Marcinem Kierwińskim z PO. 
Prowadzący spytał posła o ocenę następujących słów dotyczących 
tzw. mechanizmu praworządności: To krok w niewłaściwym kierunku. 
To bardzo ryzykowne. Pieniądze, które w budżecie przeznaczamy na 
różne kwestie, nie powinny podlegać kryteriom czysto politycznym.
A oto odpowiedź Kierwińskiego: Do tej pory zawsze wydawało mi 
się, że najbardziej praworządności obawiają się złodzieje i bandyci. 
Nie wiem, czy coś się w tym zakresie nie zmieniło.
I riposta dziennikarza: A propos złodziei i bandytów, tak trochę 
kiepsko to zabrzmiało, bo to Donald Tusk w lipcu 2018 roku mówił 
o ryzykownych krokach, niewłaściwym kierunku, mieszaniu dwóch 
porządków. To wszystko Donald Tusk.

Chyba siê nie dogadamy
Teraz już wiemy, dlaczego Polacy są tak podzieleni. Po prostu 
mówią różnymi językami. Zwolennicy lewicy posługują się 
wulgarnym językiem, który normalnemu człowiekowi nie mieści 
się w głowie i nie przechodzi przez usta. Okazuje się, że  „Wy*ć”, 
„je*ć” to podstawowe słowa używane  w domach osób spod 
czerwonej błyskawicy. – Moim zdaniem przesunięta została 
granica tego, co jest publiczne, a tego, co jest prywatne, i ludzie 
zaczęli mówić na ulicy tak, jak mówią w domu – przekonywała 

w TVN24 liderka tzw. strajku kobiet Marta Lempart, odnosząc 
się do wulgaryzmów obecnych na manifestacjach proaborcyj-
nych.

A gdyby tak Polsk¹ 
rz¹dzi³a koalicja PO-PSL

PiS-u można nie lubić, ale wystarczy puścić wodze fantazji 
i wyobrazić sobie, że premierem jest Donald Tusk, który stojąc 
na czele państwa głównie „haratał w gałę”. Finansami zarządza 
Jacek Rostowski, który w 2015 roku mówił: Na te obietnice, które 
składa Prawo i Sprawiedliwość, pieniędzy nie ma i w ciągu czterech 
najbliższych lat nie będzie. Jeśli PiS je zrealizuje, to doprowadzi do 
katastrofy. Pomaga mu Sławomir Nowak, szczególnie dbały o 
to, byśmy mieli odpowiedniej wielkości lukę vatowską. Za służ-
bę zdrowia odpowiada Ewa Kopacz, albo – co gorsza – Bartosz 
Arłukowicz, który swoją filozofię zarządzania szpitalami wyłożył
obrazowo na „naradzie” w restauracji Sowa i Przyjaciele: Przycho-
dzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskie-
go) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, ku**a, masz 
tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, 
a nie po miliard. Przyjęciem uchodźców zajmuje się Andrzej 
Halicki: Stanowisko polskie jest bardzo jasne: my jesteśmy w stanie 
przyjąć więcej uchodźców. Więcej niż 2 tysiące, które deklarowa-
liśmy na samym początku. A ministrem spraw zagranicznych 
jest Radosław Sikorski, który gdy kierował polską dyplomacją, 
powiedział, goszcząc w Berlinie: Nie boję się silnych Niemiec, lecz 
ich bezczynności. Uff, może ten PiS nie taki zły.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Kiedy piszę te słowa, nie wiem jeszcze, co z nową ustawą antycovidową, 
zawierającą m.in. zapis o otwarciu sklepów w dniu 6 grudnia, zrobi pre-
zydent Andrzej Duda. Czy i jak zareaguje na propozycję „Solidarności”, 
aby podpisał ją w poniedziałek, 7 grudnia. Niemniej dziwić się wypada, że 
zamiast przypilnować rzeczywistą realizację obowiązujących obostrzeń, 
rząd nakłada na pracowników handlu kolejne obowiązki, a obywateli niemal 
zachęca do zrobienia masowo niedzielnych zakupów. 

Miałem ostatnio z musu okazję odwiedzić kilka sklepów. Praktycznie 
w żadnym nie zachowywano ani obowiązku przestrzegania liczby osób 
robiących jednocześnie zakupy, ani zasłaniania ust i nosa, ani możliwości 
dezynfekcji rąk, o rękawiczkach jednorazowych już nie wspominając. W żad-
nym nie zauważyłem też np. ochrony, która niesfornych, najczęściej młodych 
klientów by upominała. 

Niestety, trochę inaczej niż na wiosnę przestrzeganiu obowiązków 
nie sprzyjają ciągle zmieniające się dyspozycje władz i wspomniany brak 
kontroli. Kilka dni temu zostaliśmy zaskoczeni obowiązkowym noszeniem 
maseczek w pracy, ba, nawet w stołówce, by po dwóch dniach usłyszeć, że 
decyduje o tym jednak pracodawca w każdym zakładzie. Pytania budzi także 
przepis o pięciu osobach na świątecznych spotkaniach w domach, no bo jak 
wyobrażają sobie autorzy takich rozporządzeń ich egzekucję, jeżeli nie moż-
na wyegzekwować przestrzegania przepisów w przestrzeni publicznej? 

Kumulacja ferii w jednym okresie także budzi wątpliwości, chyba że 
będzie wiązała się z ograniczeniem możliwości przemieszczania się. Inaczej 
takich zbiegowisk, jak przed niedawno otwartymi wyciągami narciarskimi, 
można spodziewać się wiele. Zobaczymy, jak podpisana zapewne przez pre-
zydenta ustawa sprawdzi się w trudnej praktyce, w tym jak wypłacane będą 
rekompensaty dla pracowników medycznych stykających się na co dzień z 
koronawirusem. Dramatycznie złym pomysłem jest zamrożenie trzynastek 
i rocznych nagród w budżetówce. Już wiele razy pisałem, że oszczędzanie 
przez państwo na swoich pracownikach wynagradzanych często po prostu 
kiepsko, to dowód braku szacunku dla ludzi pracy. 

Ostatecznym sprawdzianem dla wydolności organizacyjnej i logistycznej 
państwa będzie zapewne zbliżający się czas masowych szczepień. To wtedy 
surowej weryfikacji zostaną poddani i decydenci i zaangażowane w ten 
proces służby. Na razie codziennej weryfikacji poddawani są policjanci. Ten 
egzamin zdają umiarkowanie dobrze. Umiarkowanie, bo wydają się stosować 
inne standardy wobec różnych środowisk. Oto podczas Marszu Niepodle-
głości postrzelony z broni gładkolufowej w twarz został fotoreporter naszego 
tygodnika, nomen omen starszy pan od czterdziestu lat towarzyszący „Soli-
darności” ze swoim aparatem. Tymczasem codzienne łamanie prawa przez 
protestujące aktywistki jest niemal tolerowane. Słowa powszechnie uznawane 
za wulgarne wylewają się z ich ust strumieniami, uniemożliwiając jakąkol-
wiek dyskusję. Niedawno jeden z dziennikarzy zadał retoryczne pytanie, 
jaka byłaby reakcja policji, gdyby przy kontroli samochodowej, albo innej, 
kontrolowany szary obywatel, nie brylujący co wieczór w mediach, opluł 
policjanta i kazał mu wyp***. A przecież prawo ma być jedno dla wszystkich.

Trochę w cieniu bieżących wydarzeń trwają przygotowania do 50 
rocznicy zbrodni popełnionej przez komunistów w grudniu 1970 roku. 
Tych, którzy wydawali rozkazy, najczęściej nie ma już wśród nas, a za życia 
niepodległa Polska nie potrafiła ich ukarać. Przez wiele lat „niezależne” sądy 
nie znalazły dość przesłanek, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, któ-
rzy wszak niemal publicznie mówili, że ręka podniesiona na władzę ludową 
zostanie ucięta. Ich nie ma, ale pamięć o ofiarach ciągle żyje i żyć będzie. 
Bo przecież Grudzień ’70 stanowił preludium do wybuchu „Solidarności” 
dziesięć lat później. Pięćdziesiąta rocznica zapewne będzie skromniejsza ze 
względu na pandemię. Niemniej przed grudniowymi pomnikami w Gdań-
sku i Gdyni złożone zostaną symboliczne wieńce pamięci, w intencji ofiar 
odprawione zostaną msze święte, a – co warto podkreślić – media publicz-
ne przygotowują specjalne koncerty. Na wniosek naszego Regionu Poczta 
Polska przygotowuje też okolicznościową kartkę pocztową ze specjalnym 
datownikiem, której emisja ma rozpocząć się w Gdańsku 16 grudnia. O wy-
darzeniach sprzed lat, a także planach obchodów piszemy obszernie w tym 
wydaniu „Magazynu”. 

Jacek Rybicki

50-lecie zbrodni 
grudniowej  
w cieniu pandemii

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Porównywanie groźby weta Holandii do groźby polskiego weta, to 
żart. Holandia płaci, więc wymaga. Nasz kraj z unijnej kasy więcej 
bierze niż dokłada – więc weto to nie jest zajmowanie stanowiska 
negocjacyjnego, ale strzał we własne kolano.

posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz 
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– Za oddawanie przez wiele lat krwi otrzymał Pan, nadane przez ministra 
zdrowia, odznaczenie „Zasłużony dla zdrowia narodu” oraz podziękowania.  
Jak to się u Pana rozpoczęło?

– Można powiedzieć, że od czasu, gdy służyłem w wojsku. Pierwszy raze odda-
łem krew w marcu 1993 roku, ale już wcześniej spotykałem się z nawoływaniem 
do tego. Wojsko wówczas przygotowało nas do tej akcji i pojechaliśmy oddać krew 
na rzecz dziecka, które miało przejść operację. Ta potrzeba, chęć pomocy innym 
ludziom, stała się u mnie czynnością cykliczną. 

– Cały czas regularnie oddaje Pan krew?
– Tak jest, cztery do sześciu razy w ciągu każdego roku, ponieważ staram się 

słuchać nawoływań różnych ludzi, grup społecznych, które zwracają uwagę na ta-
kie potrzeby. Proponuję to również swoim kolegom czy koleżankom oraz osobom 
z jednostek wojskowych, jako że jestem czynny w Wojskach Obrony Terytorialnej. 
W ten sposób różni ludzie zarażeni chęcią pomocy również krew oddają. 

– Ile litrów do tej pory Pan oddał?
– Ponad 27. Odznaczenie dostałem z inicjatywy Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa, sam o to nie występowałem.

 – Patrząc na dzieje Pana rodziny można powiedzieć, że takie działanie dla 
dobra wspólnego jest u Pana rodzinne. 

– Dla mnie najważniejszą rzeczą jest pomoc drugiemu człowiekowi. To zapewne 
cecha rodzinna. Mój dziadek już nie żyje, czego bardzo żałuję. Pamiętam go z tam-
tych, minionych już lat pochylonego nad odbiornikiem i słuchającego Radia Wolna 
Europa. Był dla mnie życiowym mentorem, jeśli chodzi o wojsko, honor i ojczyznę. 
Kiedyś powiedział mi coś, co pamiętam do teraz: „Jeżeli ktoś będzie chciał „ruszyć” 
Polskę, to zacznie od Kościoła”. I tak zaczyna się dziać. Pewne rzeczy powinny zostać 
rozliczone, ale w sposób cywilizowany, ponieważ od tego są organy ścigania i sądy. 
Myślę, że nie ma większego wykładnika dla tego, co robimy, jak własne sumienie. 
Każdy z nas odpowie za to, co zrobił dobrego i złego. To wpoił mi dziadek. Tata 
zawsze był zabiegany, a dziadek, kiedy do niego przyjeżdżałem, miał dla mnie czas. 
Przechowuję i pielęgnuję wszystkie jego odznaczenie, to pewna spuścizna życiowa 
rodziny. Jestem dumny z dziadka. Chciałbym się tymi pamiątkami kiedyś podzielić. 
Myślę o muzeum, które mogłoby to przygarnąć. 

– Jednocześnie działa Pan również w „Solidarności” i jest Pan delegatem 
związkowym.

– Tak, zostałem wybrany w zakładzie pracy. Bardzo się ucieszyłem z zaufania, 
którym obdarzyli mnie i kilku kolegów współpracownicy. Oczywiście są też inni 
ludzie, którzy bardzo długo służą w „Solidarności”, jak na przykład nasz przewod-
niczący, który wspiera nas w różnych sprawach. Pomoże, poradzi, a jeśli ktoś jest 
przygnębiony, to również pocieszy.  

(tm)  

Grzegorz Kamiński pracuje w Polskiej Spółce Gazownictwa od 1989 roku, gdzie 
należy do „Solidarności” i czynnie bierze udział w różnych uroczystościach, reprezen-
tując Związek. Pielęgnuje pamięć o dziadku, Stanisławie Włostowskim, uhonorowa-
nym medalami za walkę podczas II wojny światowej, w tym Krzyżem Pamiątkowym 
Monte Cassino. 

Grzegorz Kamiński z babcią.

Rozmowa z Grzegorzem Kamińskim, Honorowym 
Dawcą Krwi i członkiem „Solidarności” w Polskiej Spółce 
Gazownictwa

Pomóc drugiemu
człowiekowi

Prezydent Gdańska akceptuje 
wandalizm

Prezydent Gdańska najpierw pozowała pod zniszczoną elewacją do zdjęcia, 
a następnie udostępniła tę fotografię na swoim publicznym, a więc niejako 
urzędowym, profilu. Pokazujemy je razem z kontekstem całej publikacji. 
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Prezydium Zarządu Regionu Gdań-
skiego „Solidarności” skierowało do 
Aleksandry Dulkiewicz oświadczenie, 
w którym protestuje przeciwko popie-
raniu przez prezydent Gdańska aktów 
wandalizmu towarzyszących manifesta-
cjom w ramach tzw. strajku kobiet.

Świadczyć o tym może chociażby 
fotografowanie się na tle zniszczonych 
elewacji na budynkach oraz upublicz-
nianie tych zdjęć.

„To z jednej strony akceptacja dla tego 
rodzaju działań, a z drugiej zgoda na ła-
manie prawa. Brak reakcji na niszczenie 
mienia, za które pani prezydent, jako wło-
darz miasta, jest w sposób szczególny od-
powiedzialna, jest przyzwoleniem na takie 
zachowania – czytamy w piśmie. – NSZZ 
„Solidarność” nie godzi się z anarchiza-
cją życia w przestrzeni społecznej i coraz 
większą deprecjacją uniwersalnych warto-
ści. Uważamy, że akcje protestacyjne po-
winny być organizowane w takiej formie, 
aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i życia 
uczestników. Jesteśmy zdumieni faktem, że 
w czasach pandemii COVID-19 na ulice 

wyprowadzane są osoby małoletnie. Jest 
to działanie niezgodne z obowiązującym 
prawem i świadczy o skrajnej nieodpo-
wiedzialności organizatorów”. Prezydium 

domaga się pilnego naprawienia szkód i 
przywrócenia budynku do pełni użytecz-
ności publicznej.

(tm)

Specjalne audycje historyczne, słuchowisko, koncert oraz premiera płyty 
z relacjami świadków historii i nagraniami archiwalnymi – m.in. w ten spo-
sób przez cały grudzień na antenie Radia Gdańsk będą wspominane ofiary 
Zbrodni Grudnia ’70 sprzed pół wieku.

Pamięć o ofiarach Grudnia ’70  
na antenie Radia Gdańsk

skiej, a w sierpniu świętowaliśmy 40 
rocznicę Sierpnia ’80. Jednak nie było-
by zwycięstwa „Solidarności” bez bo-
haterstwa, poświęcenia i ofiary robot-
ników w grudniu 1970 roku i dopiero 
ta grudniowa płyta domyka ten misyjny 
projekt – wyjaśnia Adam Chmielecki, 
prezes Radia Gdańsk.

„Grudniowy tren”

Na drugiej płycie w ramach wydaw-
nictwa „#Pamięć. Grudzień ‘70” znaj-
dzie się „Grudniowy tren”. To utwór 
eligijny powstały na specjalne zamówie-
nie Radia Gdańsk właśnie dla uczczenia 
ofiar Grudnia ’70. Autorem utworu jest 
kompozytor i dyrygent Rafał Janiak z 
Uniwersytetu Muzycznego Frydery-
ka Chopina. Światowe prawykonanie 
utworu będzie miało miejsce 12 grud-
nia o godz. 14 w symbolicznym miej-
scu – kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Gdyni, który w latach 70. 
był ostoją i centrum pomocy dla osób 
represjonowanych po grudniu 1970 r. 
i ich rodzin. Z kolei 13 grudnia o godz. 
16 w studiu koncertowym i jednocze-
śnie na antenie Radia Gdańsk zabrzmi 
koncert „#Pamięć. Grudzień ’70” w wy-
konaniu Orkiestry Kameralnej Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Zespół pod batutą Rafała Janiaka wy-
kona nie tylko „Grudniowy tren”, ale 
również najsłynniejsze polskie utwory 
elegijne, m.in. Krzysztofa Pendereckie-
go i Mikołaja Góreckiego.

Z kolei 17 grudnia po godz. 18 na 
antenie Radia Gdańsk będzie miała 
miejsce premiera słuchowiska „Ostry 
dyżur”, opowiadającego historię Grud-
nia ’70 z perspektywy lekarza pełniącego 
dyżur w „czarny czwartek” 17 grudnia 
1970 r., w dniu brutalnego stłumienia 
protestów społecznych w Gdyni. – Słu-
chowisko zostanie powtórzone w święta 
Bożego Narodzenia, docelowo planuje-
my również wydanie go na płycie DVD. 
Wspólnie z twórcami sięgamy po różne 
środki dziennikarskiego i artystycznego 
wyrazu, bo tego wymaga duch czasu. 
Jeśli chcemy skutecznie docierać do 
społeczeństwa, zwłaszcza do młodego 
pokolenia, z ważnymi treściami doty-
czącymi polskiej historii i tożsamo-
ści, musimy używać zróżnicowanych 
narzędzi, zarówno kultury wysokiej, 
jak i popularnej – przekonuje Adam 
Chmielecki.

Partnerami projektu „Pamięć. Gru-
dzień ‘70” są Instytut Pamięci Naro-
dowej oraz pomorskie spółki Lotos 
i Energa.

(red.)

Regionalna rozgłośnia Polskiego Ra-
dia w Gdańsku przyzwyczaiła nas już do 
tego, że mocno akcentuje najważniejsze 
rocznice historyczne. Nie inaczej będzie 
w przypadku 50 rocznicy masakry ro-
botników na Wybrzeżu w 1970 roku.  

Od 14 do 18 grudnia po godz. 18 
na antenie Radia Gdańsk zostaną wy-
emitowane cztery specjalne audycje 
historyczne poświęcone wydarzeniom 
sprzed 50 lat. W ich przygotowaniu 
dziennikarze rozgłośni wykorzystali 
zarówno relacje świadków historii, ar-
chiwalne nagrania Radia Gdańsk oraz 
własne, nowe materiały. Audycje zosta-
ną nie tylko wyemitowane, ale znajdą 
się także w specjalnym dwupłytowym 
wydawnictwie „#Pamięć. Grudzień 
’70”. – Tym wydawnictwem zamykamy 
tegoroczny projekt #Pamięć. Przypo-
mnę, że w ramach całego cyklu Radio 
Gdańsk w kwietniu upamiętniło ofiary 
Zbrodni Katyńskiej i tragedii smoleń-
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– Czy Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Gdańsku odnotował zwolnienia gru-
powe pracowników po pierwszych 
trzech miesiącach obowiązywania 
tzw. ustaw covidowych? 

– Ze zgłoszonych skarg w tym okre-
sie, bodajże pięciu przypadków dotyczą-
cych zwolnień grupowych, nie wynika, 
aby była to liczba znacząco większa od 
analogicznego okresu ubiegłego roku. 
Z treści samych skarg nie wynika, aby 
były one związane z ustawami covido-
wymi.

– Czy napływają skargi na praco-
dawców w związku z łamaniem 
porozumień zawartych w okresie 
pandemii?

– Nie jesteśmy w stanie wskazać 
konkretnych liczb, ponieważ tego nie 
rejestrujemy. Ogólnie mogę powiedzieć, 
że w zakresie spraw dotyczących naru-
szeń przepisów prawa pracy, w zakre-
sie kwestii objętych kolejnymi tarczami 
antykryzysowymi, odnotowaliśmy 170 
skarg na przeszło trzy tysiące, jakie są 
zarejestrowane w OIP w Gdańsku do tej 
pory. W okresie rejestracji porozumień 
udzielano częściej porad prawnych. 

– Jakich tematów dotyczyły zapyta-
nia i porady związane z wyjątkową, 
determinowaną pandemią, sytu-
acją? 

  –  Udzieliliśmy 61 porad pisem-
nych związanych z przedmiotową tema-
tyką. Zapytania i udzielone odpowiedzi 
podzielić należy na tzw. zapytania for-
malne – dotyczące kwestii   związanych 
ze stosowaniem właściwych przepisów, 
obowiązkiem pracodawcy do przekaza-
nia kopii zawartego z przedstawiciel-
stwem pracowniczym porozumienia 
właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy. Tych było piętnaście. Udzielono 
odpowiedzi na 47 zapytań   merytorycz-
nych, dotyczących wykładni przepisów 
o porozumieniach zbiorowych zawiera-

Porozumienia antykryzysowe kształtują 
relacje w gospodarce na czas pandemii

Rozmowa z Agnieszką Dobrodziej, zastępcą okręgowego inspektora pracy  
ds. nadzoru w Gdańsku

nych na podstawie art. 15g/15zf, ewen-
tualnie właściwych przepisów kodeksu 
pracy wprowadzanych przez pracodaw-
ców w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19. Z uwagi na treść i ilość 
problemów niektóre należało zakwali-
fikować do obu kategorii.

– Przedmiotem zapytań formalnych 
była też forma dostarczenia porozu-
mienia do OIP?

– Zapytania o tym charakterze kon-
centrowały się na sposobie i formie 
przekazania okręgowemu inspektoro-
wi pracy kopii zawartego porozumie-
nia. Pytania dotyczyły w szczególności 
tego, czy informację należy przesłać do 
OIP pocztą tradycyjną, czy też możli-
we jest dostarczenie jej elektronicznie 
(e-mail). W związku z wyznaczeniem 
przez przepisy ustawy antykryzysowej 
pięciodniowego terminu na przekaza-
nie porozumień, przekazywane były 
one przede wszystkim drogą mejlową 
oraz poprzez  e-PUAP (potwierdzane 
w formie papierowej). Przekazywane 
były również drogą pocztową oraz spo-
radycznie pocztą kurierską. 

 – Czego dotyczyły najczęstsze zgła-
szane zapytania i wnioski do OIP 
w Gdańsku?  

– Za powtarzające się zapytania 
uznać można kwestie dotyczące do-
konywania przez pracodawcę wypo-
wiedzenia umowy o pracę, warunków 
płacy i pracy w sytuacji zawarcia w od-
powiednim trybie porozumienia zwią-
zanego z przeciwdziałaniem COVID-
-19 i związane z tym konsekwencje dla 
pracowników szczególnie chronionych, 
dopuszczalność objęcia porozumieniem 
pracowników będących już na wypo-
wiedzeniach, ochrona przed wypo-
wiedzeniem w trakcie obowiązywania 
porozumień. Były zapytania (siedem) 
o granicę obniżenia wymiaru etatu/wy-
nagrodzenia na podstawie porozumień 

zawieranych w odpowiednich trybach 
(art. 15g, art. 15zf ustawy covidowej, 
art. 231a k.p.)  i wpływu zawartych po-
rozumień na inne poza wynagrodze-
niami uprawnienia i świadczenia, jak 
urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie 
urlopowe, odprawa emerytalna, od-
prawa ekonomiczna, zasiłek chorobo-
wy. Udzielono czterech porad tyczących 
terminów wypłaty i sposobu rozliczania 
wynagrodzenia za pracę dofinansowa-
nego z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Podobnie 
możliwości określenia w porozumie-
niu z pracownikami innej daty wejścia 
w życie jego postanowień (z mocą przy-
szłą lub z mocą wsteczną).

– Zgodność z prawem konkretnych 
porozumień była szczegółowo bada-
na przez inspektorów pracy?   

– W OIP w pięciu przypadkach 
dokonano oceny zgodności z prawem 
konkretnych porozumień zawartych 
z przedstawicielstwem pracowników 
oraz w dwóch możliwości jednoczesne-
go stosowania przestoju ekonomicznego 
i obniżonego wymiaru czasu pracy prze-
widzianych w art. 15g ustawy covidowej. 
Zwracano się, nieczęsto, bo czterokrot-
nie, o opinię o przestój ekonomiczny 
czy długi okres rozliczeniowy połączo-
ny z brakiem wyznaczania pracownikom 
pracy w okresie zamknięcia sklepów, w 
kontekście późniejszego odrabiania nie-
wypracowanych godzin i o możliwość 
zmiany porozumienia z uwagi na zmia-
nę sytuacji w zakładzie pracy. 

– Tarcze antykryzysowe oraz ustawy 
są bardzo obszerne w swych zapi-
sach. Co jeszcze budziło wątpliwo-
ści w zapytaniach kierowanych do 
OIP?  

 
– Wymienię przy tym np. procedurę 

zwolnień grupowych a zmiana warun-
ków zatrudnienia na podstawie art. 
15g/15zf ustawy, różny poziom obni-
żenia wynagrodzenia pracowników na 
podstawie porozumienia a zasada rów-
nego ich traktowania, a także czy przed-
stawicielstwo pracownicze zawierające 
porozumienie może być jednoosobowe. 
W początkowym okresie obowiązywa-
nia ustawy antykryzysowej typowe było 
podpisanie porozumień przez jednego 
przedstawiciela pracowników. Z czasem 
zawierane były przez dwóch przedsta-
wicieli pracowników i zauważalne jest 
zwiększenie liczby przedstawicieli pra-
cowników.

Dopytywano też o porozumienia z 
art. 15g ustawy covidowej a pracownicy 
na zleceniu oraz o obowiązek informo-
wania pracowników o zawarciu poro-
zumienia i o jego skutkach, a nawet o 
ujawnienie przez pracownika klientom 
pracodawcy faktu objęcia pracowni-

ków porozumieniem covidowym wo-
bec obowiązku zachowania tajemnicy 
i dbania o dobro pracodawcy.  

 
– Warunki i tryb wykonywania pracy 
w okresie przestoju ekonomicznego 
(okres niewykonywania pracy przez 
pracownika z przyczyn niedotyczą-
cych pracownika pozostającego w 
gotowości do pracy) lub obniżone-
go wymiaru czasu pracy ustala się w 
porozumieniu zawieranym pomię-
dzy pracodawcą a organizacjami 
związkowymi działającymi u praco-
dawcy. Jeżeli u pracodawcy nie dzia-
łają takie organizacje, uprawnienia 
związku wykonują przedstawiciele 
pracowników, wyłonieni w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy. 
Czy porozumienia są zawierane  w 
dużych zakładach pracy ze związka-
mi zawodowymi czy z przedstawicie-
lami pracowników?

– Zgodnie z art. 15g ust. 11 ustawy 
antykryzysowej porozumienia zawiera 
pracodawca oraz organizacje związko-
we. Tylko jeżeli u pracodawcy nie działa 
zakładowa organizacja związkowa, poro-
zumienie to może być zawarte z przed-
stawicielami pracowników. Dotyczy to 
wszystkich podmiotów bez względu na 
indeks zatrudnienia. W województwie 
pomorskim znakomita większość poro-
zumień zawarta jest przez przedstawi-
ciela/li pracowników. W Pomorskiem 3 
procent wszystkich pracodawców, u któ-
rych obowiązuje bądź obowiązywało po-
rozumienie, zawarło je z organizacjami 
związkowymi. W pozostałych przypad-
kach porozumienie zawarto z przedsta-
wicielami pracowników. Proporcja jest 
inna w odniesieniu do dużych i wielkich 
zakładów pracy (od 50 do 249 i powyżej 
zatrudnionych): 34 na 216 pracodawców 
zawarło porozumienie z organizacjami 
związkowymi. Do OIP Gdańsk nie zgła-
szano informacji, aby w zakładach, gdzie 
działają związki zawodowe, zawarto po-

rozumienia z przedstawicielami pracow-
ników. Za to odnotowaliśmy przypadek 
w jednej z wiodących firm Pomorza, 
iż pracownicy nie wiedzieli, że poro-
zumienie zostało zawarte. Pracodawca 
dobrał sobie sam przedstawicieli. Prze-
prowadziliśmy w tym przedsiębiorstwie 
szczegółową kontrolę.  

– Czy dominują wśród nich zmiany 
czasu pracy i zmniejszenia wynagro-
dzeń, szczególnie w dużych firmach? 

– Porozumienia przekazane do OIP 
Gdańsk przez pracodawców dotyczą w 
większości zmiany czasu pracy, tj. ob-
niżenia czasu pracy i co za tym idzie 
zmniejszenia wynagrodzenia propor-
cjonalnie do wymiaru czasu pracy. Aż 
1267 porozumień dotyczyło obniżone-
go wymiaru czasu pracy. Można więc 
powiedzieć, że zmiany dotyczące czasu 
pracy, a co za tym idzie zmniejszenia 
wynagrodzenia dominują bez względu 
na wielkość zakładu. W podziale na 
duże i małe zakłady pracy stwierdzić 
można, że najwięcej pracodawców ma-
łych zakładów (do 9 zatrudnionych) 
zawarło porozumienia. W przypadku 
pracodawców dużych i wielkich zakła-
dów, którzy zawarli porozumienie na 
podstawie art. 15g ustawy antykryzy-
sowej w zakresie obniżenia wymiaru 
czasu pracy i przestoju ekonomicznego, 
na ogólną liczbę porozumień tylko 13 
procent dotyczy tych zakładów.

– Ustawa, dla przedsiębiorców ubie-
gających się o dofinansowanie wy-
nagrodzeń (z art. 15g ust. 8), stwarza 
możliwość obniżenia wymiaru czasu 
pracy o 20 procent (nie więcej niż do 
połowy etatu). Czy ten wskaźnik został 
przyjęty w większości porozumień? 

– Wskaźnik 20 procent występuje w 
przeważającej liczbie zarejestrowanych 
porozumień.

W 44 procentach porozumień (697 
zakładów) przyjęto obniżenie czasu 
pracy równo o 20 procent. Porozumie-
nia nie zawierały żadnych innych posta-
nowień. W 64 procentach porozumień 
(1023 zakłady) przyjęto obniżenie do 
20 proc. i równo 20 proc. oraz  przyję-
to inne rozwiązania, np. przestój eko-
nomiczny, warunki stosowania mniej 
korzystnych warunków pracy,  równo-
ważny czas pracy (dane nie sumują się 
wprost, ponieważ w części porozumień 
zastosowane zostały zarówno rozwiąza-
nia związane z przestojem ekonomicz-
nym i te przewidujące obniżenie wymia-
ru etatu. Ustawa dopuszcza możliwość 
korzystania z tych mechanizmów, jeśli 
jest to zasadne – dop. red.).  

Rozmawiał Artur S. Górski

Rozpiętość obniżeń czasu 
pracy do 20 procent

Liczba 
zgłoszeń

Wskazanie na 
obniżenie wymiaru 
czasu pracy o procent

15 1% 

1 2%

3 2,5%

3 3%

66 5%

3 6%

3 6,25%

1  7%

65 10%

2 12%

17 12,5%

3 15%

1 18,75%
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– Potrzebujemy pilnie tych środków 
– mówią zgodnie przedstawiciele 
pomorskich instytucji kulturalnych, 
którzy złożyli wnioski o przyznanie 
pieniędzy z Funduszu Wsparcia Kul-
tury. Wszystko jednak odwlekło się 
w czasie. 

Jeszcze w pierwszej połowie listopa-
da Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego opublikowało listę pod-
miotów zajmujących się – według za-
łożeń – głównie muzyką, teatrem i tań-
cem, dla których przeznaczyło pomoc 
finansową. Wszyscy, biorąc pod uwagę 
brak możliwości normalnego funkcjo-
nowania, czekali na te środki.  

– Napięcie jest, ponieważ potrzebu-
jemy pieniędzy „na wczoraj” – przyznaje 
Iwona Warszycka-Kot, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej „Solidarności” w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni. – W obecnej 
sytuacji dodatkowe środki są dla nas nie-
zbędne, jako że osoby związane z wyko-
nywaniem i obsługą spektakli otrzymują 
dwuskładnikowe wynagrodzenia, których 
wysokość jest zależna od ilości ich pracy. 
W obecnej sytuacji poszczególne osoby 
nie otrzymują połowy wynagrodzeń, albo 
nawet  i większej części wypłat. Część 
z nich pracuje na umowach zleceniach. 
Dotychczas otrzymywali  tzw. postojowe, 
które ma zostać przedłużone na kolejne 
miesiące, ale na razie nie mamy żadnego 
potwierdzenia w tej sprawie. 

Dodatkowe pieniądze są więc nie-
zbędne dla funkcjonowania różnych 
instytucji, tyle że na liście dotacji od 
Ministerstwa Kultury znalazło się ponad 
2 tysiące podmiotów, w tym aktorzy i ze-
społy muzyczne, którym daleko do tzw. 
kultury wysokiej. A to wywołało już dys-
kusję. Podawane były konkretne kwoty. 
Z łącznej sumy opiewającej na 400 mi-
lionów złotych ponad 2 miliony złotych 
miało otrzymać przedsiębiorstwo braci 
Golec, ponad 500 tysięcy złotych zespół 
disco polo Bayer Full, a kilkaset tysięcy 
złotych Kamil Bednarek.

W odpowiedzi na wątpliwości mi-
nisterstwo informowało, że wysokość 
kwot miała być rekompensatą za stra-
ty spowodowane pandemicznym za-
mknięciem instytucji i ograniczeniem 
możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej w kulturze oraz obejmo-
wać do około 40–50 procent udoku-
mentowanych strat (pomniejszonych 
o otrzymane wcześniej, w okresie od 
marca, wsparcie antycovidowe).

„Są to więc rekompensaty za pra-
wie roczne zamrożenie działalności, 
których celem jest wsparcie ważnego 
sektora polskiej gospodarki w obliczu 
bankructwa” – można przeczytać w 
stanowisku MKiDN. 

Szum medialny był na tyle duży, iż 
wypłaty pieniędzy zostały wstrzymane. 

Do ponownej weryfikacji

„W związku z wątpliwościami do-
tyczącymi rekompensat przyznanych 
w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, 

Pieniądze dla kultury przyznane,  
potem wstrzymane i... uruchomione

minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego postanowił wstrzymać realizację 
wypłat ze środków funduszu i przekazać 
listę beneficjentów do pilnej ponownej 
weryfikacji” – poinformowało MKiDN 
w kolejnym komunikacie. 

Tym samym na Pomorzu środki nie 
trafiły m.in. do Opery Bałtyckiej, Fil-
harmonii Bałtyckiej, Teatru Szekspirow-
skiego w Gdańsku czy Teatru Muzycz-
nego i Teatru Miejskiego w Gdyni. 

– Czytałam, że zostało przyjęte roz-
wiązanie, które zastosowano nie tylko w 
Polsce, zakładające przyznanie środków 
w wysokości proporcjonalnej do obro-
tów. Dane te zostały wzięte z informacji 
o przychodach i cała awantura wynik-
nęła z tego, że kultura, choć specyficzna 
dziedzina życia, została potraktowana w 
sposób liberalny – mówi Anna Sawicka, 
przewodnicząca Komisji Zakładowej 
„Solidarności” w Operze Bałtyckiej, 
która jest przykładem na to, że przeli-
czanie dotacji wprost do przychodów 
nie jest najlepszym rozwiązaniem. 

Instytucji wsparcie jest tym bardziej 
potrzebne, że opery działają przecież 
nie tylko w oparciu o przychody, ale i 
dotacje, dzięki którym mogą pracować 
duże zespoły, takie jak chóry, orkiestry 
czy balety. Te bez dodatkowych środ-
ków tracą wręcz możliwość występo-
wania.  

– Nasz dyrektor się stara i taka 
jest opinia większości pracowników, 
funkcjonujemy w formie on-line, pro-
wadzone są streamingi, ale z końcem 
września nasza sytuacja mocno się po-
gorszyła, ponieważ wpływy są na mi-
nimalnym poziomie – przyznaje Anna 
Sawicka. – Wsparcie ministerialne jest 
więc nie tylko dobre, ale i konieczne 
oraz potrzebne. W przypadku opery 
bardzo przykre jest również to, że nie 
doczekaliśmy się nowego gmachu w do-
godnej lokalizacji. Obecne przychody z 
sali mieszczącej 500 osób nie są duże. 
Gdybyśmy mieli salę na tysiąc osób, to 
z pewnością wpływy byłyby większe, a 
przez to również i dotacja z Funduszu 
Wsparcia Kultury. Ale mamy władze 
województwa, jakie mamy... 

Premiery w okresie 
koronawirusa

– Wsparcie przyda się każdej z insty-
tucji, nie ulega to wątpliwości – dodaje 
Iwona Walkusz, przewodnicząca Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w gdyńskim Teatrze Miejskim im. Wi-
tolda Gombrowicza. – Dla nas ma to 
ogromne znaczenie, ponieważ jesteśmy 
niewielkim teatrem i w związku z tym 
nasz budżet nie jest duży. Pieniądze 
zostały przyznane proporcjonalnie, ale 
w obecnej sytuacji, gdy nie ma wpły-
wów z powodu zawieszenia działalno-
ści, każda suma się przyda. Gdyby nie 
było to istotne, nie zabiegalibyśmy o te 
środki. 

Teatr, póki mógł, grał zgodnie z wy-
mogami antypandemicznymi dla 50 
procent publiczności, potem dla 25 pro-

cent. W tym czasie zorganizowane zo-
stały dwie premiery: pierwsza w czerw-
cu, a druga w październiku, odbywały 
się próby do spektakli, przygotowywa-
ne były występy on-line, a na luty 2021 
zaplanowana została kolejna premiera. 
W ramach cyklu „Kilka minut dziennie 
(prawie) codziennie” zaprezentowane 
zostały fragmenty prozy Olgi Tokarczuk 
„Prawiek”, wiersze w tłumaczeniu Sta-
nisława Barańczaka oraz pokazano ku-
lisy teatru, których widz często nie ma 
okazji zobaczyć. Tyle że wprowadzone 
ograniczenia wpływają wprost na płace, 
szczególnie w przypadku pracowników, 
u których na wynagrodzenie składa się 
pensja podstawowa oraz dodatki wyni-
kające z wystawiania spektakli. 

– Z mojego punktu widzenia 
wsparcie jest potrzebne i czekamy na 
te pieniądze. Jednak wyliczenie pozio-
mu przyznanych środków w oparciu 
o przychód na pewno mści się na nas, 
jeśli weźmiemy pod uwagę reduk-
cję etatów, jaka została dokonana za 
poprzedniej dyrekcji, na co przystał 
marszałek województwa pomorskie-
go – zwraca uwagę przewodnicząca 

Komisji Zakładowej „Solidarności” 
w Operze Bałtyckiej. – Gdyby nie te 
cięcia, więcej osób zostałoby objętych 
wsparciem. Przykładowo orkiestra zo-
stała pomniejszona o kilka niezbędnych 
etatów i teraz bywają problemy z tym, 
aby kogoś na brakujące miejsce znaleźć. 
Nikt nie będzie czekał na telefon, jeśli 
ma grać tylko co jakiś czas, ponieważ 
nie są to pieniądze, z których można się 
utrzymać. Są więc osoby, które zniknęły 
nam z pola widzenia i nie wiadomo, jak 
ugryźć ten temat.  

W ten sposób, przy okazji zagro-
żenia koronawirusem i ograniczenia 
możliwej działalności z tym związanej, 
wychodzi jeszcze jedna kwestia – wy-
kluczenia rzeszy artystów, którzy byli 
angażowani do występów w oparciu 
o tzw. umowy śmieciowe.

– I to jest wielki problem –  mówi 
Anna Sawicka.

Ponowne wypłaty

Przed końcem listopada Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go podało informację, że rozpoczęły się 
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Gdańsk Aniołki, Opera Bałtycka.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – Nowa Scena.

konsultacje z beneficjentami i podpisy-
wanie umów z tymi, których wnioski 
zostały już zweryfikowane. 

„Podczas powtórnej weryfikacji pod-
dano analizie m.in. zgodność oświad-
czeń składanych przez beneficjentów 
z ich faktycznym profilem działalności” 
– można przeczytać w ministerialnym 
komunikacie. „Potwierdzono, że re-
kompensaty przydzielono podmiotom 
uprawnionym, prowadzącym działal-
ność w obszarze kultury i produkcji 
artystycznej (są wśród nich jednostki 
działające w kilku dziedzinach, w tym 
produkcji artystycznej, choć nie zawsze 
jest ona eksponowana w ich nazwie, na 
stronach czy w wykazach interneto-
wych).

Dzięki określonemu katalogowi 
kosztów, które mogą podlegać fi-
nansowaniu w ramach FWK (przede 
wszystkim są to koszty zatrudnienia 
personelu, w tym także wynagrodze-
nia freelancerów oraz wydatki związa-
ne z działalnością w obszarze kultury, 
edukacją kulturalną i artystyczną czy 
poprawą dostępu do kultury) nie ma 
formalnej możliwości, żeby przydzie-
lone środki zostały wydatkowane na 
dowolne, w tym prywatne, potrzeby 
wnioskodawców”. 

Jak zapowiada ministerstwo, zgod-
ność wniosków z finalnym rozlicze-
niem, w oparciu o obligatoryjnie do-
starczone faktury, będzie szczegółowo 
badana. Kontroli zostanie poddanych 
około 30 procent losowo wybranych 
beneficjentów, którzy muszą udo-
kumentować koszty kwalifikowalne 
twardą dokumentacją, czyli poprzez 
faktury, rachunki i utrzymanie miejsc 
pracy. Środki niewydatkowane w termi-
nie lub niezgodnie z celami funduszu 
będą podlegały zwrotowi do budżetu 
państwa w całości lub części. 

Tomasz Modzelewski
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Mecenas obchodów:

16 grudnia (środa)
 godz. 10.00 – Gdańsk, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod po-

mnikiem Poległych Stoczniowców przez pracowników Stoczni Gdańsk SA (or-
ganizator: NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej); 

 godz. 14.00 – Gdańsk, plac Solidarności, odsłonięcie okolicznościowej wysta-
wy (org. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku);

 godz. 15.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców: Apel Poległych, mo-
dlitwa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów – także pod tablicą czterech ofiar 
stanu wojennego; 

 godz. 17.00 – Gdańsk, uroczysta msza św. w bazylice Świętej Brygidy, w tym 
poświęcenie daru na ołtarz – krzyża węglowego ze Śląska. Po mszy koncert 
zespołu Cappella Gedanensis. 

Z uwagi na uwarunkowania epidemiczne udział we mszy św. i w koncercie tylko 
za zaproszeniami.

17 grudnia (czwartek)
 godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel Poległych, mo-

dlitwa, składanie wieńców;

 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Przemarsz pod pomnik przy Urzędzie Miasta Gdynia, Apel Poległych 
i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów;

 godz. 18.00 – Gdynia, koncert muzyczny (Hala widowiskowa im. K. Górskiego 
w Gdyni).

Obchody 50 rocznicy 
Grudnia ’70 
w Gdańsku i Gdyni

Stoczniowcy nie zapomnieli 
Po smutnym Bożym Narodzeniu 

1970 roku domagali się tablicy u wej-
ścia do zakładu. Henryk Lenarciak, 
przewodniczący Związku Zawodowego 
Metalowców na Wydziale W-4, i Hen-
ryk Jagielski, jeden z liderów strajku, 
wysunęli postulat budowy pomnika. 
Pod bramą stoczni w rocznice 1970 
roku i na Święto Pracy leżały kwiaty. 
Na 1-majowym pochodzie w 1971 roku 
robotnicy nieśli transparenty: „Żądamy 
ukarania winnych za zajścia grudniowe!” 
i „Żądamy odsłonięcia tablicy poległych 
stoczniowców”. Na grobach składano   
wieńce „Ofierze Grudnia”, „Poległemu 
Koledze w wydarzeniach grudniowych”, 
które z mogił były niemal natychmiast 
usuwane. 

Jeszcze nie obeschły łzy matek, 
a żony nie przestały nosić żałoby po 
zabitych mężach, a już znaki pamięci 
okazały się niebezpieczne. 

Od 1978 roku obchody roczni-
cy Grudnia ’70 organizowały Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża i Ruch 
Młodej Polski. Na nic zdały się represje 
i zatrzymania na 48 godzin.

 – Kolejny raz spotykamy się pod 
Bramą numer 2, by uczcić rocznicę tra-
gedii Grudnia. Nie czynimy tego w imię 
nienawiści. Celem naszym jest spokoj-
ne, poważne i godne uczczenie pamięci 
ludzi, którzy polegli w obronie swych 
praw, swojej godności, konsekwentnie 

Świat się dowiedział, 
nic nie powiedział

bronili praw i godności nas wszyst-
kich, całego polskiego społeczeństwa. 
Grudzień pokazał oblicze władzy ko-
munistycznej, jej bezwzględność, nie-
wahającą się przed przelaniem polskiej 
robotniczej krwi – mówił 18 grudnia 
1979 roku przy murze stoczni Dariusz 
Kobzdej do 2,5 tysiąca zgromadzonych 
(wg raportu SB).

Śmierć

Szli tylko przypomnieć, 
tym, co zapomnieli,
Że nim w tłuszcz obrośli, 
w ręku kilof mieli,
Lecz gdy zawołali: 
chleba daj nam, Polsko!
Przysłała im władza milicję i wojsko.

Ballada z 1970 r., autor nieznany

Według oficjalnych danych w grud-
niu 1970 roku na ulicach Gdańska, 
Gdyni, Szczecina i Elbląga z rąk milicji 
i wojska zginęły 44 osoby, a co najmniej 
1160 zostało rannych. Śmierć poniósł 
też 15 grudnia milicjant w Gdańsku. 
Wciąż jednak nie wiadomo, ile 
osób naprawdę zginęło. Nie ma 
wśród nich np. żołnierzy z zało-
gi czołgu, który utopił się w kanale 
nieopodal Nowego Dworu. Wojsko 
i milicja przez 20 lat tuszowały prawdę 
o Grudniu. Chodziło o to, by na gro-
bach nie znalazły się tabliczki, jak ci 

ludzie zginęli. Wymuszano podawanie 
naturalnych przyczyn śmierci. Czysz-
czono teczki personalne. 

Tragiczne było ostrzelanie śpieszą-
cych do pracy i do szkół w Gdyni. 17 
grudnia 1970 roku wstawał świt nad 
Gdynią, sytuacja była napięta. Gdynia 
strajkowała, ale w tym mieście nie wy-
bito ani jednej szyby. Komitet Strajko-
wy spisał postulaty: dostosowanie płac 
robotników do podwyżki cen, podwyż-
szenie wynagrodzenia, ustalenie wyso-
kości zasiłku chorobowego odpowiada-
jącej utraconemu zarobkowi. Robotnicy 
16 grudnia wieczorem zostali wezwani 
do powrotu do pracy przez Stanisława 
Kociołka, wicepremiera i członka Biura 
Politycznego KC PZPR. Komitet straj-
kowy nocą z 16 na 17 grudnia został 
aresztowany, a wojsko otoczyło stocznię 
i zablokowało przystanek SKM. Padły 
strzały…  

W Szczecinie także doszło do krwa-
wej rozprawy milicji i wojska z prote-
stującymi robotnikami. Siły milicyjne 
próbowały rozbijać robotnicze pochody. 
W tłum leciały granaty gazowe. U ata-
kowanych manifestantów rosła złość. 
Dochodziło do ulicznych walk. Spalo-
no kilka milicyjnych gazików. Podpa-
lono gmach KW PZPR. Szturmowano 
komendę MO. Milicja i wojsko użyły 
broni. Większość zabitych i rannych 17 
i 18 grudnia to  ludzie bardzo młodzi. 
16-letnią Jadwisię Kowalczyk kula do-
sięgnęła w mieszkaniu. 

18 grudnia 1970 roku w Stoczni 
Szczecińskiej zawiązał się Ogólnomiejski 
Komitet Strajkowy. Wysunięto 21 postu-
latów, na pierwszym miejscu utworzenie 
„niezależnych związków zawodowych, 
podległych klasie robotniczej” (!). Strajk 
na pięć dni objął Szczecin. 

Do Szczecina i Gdańska przyjechał w 
styczniu 1971 roku Edward Gierek. Padło 
słynne: „To jak, towarzysze, pomożecie?”. 
Podwyżki cofnięto po dwóch miesiącach. 
Trzeba było drugiego strajku szczeciń-
skiego z 22 stycznia 1971 r., który pod-
jęli zdesperowani stoczniowcy, i protestu 
łódzkich włókniarek z lutego 1971 r., aby 
premier Jaroszewicz oznajmił o wycofa-
niu grudniowej podwyżki cen.

Symbol

Władze PRL bały się pamięci Grudnia 
’70. 17 sierpnia 1980 roku na placu przy 
Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej strajku-
jący ustawili drewniany krzyż. Za cztery 
miesiące stanął pomnik, dzieło artystów, 
architektów, rzemieślników, robotników. 
W akcie erekcyjnym zapisano: „Pomor-
dowanym – na znak wiecznej pamięci. 
Rządzącym – na znak przestrogi, że ża-
den konflikt społeczny w Ojczyźnie nie 
może być rozwiązany siłą. Współobywa-
telom – na znak nadziei, że zło może zo-
stać przezwyciężone”. Pomnik Poległych 
Stoczniowców w Grudniu 1970 r. trwa w 
Gdańsku ku przestrodze każdej władzy. 
Pamięć Grudnia jest elementem świado-
mości zbiorowej.

Artur S. Górski

Tra gicz ną bę dzie na sza gra,
wyrzutem bę dzie i spowiedzią.

Stanisław Wyspiański

Pół wieku mija od masakry dokonanej na rozkaz władzy, z nazwy robotni-
czej i chłopskiej, na robotnikach i uczniach Wybrzeża. Pozostała pamięć, jak 
bolesna zadra i obraz niesionego na białych drzwiach zabitego, poczucie 
niesprawiedliwości, coroczne obchody.

Na wniosek Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Poczta Polska przygotowała specjalną 
okolicznościową kartkę pocztową na 50 Rocznicę Grudnia ’70. 
Kartka będzie emitowana ze specjalnym datownikiem od 16 grudnia br.

Kartka na rocznicę Grudnia Trzeba było drugiego strajku szczeciń-
skiego z 22 stycznia 1971 r., który pod-
jęli zdesperowani stoczniowcy, i protestu 
łódzkich włókniarek z lutego 1971 r., aby 
premier Jaroszewicz oznajmił o wycofa-
niu grudniowej podwyżki cen.

Symbol

’70. 17 sierpnia 1980 roku na placu przy 
Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej strajku-
jący ustawili drewniany krzyż. Za cztery 
miesiące stanął pomnik, dzieło artystów, 
architektów, rzemieślników, robotników. 
W akcie erekcyjnym zapisano: „Pomor-
dowanym – na znak wiecznej pamięci. 
Rządzącym – na znak przestrogi, że ża-
den konflikt społeczny w Ojczyźnie nie 
może być rozwiązany siłą. Współobywa-
telom – na znak nadziei, że zło może zo-
stać przezwyciężone”. Pomnik Poległych 
Stoczniowców w Grudniu 1970 r. trwa w 
Gdańsku ku przestrodze każdej władzy. 
Pamięć Grudnia jest elementem świado-Na wniosek Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Poczta Polska przygotowała specjalną 

Kartka na rocznicę Grudnia
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– Za pomnikiem stoi długa historia, 
ponieważ pieniądze na budowę były 
zbierane na długo przed jego posta-
wieniem... 

– Rzeczywiście, idea upamiętnienia 
ofiar komunistycznej zbrodni z 1970 
roku pojawiła się i żyła wśród ludzi  za-
raz po tamtych wydarzeniach. Podczas 
sierpniowych strajków w 1980 roku bu-
dowa pomników stanowiła jeden z 21 
postulatów. Natychmiast po podpisaniu 
porozumień utworzono Społeczne Ko-
mitety Budowy Pomników Ofiar Grud-
nia ’70 w Gdyni i w Gdańsku. Przystą-
piono do prac oraz zbierania środków. 
W rekordowo krótkim czasie trzech 
miesięcy postawione zostały i odsłonię-
te Trzy Krzyże w Gdańsku oraz  pomnik 
1970 w rejonie przystanku SKM Gdynia 
Stocznia. 

– Gdzie miał stanąć drugi pomnik 
Ofiar Grudnia w Gdyni? Czy od po-
czątku planowane było dla niego 
miejsce niedaleko Urzędu Miasta? 

– Tak, właśnie tam, na placu przed 
Urzędem Miasta, gdzie w 1980 roku 
ustawiono smukły sosnowy krzyż jako 
zapowiedź przyszłego pomnika... Tam, 

ROZMOWA

Fantastyczna akcja była możliwa 
dzięki wsparciu różnych zakładów pracy i środowisk

O pomniku Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni oraz działalności Społecznego Komitetu Budowy 
tego pomnika rozmawiamy z Januszem Śniadkiem, jego wieloletnim przewodniczącym, 
byłym przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i obecnie posłem na Sejm  

przed byłą siedzibą PRL-owskich władz 
Gdyni, dokąd na drzwiach niesiono 
zwłoki Janka Wiśniewskiego, tam, gdzie 
w piwnicach urzędu w grudniu 1970 
urządzono katownię SB i męczono lu-
dzi. 

– Jak to się stało, że zebrane pienią-
dze zostały skonfiskowane?

– Jak powiedziałem, początkowo 
postawiono prowizoryczny, wysoki 
sosnowy krzyż i mały obelisk z napi-
sem „Tu stanie pomnik”. Równocześnie 
rozpoczęło się gromadzenie środków 
potrzebnych na budowę i rozpisano 
konkurs. W grudniu 1981 roku, krótko 
przed jego rozstrzygnięciem, Jaruzelski 
ogłosił stan wojenny. Było kilkanaście 
prac, ale stan wojenny przekreślił wszyst-
ko. Zebrane ogromne środki i projekty 
skonfiskowano. 

– Wiadomo, kim byli autorzy poszcze-
gólnych projektów?

– Wszystkie prace zostały zniszczone. 
Równocześnie ze strony SB zaczęła się 
nagonka mająca na celu zdyskredytowa-
nie środowiska budowy pomnika. Idea 
budowy musiała poczekać.

– Została odłożona na bliżej nieokre-
ślone później, czy też były jakieś 
próby postawienia pomnika jeszcze 
w latach osiemdziesiątych? 

– Pan żartuje. Po delegalizacji wszyst-
kiego nie było o tym mowy. Ale ludzie 
trwali, ponieważ społeczny komitet skła-
dał się z przedstawicieli różnych środo-
wisk. Przede wszystkim były w nim 
osoby z komisji zakładowych z wielu 
zakładów pracy. W 1989 roku, a więc 
w momencie przywrócenia do legalne-
go działania „Solidarności”, niemal na-
tychmiast społeczny komitet ponownie 
rozpoczął swoje prace. Kierował nim 
śp. Adam Gotner. Ranny w wypadkach 
grudniowych, trafiony kilkoma kulami, 
cudem przeżył i całe swoje dalsze życie 
związał z upamiętnieniem tragedii 1970 
roku. Był więc pierwszym przewodni-
czącym komitetu po reaktywacji. Wów-
czas zwrócone zostały skonfiskowane 
w stanie wojennym środki, tyle że w no-
minalnej kwocie. Ze względu na galo-
pującą inflację to był zaledwie niewielki 
ułamek sumy zagrabionej w 1981 roku. 
Nie było więc mowy o tym, aby z tych 
środków wznieść pomnik. W każdym 
razie społeczny komitet został reaktywo-
wany, a jego działalność  pod wieloma 
względami opierała się na Komisji Za-
kładowej „Solidarności” Stoczni Gdynia, 
której byłem przewodniczącym. 

– Niejako przejął Pan więc sprawę sfi-
nalizowania tego przedsięwzięcia? 

– Zbrodnia z 1970 roku zaciążyła na 
moich poglądach i życiowych wyborach. 
Moje zaangażowanie się w realizację bu-
dowy pomnika było czymś oczywistym 
i naturalnym. Traktowałem to jako wiel-
kie pokoleniowe zobowiązanie. Komitet 
borykał się z brakiem  środków, a  roz-
pisany konkurs na projekt nie przyniósł 
rozstrzygnięcia. Wiosną 1993 roku sytu-
acja wydawała się krytyczna. Bez pienię-
dzy i projektu nie wiedzieliśmy już, co 
robić. W czerwcu, kiedy nasze rozterki 
sięgały zenitu, Janek Necel, członek za-
rządu komitetu, architekt ze Stoczni 
Gdynia, przyznał się nam, że od 1980 
roku nosił w sercu pewną ideę pomnika. 
Ponieważ był członkiem komitetu oraz 
sądu konkursowego, uważał, że mogło-
by to być niezgodne z etyką architekta, 
gdyby próbował forsować swój pomysł. 
W tym jednak momencie, kiedy byliśmy 
w zupełnej rozterce, wziął ołówek i na-
szkicował kilkoma kreskami na kartce 
swoją ideę. Serca zabiły nam mocniej.

– Jak wyglądał ten rysunek?  
– To były dwie długie pionowe kre-

ski jako główna belka krzyża. Belkę 
poprzeczną stanowiła gromada małych 
krzyżyków – podobna do chmury pta-
ków, które niczym dusze ofiar ulatują do 
nieba. Symbolika tego szkicu, pomimo 

jego prostoty, zaledwie kilkadziesiąt kre-
sek, naprawdę robiła wrażenie. Powiem 
tak: wszystkim nam natychmiast moc-
niej zabiły serca. Pomysł był tak prosty 
i czytelny zarazem, że odzyskaliśmy 
nadzieję. Natychmiast zleciliśmy rzeź-
biarzowi Stanisławowi Gieradzie, auto-
rowi pomnika 1970 przy Gdyni Stoczni, 
przy współpracy z Janem Neclem i ar-
chitektem  Ryszardem Semką, wykona-
nie makiety w drewnie. Szóstego bądź 
siódmego września 1993 roku makieta 
została przedstawiona na spotkaniu ko-
mitetu. Nikt nie miał wątpliwości: to jest 
to! Nic dwa razy się nie zdarza, ale nie 
zabrakło analogii do roku 1980. Pomnik 
przy Gdyni Stoczni też zbudowano i od-
słonięto w trzy miesiące. Wybory par-
lamentarne w 1993 roku wygrało SLD, 
więc otoczenie polityczne rodem z PRL. 
Jak powiedziałem, rozpoczynaliśmy 
budowę bez pieniędzy, ale finanse nie 
stanowiły problemu dzięki ofiarności 
głównie struktur „Solidarności”, ale nie 
tylko. Długa lista darczyńców, w tym 
związkowców z Japonii, jest na tablicy 
obok pomnika. Ta fantastyczna akcja 
była możliwa dzięki wsparciu różnych 
zakładów pracy i środowisk. Konstrukcję 
krzyża wykonano i pospawano  w Stocz-
ni Gdynia i przewieziono na miejsce w 
całości. Postępy następowały błyskawicz-
nie, choć panowały silne mrozy. Budowę 
fundamentów trzeba było zabezpieczać, 
przykrywać plandekami, a nawet spe-
cjalnymi dmuchawami podgrzewać 
powietrze, żeby wylać beton. Na placu 
trzeba było przełożyć podziemną in-
stalację, więc PEWiK wykonał obejście. 
Zresztą prawie wszystkie firmy, które 
brały w tym udział, pracowały za uła-
mek ceny. Mogliśmy liczyć na ogromną 
ofiarność społeczeństwa. Organizacyjnie 
prowadzili to ludzie z Komisji Zakłado-
wej „Solidarności” ze stoczni. Budowę 
koordynował Jerzy Miotke, który był 
zastępcą kierownika na stoczniowym 
Wydziale Elektrycznym. Sam pomnik 
wykonano z wysokiej jakości stali nie-
rdzewnej. Wykorzystaliśmy zużyte ma-
tryce do produkcji płyt pilśniowych. 
Niejako odpad produkcyjny okazał się 
znakomitym i niedrogim materiałem 
konstrukcyjnym na nasze potrzeby. W 
efekcie 17 grudnia 1993 roku odbyła się 
niezapomniana uroczystość odsłonięcia 
z użyciem reflektorów lotniczych, które 
wydobyły pomnik z mroku. Czasami 
żartuję, że we wrześniu rozpoczęliśmy 
budowę pomnika nie mając grosza, a w 
grudniu tego samego roku skończyliśmy 
też bez grosza, tyle że bez grosza długu.

– Czyli, podsumowując, powstał 
nowy projekt, pieniądze zostały ze-
brane jeszcze raz, ale pomnik stanął 
w miejscu, w którym miał być od po-
czątku. 

– Dokładnie tak. W miejscu sosno-
wego krzyża, który znajdował się tam od 
1980 roku. Obok na małym obelisku wid-
niał napis: „Tu stanie pomnik”. Tak się stało 
w 1993 roku, a krzyż został zabrany.

– Co się z nim stało? 
– Było to dobrej jakości sosnowe 

drewno. Wykonaliśmy z niego setki 
małych makiet krzyża i rozdyspono-
waliśmy je do różnych osób, zwłaszcza 
darczyńców pomnika. To ważne, że nie 
został zutylizowany, tylko symbolicznie 
wykorzystany. Ale do rozwiązania zosta-
ła również kwestia rewindykacji skonfi-
skowanych w 1981 roku środków. W 
latach 90. domagaliśmy się waloryzacji i 
zwrotu majątku „Solidarności”. Przyjęte 
zostały dwie ustawy w tej sprawie, ponie-
waż pierwsza właściwie niczego nikomu 
nie zwracała. Dopiero w 1997 roku w 
kolejnej nowelizacji realnie zwracającej 
majątek wprowadzony został zapis na 
rzecz Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Ofiar Grudnia ’70. Pamiętam 
spotkanie z ówczesnym ministrem pracy 
Andrzejem Bączkowskim. Zrozumiał i 
przyjął moje argumenty i dzięki temu 
odpowiedni zapis dotyczący komitetu 
znalazł się w nowelizacji. Nasza sprawa 
w sądzie rewindykacyjnym miała numer 
cztery, a więc była jedną z pierwszych. 
Uzyskaliśmy wówczas  w 1997 roku wa-
loryzację środków z 1980 roku i była to 
suma 1,5 miliona złotych. 

– Ogromna kwota. 
– To prawda. Świętej pamięci ks. pra-

łat Hilary Jastak, który był dobrą duszą 
naszego komitetu, zawsze radził nam, 
żeby nie topić pieniędzy w betonie, tyl-
ko postawić ofiarom Grudnia ’70 „po-
mniki” służące ludziom, ratujące życie. 
To pod jego wpływem sfinansowaliśmy 
zakup tomografu komputerowego, któ-
ry trafił do Szpitala Miejskiego, gdzie w 
1970 roku ratowano życie wielu osób, w 
tym Adama Gotnera. Każdy, kto zna le-
piej historię wypadków w Gdyni, wie, że 
do tego szpitala karetki zwoziły rannych. 
W pewnym momencie nawet palacze i 
obsługa techniczna bronili ludzi przed 
milicją, która próbowała ścigać karetki 
i wjechać na teren szpitala. Tomograf 
kosztował 1,2 miliona złotych i działa do 
dzisiaj. Obok niego znajduje się tablica 
informująca, że został sfinansowany ze 
środków Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Ofiar Grudnia’70. Kupiliśmy 
również sprzęt i wyposażenie dla Hospi-
cjum św. Wawrzyńca na gdyńskim Ob-
łużu. To był drugi zakup wpisujący się w 
ideę prałata Jastaka i na Obłużu również 
znajduje się tablica poświęcona ofiarom 
Grudnia ’70 z odpowiednią informacją. 
Powstał więc nie tylko pomnik, ale – po 
udanej rewindykacji środków zagrabio-
nych przez bezpiekę –  także inne dobre 
i służące ludziom dzieła. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

FO
T.

 R
YS

ZA
RD

 K
U

ŹM
A

Pomnik Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni.
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Zabity w Elblągu
Marian Sawicz, lat 22, pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Elblągu, zm. 18 XII 1970

Zabici w Gdańsku
Jerzy Matelski, lat 27, dźwigowy, pracownik Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina, zm. 16 XII 1970
Stefan Mosiewicz, lat 22, pracownik Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina, zm. 16 XII 1970
Andrzej Perzyński, lat 19, pracownik Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina, zm. 15 XII 1970
Waldemar Rebinin, lat 26, kierowca-sanitariusz, pracownik 
Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku, 
zm. 15 XII 1970
Kazimierz Stojecki, lat 58, piaskarz, pracownik Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina, zm. 15 XII 1970
Bogdan Sypka, lat 20, student Wyższej Szkoły Rolniczej w 
Szczecinie, zm. 15 XII 1970
Józef Widerlik, lat 24, pracownik Stoczni Gdańskiej im. Leni-
na, zm. 15 XII 1970
Marian Zastawny, lat 24, pracownik „Techmetu” w Pruszczu 
Gdańskim, zm. 15 XII 1970

Zabici w Gdyni
Brunon Drywa, lat 34, ślusarz, pracownik Zarządu Portu Gdynia, 
zm. 18 XII 1970, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
Apolinary Formela, lat 20, fileciarz w PPDiUR „Dalmor” w Gdyni, 
zm. 17 XII 1970, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
Zygmunt Gliniecki, lat 15, uczeń SP nr 7 w Gdyni, zm. 17 XII 
1970, pochowany na cmentarzu Gdynia Leszczynki 
Zbigniew Godlewski, lat 18, pracownik fizyczny Zarządu 
Portu Gdynia, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu 
komunalnym w Elblągu przy ul. Agrykola 
Jan Kałużny, lat 21, pracownik przeładunkowy Zarządu Portu 
Gdynia, zm. 17 XII 1970, pochowany na Cmentarzu Witomiń-
skim w Gdyni
Jerzy Kuchcik, lat 20, spawacz w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu w Broniszewie 
Stanisław Lewandowski, 26, kowal w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu 
w Skępem
Zbigniew Nastały, lat 17, uczeń ZSZ przy Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu 
Wejherowo Śmiechowo 
Józef Pawłowski, lat 24, ślusarz w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu 
Srebrzysko w Gdańsku 
Ludwik Piernicki, lat 20, hydraulik w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu 
w Goręczynie 
Jan Polechońki, lat 30, spawacz w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na cmentarzu w Olszanicy 

Zygmunt Polito, lat 24, spawacz w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na Cmentarzu 
Witomińskim w Gdyni
Stanisław Sieradzan, lat 18, uczeń Technikum Chłodniczego 
w Gdyni, zm. 17 XII 1970, pochowany na Cmentarzu Witomiń-
skim w Gdyni
Jerzy Skonieczka, lat 15, uczeń SP nr 32 w Gdyni, zm. 20 XII 
1970, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
Marian Wójcik, lat 26, pracownik fizyczny Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, zm. 18 XII 1970, pochowany na cmentarzu 
Wejherowo Smiechowo 
Zbigniew Wycichowski, lat 20, ślusarz, pracownik Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni, zm. 11 I 1970, pochowany na 
Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
Waldemar Zajczonko, lat 20, student Wyższej Szkoły Wycho-
wania Fizycznego w Gdańsku, zm. 17 XII 1970, pochowany na 
cmentarzu katolickim w Sopocie przy ul. Malczewskiego 
Janusz Żebrowski, lat 17, uczeń LO nr 2 w Gdyni, zm. 17 XII 
1970, pochowany na cmentarzu Gdynia Leszczynki

Zabici w Szczecinie
Eugeniusz Błażewicz, 22 lata, kierowca w Stoczni im. Warskie-
go w Szczecinie, zm. 18 XII 1970
Stanisław Kamać, 18 lat, kierowca-mechanik w Miejskim Przed-
siębiorstwie, Komunikacyjnym w Szczecinie, zm. 17 XII 1970
Jadwiga Kowalczyk, 16 lat, uczennica Szkoły Przysposobienia 
Rolniczego w Szczecinie, zm. 17 XII 1970
Daniel Kućma, 24 lata, stolarz w Szczecińskim Przedsiębior-
stwie Budownictwa Miejskiego nr 1, zm. 21 XII 1970
Roman Kużak, 23 lata, nauczyciel WF w SP nr 43 w Szczecinie, 
zm. 17 XII 1970
Stanisław Nadratowski, 20 lat, żołnierz służby zasadniczej 
WP, zm. 19 XII 1970
Henryk Perkowski, 20 lat, szklarz w Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Miejskiego nr 1 w Szczecinie, zm. 17 XII 1970
Edward Prysak, 42 lata, cieśla, zm. 18 XII 1970
Zbigniew Semczyszyn, 23 lata, magazynier w Spółdzielni 
Pracy Transportowo-Przeładunkowej „Norma” w Szczecinie, 
zm. 17 XII 1970
Michał Skipor, 19 lat, uczeń zawodu w prywatnym zakładzie 
samochodowym, zm. 17 XII 1970
Stefan Stawicki, 16 lat, uczeń Zasadniczej Szkoły Budowy 
Okrętów w Szczecinie, zm. 18 XII 1970
Waldemar Szumiński, 22 lata, pracownik budowlany w Rejonie 
Eksploatacji Dróg Publicznych w Skoczowie, zm. 17 XII 1970
Julian Święcicki, 59 lat, rencista, zm. 17 XII 1970
Zygmunt Toczek, 23 lata, tokarz w warsztatach Zasadniczej 
Szkoły Metalowej w Szczecinie, zm. 17 XII 1970
Wojciech Woźnicki, 21 lat, ślusarz w zakładzie prywatnym 
w Pilchowie, zm. 19 XII 1970
Janusz Wrzodak, 27 lat, technik budowlany, zm. 17 XII 1970

Według danych Instytutu Pamięci Narodowej liczba zabitych jest 
większa, nie są znane wszystkie nazwiska.
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AR
CH

IW
U

M
 IP

N

W 1995 roku ówczesna Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wniosła 
do Sądu Wojewódzkiego akt oskarżenia przeciwko 12 osobom winnym 
sprawstwa kierowniczego masakry w Grudniu ’70. Pierwsza rozprawa 
odbyła się w marcu 1996 roku. W trakcie procesu kolejni oskarżeni byli 
wyłączani z postępowania ze względu na stan zdrowia lub umierali. 
Ostatecznie wyrok usłyszały trzy osoby. Proces Grudnia ’70 to kom-
promitacja i hańba sądów III RP.

Oskarżeni o sprawstwo kierownicze w procesie 
grudniowym
generał armii Wojciech Jaruzelski – szef MON, nie doczekał wyroku
Kazimierz Świtała – szef MSW, nie doczekał wyroku
Stanisław Kociołek – wicepremier rządu PRL, został uniewinniony przez dwie in-
stancje sądowe. 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratu-
ry w tej sprawie i uchylił wyrok, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego 
rozpatrzenia, do czego nie doszło z powodu śmierci podsądnego.
generał broni Tadeusz Tuczapski – wiceszef MON, nie doczekał wyroku
generał broni Józef Kamiński – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
– nie doczekał wyroku
generał brygady Stanisław Kruczek – dowódca 8. Dywizji Zmechanizowanej, nie 
doczekał wyroku
generał brygady Edward Łańcucki – dowódca 16. Dywizji Pancernej, nie docze-
kał wyroku
podpułkownik Mirosław Wiekiera – dowódca 3. Batalionu 55. Pułku Zmecha-
nizowanego, skazany na karę 4 lata więzienia, które na mocy amnestii z 1989 r. 
obniżono o połowę i zawieszono jej wykonanie
major Wiesław Gop – dowódca plutonu 10 Pułku Wojsk Obrony Terytorialnej, nie 
doczekał wyroku
pułkownik Władysław Łomot – dowódca 32. Pułku Zmechanizowanego, nie 
doczekał wyroku
podpułkownik Bolesław Fałdasz – zastępca Łomota ds. politycznych, skazany 
na karę 4 lata więzienia, które na mocy amnestii z 1989 r. obniżono o połowę 
i zawieszono jej wykonanie
pułkownik MO Karol Kubalica – komendant Szkoły Podoficerskiej MO w Słupsku, 
nie doczekał wyroku

Fragment aktu oskarżenia zawierający zarzuty wobec 
generała Jaruzelskiego
Oskarżam
Wojciecha Jaruzelskiego, syna Władysława i Wandy z domu Zaręba, urodzonego 
6 lipca 1923 r. w Kurowie (woj. lubelskie), obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca 
jednego dziecka, nieposiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyż-
szym, z zawodu wojskowego – generała armii w stanie spoczynku, emeryta, wła-
ściciela domu jednorodzinnego, niekaranego, o to, że:
w grudniu 1970 r. w Warszawie, pełniąc funkcję Ministra Obrony Narodowej Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, kierując działaniami Wojska Polskiego zmierzają-
cymi do stłumienia wystąpienia ludności protestującej przeciwko podjętej przez 
Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany 
cen detalicznych, w dniu 15 grudnia 1970 roku, na polecenie I Sekretarza Komi-
tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Władysława Gomułki 
wydał sprzeczny z prawem, w art. 32 pkt 7 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, rozkaz użycia broni palnej przez działające w rejonach demonstracji od-
działy i pododdziały wojskowe przewidując i godząc się, że może to spowodować 
zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego 
śmierć poniosło 29 osób.

Do pacyfikowania robotniczego buntu skierowano wielkie siły, w tym 
blisko 26 tysięcy żołnierzy, pół tysiąca czołgów, 750 transporterów 
opancerzonych i dwa tysiące samochodów. W powietrzu operowała 
setka samolotów i śmigłowców. Na redzie stało 40 rozmaitych jedno-
stek Marynarki Wojennej. Do tego co najmniej 9 tysięcy milicjantów wy-
posażonych w hełmy, pałki szturmowe, 
tarcze, środki chemiczne oraz broń 
palną oraz setki funkcjonariuszy 
SB.
W wydarzeniach Grudnia 1970 
roku zginęło co najmniej 45 
osób, rannych zostało 1165, 
w tym 154 w wyniku postrza-
łów. Najpewniej nie poznamy 
wszystkich poszkodowanych 
i poddanych represjom.

Kaci
Sprawcy bez kary

ki szturmowe, 
rodki chemiczne oraz broń 
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GRUDZIEŃ 1970 W GDAŃSKU

Zakłady strajkujące w Gdańsku
1. Stocznia Gdańska
2. Stocznia Północna
3. Stocznia Remontowa
4. Port Gdański 
5. Fabryka Konserw Rybnych 
6. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
7. Zakłady Futrzarskie 
8. Unimor

 – miejsca starć z milicją i SB

  – pochód z 14.12.1970

  – pochód z 15.12.1970

 – miejsca starć z milicją i SB

1

4
5

6

8

Politechnika 
Gdańska

Polskie
Radio

Błędnik

Dworzec PKP
Dom Prasy

Komenda Miejska MO

Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej 

(dzisiaj Urząd Miejski) Wojewódzka Rada
Związków Zawodowych

KW PZPR

Zabici i ranni 
pod Bramą 
nr 2 Stoczni 
Gdańskiej
16 grudnia

7

3
2

 12 GRUDNIA 
Ogłoszono podwyżkę cen żywności w formie uchwały Rady Ministrów o „zmianie cen detalicznych całego szeregu 
wyrobów” średnio o 23 proc. Decyzję w tej sprawie podjęto 30 listopada 1970 na posiedzeniu Biura Politycznego KC 
PZPR. Od 8 grudnia w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto przygoto-
wania w ramach „ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego”, a 11 grudnia jednostki MSW zostały posta-
wione w stan pełnej gotowości. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano społeczeństwo o 
podwyżkach cen żywności głównych artykułów, 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała prasa.

 14 GRUDNIA
GDAŃSK
9.45 – Wiec przed budynkiem dyrekcji Stoczni Gdańskiej, w czasie którego robotnicy domagają się cofnięcia 
podwyżek cen wprowadzonych 11 grudnia, a podanych do publicznej wiadomości 12 grudnia (według oficjalne-
go komunikatu ceny mięsa podwyższono średnio o 17,6 proc.), podwyżek i zmian systemu płac, a zwłaszcza nali-
czania premii, a także odsunięcia od władzy ekipy rządzącej (Gomułka, Cyrankiewicz, Kociołek, Moczar). Zażądano 
przybycia przedstawiciela władz KW PZPR do stoczni, nikt nie odpowiada na to wezwanie.

11.05 – Z bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej wychodzi pochód liczący około tysiąca stoczniowców. Wobec nieobec-
ności Alojzego Karkoszki, I sekretarza KW PZPR, który jest w Warszawie na plenum KC PZPR, u wejścia do gmachu 
pojawia się sekretarz ds. organizacyjnych KW Zenon Jundziłł, którego przemówienie do demonstrantów kwitowa-
ne jest gwizdami. Ogłoszono, iż wtorek, 15 grudnia będzie dniem strajku powszechnego. Pochód demonstrantów 
udaje się najpierw do Stoczni Północnej, później na Politechnikę Gdańską i do siedziby Polskiego Radia. 

13.00 – Stoczniowcy wybierają Radę Delegatów. Składa się ona z ludzi akceptujących postulaty, jednak 
nieuczestniczących w manifestacjach. Rada składa się w dużej części z członków partii i nie ma autorytetu 
wśród strajkujących.

14.00 – Grupa robotników nawołuje studentów w czasie wiecu na Politechnice Gdań-
skiej do przyłączenia się do strajku i demonstracji, przeprasza za zachowanie robotników 
w marcu 1968 roku. 

16.00 – Liczący kilka tysięcy osób pochód napotyka w okolicach wiaduktu Błędnik 
na oddziały ZOMO, dochodzi do pierwszych starć.

17.15 – Starcia pod budynkiem Domu Prasy, milicja używa armatek wodnych, póź-
niej starcia przenoszą się pod KW PZPR i w rejon ulicy Heweliusza.

19.00 – Stoczniowcy ponownie na Politechnice Gdańskiej nawołują do strajku ge-
neralnego nazajutrz, proponują studentom objęcie przywództwa. Grupa studentów 
dołącza do pochodu wracającego do centrum Gdańska.

21.00 – Starcia z milicją na dworcu Gdańsk Główny.

22.00-0.00 – Milicja zatrzymuje demonstrantów, przechodniów i osoby wracające 
z pracy. Po przewiezieniu do KM MO przechodzą przez tzw. ścieżki zdrowia. Potem są 
przewożeni do aresztu w Gdańsku i więzień w Pruszczu Gdańskim i Wejherowie.

W Warszawie obraduje VI plenum KC PZPR, na którym mowa jest m.in. o „sytuacji 
ekonomicznej”.

ELBLĄG
W nocy na murach pojawiają się napisy antyustrojowe.

 15 GRUDNIA
WARSZAWA
9.00 – W Warszawie rozpoczyna się posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, podjęto de-
cyzję o użyciu broni przez służby porządkowe i wojsko. Decyzja wchodzi w życie o godz. 12.

GDAŃSK
0.45 – W Porcie Gdańskim strajkują rejony I, II i część III, później strajk obejmuje cały 
zakład. Strajk rozpoczynają także Stocznia Gdańska i Stocznia Północna. 

4.20 – Port Gdański rozpoczyna strajk. Rozmowy z robotnikami podjęli dyrektorzy 
Zarządu Portu Gdańsk.

6.40 – Strajk rozszerza się na Gdańską Stocznię Remontową, Gdańską Fabrykę Mebli, 
Fabrykę Konserw Rybnych, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. W Stoczni Gdań-
skiej i Gdańskiej Stoczni Remontowej odbywają się wiece, w czasie których robotnicy 
domagają się m.in. uwolnienia zatrzymanych dzień wcześniej przez MO. Grupa robotni-
ków wzywa pod bramą Stoczni Północnej do podjęcia strajku.

7.00 – Robotnicy Stoczni Gdańskiej, Fabryki Mebli, Zakładów Futrzarskich wychodzą 
na ulice, zmierzając w kierunku KW PZPR. Stoczniowcy spod siedziby KW zmierzają pod 
Komendę Miejską MO i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, próbują zdobyć budynki 
i uwolnić zatrzymanych poprzedniego dnia. Milicja używa pałek i petard.

8.45 – Demonstracje pod siedzibą Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, 
gmach zostaje podpalony. Ok. 20 tys. zgromadzonych przed KW PZPR przystępuje 
do szturmowania gmachu, później dochodzi do jego podpalenia. Starcia z wojskiem 
trwają do popołudnia.

14.45 – Władza wprowadza do akcji czołgi i transportery opancerzone.

15.40 – Jednostki milicji w województwie gdańskim otrzymują zarządzenie ministra spraw wewnętrznych 
określające warunki użycia broni. 

Około godziny 16.00 przed samym dworcem kolejowym został zastrzelony przez snajpera człowiek, 
który być może był tylko przechodniem, gdyż w tym czasie walki toczyły się pod komendą MO. 
Strzał padł od strony wiaduktu Błędnik, gdzie nie było wtedy ani wojska ani milicji, musiał więc 
strzelać snajper, ulokowany prawdopodobnie w wieżowcu Centrum Techniki Okrętowej przy Błędni-
ku. Krótko po tym tragicznym zdarzeniu stoczniowcy w dworcowej hali złożyli zwłoki kolejnej ofiary 
– swojego kolegi rozjechanego przez czołg.

18.00 – Wprowadzona zostaje godzina milicyjna – od 18 do 5 rano na mocy „zarządzenia porządkowego” 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Zablokowano drogi dojazdowe do miasta, odcięto 
zamiejscowe połączenia telefoniczne. Ulice patrolują wojsko i milicja.

GDYNIA
6.30 – Robotnicy Stoczni im. Komuny Paryskiej podejmują strajk, po wiecu wychodzą ze stoczni w kierunku 
PMRN i KM PZPR, dołączają do nich m.in. pracownicy Dalmoru i Unimoru. Pod Komitetem Miejskim PZPR 
domagają się rozmów z I sekretarzem.

10.00 – Pochód dociera do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Delegaci strajkujących przekazują Janowi 
Mariańskiemu, przewodniczącemu PMRN, postulaty. Rozmowy strajkujących z przewodniczącym kończą się 
podpisaniem porozumienia.

16.30 – Główny Komitet Strajkowy dla miasta Gdyni obraduje w Zakładowym Domu Kultury Portu Gdynia, 
formułując nowe postulaty.

24.00 – MO i SB szturmują gmach, w którym obraduje komitet, aresztują delegatów wchodzących w jego 
skład. Do rana milicja szuka i wyłapuje delegatów, którzy wcześniej opuścili budynek. 

Tragiczne grudniowe dni
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GRUDZIEŃ 1970 W GDYNI

Zakłady strajkujące 
w Gdyni
1. Stocznia im. Komuny Paryskiej 
2. Port Gdynia
3. Unimor
4. Dalmor
5. Stocznia Remontowa (obecnie 
Nauta)

 – miejsca starć 
    z milicją i SB

 – pochód z 15.12.1970

 – pochód z 17.12.1970

 – II pochód z 17.12.1970

 – miejsca starć 
    z milicją i SB

Komitet Miejski PZPR

2

3

Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej
(dzisiaj Urząd Miasta)

Komenda 
Miejska MO

1

Dom Kultury Portu Gdynia

PKP Gdynia 
Główna

4

Prokuratura

Wyższa 
Szkoła 
Morska

Przystanek kolejki 
Wzgórze Nowotki 
(obecnie św. Maksymiliana

5

Przystanek 
kolejki 
Gdynia Stocznia

Stoczniowcy 
zabici rankiem 
17 grudnia

ELBLĄG
18.25 – Demonstracje w wielu miejscach miasta, pochody kierują się pod budynek Komitetu Miejskiego 
i Powiatowego PZPR, który zostaje podpalony.

 16 GRUDNIA
GDAŃSK
4.00 – Do miasta wkraczają oddziały wojska, czołgi i transportery opancerzone. Na redzie gdańskiego portu 
kotwiczą cztery okręty wojenne.

5.00 – Strajk okupacyjny podejmuje Stocznia Gdańska i większość zakładów Trójmiasta. Wojsko obstawia 
wszystkie bramy stoczniowe, jest gotowe do użycia broni.

8.00 – Wojsko strzela do robotników wychodzących ze stoczni bramą nr 2 (obecnie pl. Solidarności), 
padają zabici i ranni.

14.30 – W Gdańskiej Stoczni Remontowej strajkujący wybierają Komitet Robotniczy, sformułowane 
zostają postulaty (ukarać winnych za stan gospodarki w kraju, podwyższyć płace i ustabilizować ceny), 
przekazane po południu do KW PZPR. Ich przyjęcie określa się jako warunek powrotu do pracy. W Stoczni 
Gdańskiej komitet strajkowy przejmuje kierowanie stocznią, zorganizowano służbę porządkową. 

16.00 – W Stoczni Gdańskiej narada delegatów wydziałów z dyrektorem i sekretarzem KZ PZPR, uczestniczą 
w niej także delegaci ze Stoczni Północnej i Remontowej.

20.00 – wicepremier Stanisław Kociołek w telewizyjnym wystąpieniu nakłaniał robotników straj-
kujących w Gdyni do powrotu do pracy, choć musiał wiedzieć, że następnego dnia rano stocznia 
będzie „zablokowana” przez wojsko.

20.40 – Dyrektor Stoczni Gdańskiej przekazuje Radzie Delegatów informację, że wojsko daje robotnikom 
cztery godziny na opuszczenie zakładu, po czym zacznie strzelać i bombardować stocznię. Postulaty mają 
zostać rozpatrzone po zakończeniu strajku. 

GDYNIA 
5.00 – Strajk okupacyjny podejmują Stocznia im. Komuny Paryskiej, Port Gdynia i Dalmor, gdzie robotnicy 
organizują wiece. 

11.15 – W Stoczni im. Komuny Paryskiej rozpoczynają się rozmowy 16 reprezentantów strajkujących 
z dyrekcją i Komitetem Zakładowym PZPR. Robotnicy jako warunek rozmów stawiają uwolnienie członków 
Głównego Komitetu Strajkowego.

12.45 – Delegacja złożona z czterech przedstawicieli załogi i I sekretarza KZ PZPR udaje się do sztabu 
Marynarki Wojennej i PMRN, by przedstawić żądania strajkujących i domagać się zwolnienia aresztowanych. 
Są zastraszani i zbywani.

17.30 – Trwają demonstracje i starcia z milicją. Władze podejmują decyzję o zawieszeniu pracy stoczni do 
odwołania, zwolnieniu załogi i jej weryfikacji.

22.00 – Wojsko zajmuje pozycje wokół stoczni i portu.

ELBLĄG
6.00 – Strajk podejmują m.in. spółdzielnia Metal i Zamech.

17.30 – Starcia z milicją w rejonie placu Jedności, demonstracje pod KM PZPR i próby jego podpalenia.

Strajki rozszerzają się poza Trójmiasto – w Tczewie strajk rozpoczyna Polmo i Fabryka Gazomierzy, w Pruszczu 
Gdańskim Fabryka Aparatury Mleczarskiej i Techmet.

SZCZECIN
Strajk podejmuje Stocznia im. Adolfa Warskiego, a następnie Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia. Przeciwko 
strajkującym kieruje się oddziały MO, w pogotowiu stawia okręty wojenne.

 17 GRUDNIA
GDAŃSK
3.00-5.00 – Robotnicy stoczni gdańskich podejmują decyzję o przerwaniu strajków i opuszczeniu stoczni. 
Do stoczni wkracza wojsko.

12.00 – Zawieszone zostają zajęcia na uczelniach Trójmiasta.

GDYNIA
5.15 – Na stacji SKM Gdynia Stocznia gromadzą się stoczniowcy zmierzający do pracy zgodnie 
z wezwaniem wicepremiera Kociołka. Żołnierze otaczający stocznię mają rozkaz użycia broni. Pada-
ją strzały. Nad miastem krążą helikoptery, z których milicja zrzuca gazy łzawiące i strzela. 

W okolicach przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia, po jego przyjeździe do pracy z El-
bląga, ginie między innymi Zbigniew Godlewski. Jego ciało robotnicy położyli na drzwiach i ponieśli 
ulicą Świętojańską do centrum Gdyni. Przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa robotnicy 
otrzymali od księdza krzyż i kwiaty, które położyli przy ciele zabitego. Następnie zanieśli ciało pod 
budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 

6.20 – Milicja strzela do demonstrantów pod siedzibą prokuratury. Z placu Konstytucji pochód 
wyrusza pod siedzibę KM MO i PMRN. Robotnicy Dalmoru przechodzą pod dworzec PKP Gdynia 
Główna. Starcia z milicją trwają na terenie całego centrum miasta.

8.30 – Milicja strzela do demonstrujących pod PMRN, starcia trwają do południa.

9.00 – Pochód mieszkańców miasta udaje się pod Wyższą Szkołę Morską, gdzie według pogłosek 
miały odbyć się rozmowy z przedstawicielami władzy. Zostaje ostrzelany z broni maszynowej.

Do 13.00 trwają starcia z milicją, która strzela do tłumów. 

13.30 – Na Wzgórzu Nowotki milicja strzela do demonstrantów z helikopterów. Godzina milicyjna przesu-
nięta zostaje z 18 na 17.

17.00 – Miasto patrolują MO i wojsko, czołgi i transportery.

ELBLĄG
14.45 – Pracownicy ze strajkujących Zakładów Przemysłu Drzewnego wychodzą z zakładu pod KMiP PZPR. 
Kilka tysięcy demonstrantów rozpędza milicja. Użyto czołgów.

WARSZAWA
19.30 – Rada Ministrów wydaje uchwałę zezwalającą siłom porządkowym na użycie broni.

 18 GRUDNIA
GDAŃSK
19.30 – Komitet Obrony Kraju podejmuje decyzję o zmilitaryzowaniu wszystkich portów 
morskich. 

ELBLĄG
Od rana strajk kontynuują Zamech i ZPD, w mieście trwają starcia z milicją. Władze wyprowa-
dzają na ulice wojsko.

18.00 – Trwają starcia pod budynkiem więzienia, milicja strzela do demonstran-
tów.

 19 grudnia
ELBLĄG 
Nadal strajkuje część załogi Zamechu, w mieście odbywają się demonstracje.

WARSZAWA
20 grudnia – VII plenum Komitetu Centralnego PZPR wybiera na I sekretarza partii 
Edwarda Gierka.

21 grudnia – I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka ma poważne problemy ze 
zdrowiem i „zakłócenia sprawności widzenia”. Podobne choroby przywódców nie są niczym 
nowym i powtórzą się jeszcze w historii PRL.

23 grudnia – Dalszy ciąg zmian „na górze” – Marian Spychalski przestaje być 
przewodniczącym Rady Państwa, na jego miejsce trafia dotychczasowy premier Józef 
Cyrankiewicz. Z kolei premierem zostaje Piotr Jaroszewicz.

(jw, mk)

Zredagowano na podstawie: 
Grudzień 1970, Paryż 1986 
Grudzień 1970. Przebieg wydarzeń na Wybrzeżu gdańskim, Gdańsk 1989, 
Bogumiła Danowska, Grudzień 1970 roku na Wybrzeżu gdańskim, Pelplin 2000
Jakub Karpiński, Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1988, Londyn 1989
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Rozmowa z Grzegorzem Kamińskim, honorowym 
dawcą krwi i członkiem „Solidarności” w Polskiej Spółce 
Gazownictwa 

Pomóc drugiemu 
człowiekowi
Relacja katów

Fragmenty przechwyconych radiowych rozmów 
funkcjonariuszy MO prowadzonych przez krótkofalówki 
w Gdyni 17 grudnia 1970 roku 

– Kasztan, Kasztan, zgłoś się. Słuchaj. Lazur, Lazur mi podawał, że nieśli jakiegoś 
młodego chłopaka. Trup. 
– Przy samym Wzgórzu, tak?
– Tak, przy samym Wzgórzu, tam.
– Nie mógł Lazur potwierdzić, nie mógł Lazur potwierdzić, tylko stwierdził, że mło-
dy jakiś chłopak był niesiony. I nie wie, czy to był ten pierwszy, czy inny przypadek.
– Bardzo dużo, bardzo dużo gapiów
– Śliwa, Śliwa, tu Gujana. Czy coś bliżej wiesz już?
– Więc słuchaj, proszę ciebie, mnie podała Legia, że tam, proszę ciebie, rzucają 
petardy i że, proszę ciebie, od kwadratu T wyjeżdżają na syrenach dwie karetki.
– Dobra. Słuchaj tylko Lazur, Lazur mi coś tu podawał z trupem. Czy oni tego trupa 
sprzątnęli, czy nie?
– Więc tego sprzed Prezydium wzięli, wzięli, zabrany jest.
– Ale coś mi podaje, że ponownie coś tam nosili. Lazur, zgłoś się.
– Śliwa zgłoś się dla Bawarii.
– Zgłasza się.
– Śliwa, nasi przy Prezydium nawołują przez tubę do rozejścia się, tylko to jest nie 
przy Prezydium, tylko przy żelaznym, przy żelaznym. I tam wiesz, ci rzucają, a ci 
odrzucają im i taka, wiesz, walka. I helikopter rzuca tam.
– Słuchaj, dokładnie sprawdź, bo ja mam tutaj słuchy, że tam wzywają, wzywają w 
ogóle helikoptery.
– Z karabinów maszynowych strzelają.
– Lazur, co z tym trupem…
– Dobrze, zrozumiałem.
– Śliwa, zgłoś się.
– Tak, zgłasza się.
– Dowiedz się, jak tam sytuacja pod Prezydium, bo coś mi tu przekazują, że znów 
jakiś trup, że strzelanina, co tam jest?
– Otrzymałem informację, że z zewnątrz jednego trupa niosą pod Prezydium jesz-
cze raz. Manifestacyjnie. Zrozumiałeś?
– Zrozumiałem.
– W sprawie tego trupa. Więc na polecenie Marynarka Wojenna ma zabrać go i 
przewieźć do, do Redłowa...
– Dobra, zrozumiałem.
– Słuchaj, ten, no wiesz, którego nieśli, trup, leży na chodniku tam koło Prezydium. 
Tam tylko nasi są.
– Dobra, zrozumiałem. Kasztan, Kasztan, tu Gujana. Więc słuchaj. Przy Prezydium 
opanowana sytuacja. Ten trup, co nieśli, leży przy Prezydium. Nasi rozgonili. 
– Śliwa zgłoś się, tu Gujana. 
– Tak, zgłasza się.
– Słuchaj, tu mi podali, że tego trupa, co nieśli, zostawili przy Prezydium. Przekaż 
tam, że mają tego trupa sprzątnąć. 
– Dobrze, zrozumiałem.
– Słuchaj, tu przy Prezydium słychać strzały z broni krótkiej...
– Wiele się zatrzymało. Ludzie czapki z głowy. Płaczą. Płaczą. To nie jest tego tak 
dużo, tak dużo.
– Dobra, zrozumiałem.
– Tu, przy tym kościele, przy PKO…
– Śliwa, Śliwa, zgłoś się.
– Tak, zgłasza się.
– Gujana.
– Tam jest trochę kotłowaniny, bo tam słychać pojedyncze strzały i petardy i kamie-
nie, ale w tej chwili… słychać strzały z broni ręcznej. Pojedyncze. Słyszysz?
– Słuchaj, więc bliżej co do tych strzałów, to nie wiadomo.
– Słyszałeś, Śliwa?
– Nasi i zieloni petardy rzucają i przeprowadzili szturm.
– Leci pogotowie tu na sygnale, nie wiem.
– Śliwa zgłoś się dla Bawarii.
– Tak, zgłasza się.
– Oni już są na Świętojańskiej, właśnie wychodzą ze Świętojańskiej. Wiesz, na czele 
jest taki biało-czerwony, skrwawiony, skrwawiony sztandar.
– Na czele jest sztandar, skrwawiony, biało-czerwony.
– Był… był za sztandarem.
– Był za sztandarem, rozumiem.
– Gujana zgłoś się.
– Gujana się zgłasza dla Śliwy.
– Słuchaj, ta grupa z tym, z tym, z tym zabitym, proszę ciebie, jest na Świętojańskiej. 
Sztandar niosą zakrwawiony i za nim tego trupa. 
– Idą w kierunku Prezydium, tak?
– No idą Świętojańską.
– Kasztan, Kasztan ta grupa, ta grupa z tymi flagami, co nieśli tego zabitego, jest 
już na Świętojańskiej. Idzie dalej. Kasztan, zrozumiałeś? Zrozumiałeś? Ta grupa, ta 
grupa co z flagami, co nieśli tego zabitego, jest już na Świętojańskiej. I idzie dalej. 
Ona poszła na kierunek na Prezydium.
– Śliwa zgłoś się dla Bawarii, Śliwa.
– Tak, zgłasza się Śliwa dla Bawarii.
– Z tym trupem, z tym trupem to są, wiesz, albo młodzież akademicka, albo akade-
micka, albo szkolna, albo szkolna, bo na czele to są wyrostki.
– Czy z tym trupem w każdym razie jest młodzież.
– Na czele młodzież, na czele młodzież, raczej akademicka albo szkolna. 

Źródło: Niezależne Pismo Młodych Katolików „Spotkania” nr 24 (1984), Lublin 

Elżbieta Grott, w grudniu 1970 r. miała 16 lat, 
17 grudnia trafiła ją kula karabinu

– Kociołek mówił, że robot-
nicy mają iść do pracy. Więc na 
drugi dzień rano o godz. 7.15 
pojechałam trolejbusem z Wi-
tomina do Gdyni na plac Kon-
stytucji. Wysiadłam, bo już nie 
było energii, odcięli prąd i nie 
można było jechać. Więc mu-
siałam dojść piechotą do Gdyni 
Stoczni. Wielu ludzi tak jak ja 
szło piechotą. Robotnicy szli do 
pracy. Koło wiaduktu stał czołg. 

Stali tam żołnierze. Kiedy doszłam pod wiadukt i szłam na 
ulicę Czechosłowacką, otrzymałam strzał. Widziałam, że na 
wprost mnie stał czołg. Trochę wcześniej zobaczyłam jedne-
go robotnika, który wołał: „Do Polaka będziecie strzelać?!”. 

Rozpiął kurtkę i koszulę, był obwiązany bandażem. Wołał: 
„Do rannego będziecie strzelać?”. Ale oni strzelili i mężczy-
zna padł. A po chwili ja też dostałam kulę. Byłam nieprzy-
tomna. Kiedy się ocknęłam, zobaczyłam, że w szpitalu było 
pełno ludzi. Leżałam na oddziale damskim. Nie mogłam 
spać spokojnie. A śniło mi się w nocy, że byłam w szpitalu 
wojskowym. Widziałam mnóstwo wojska. I strzelali wokół. 
A mnie zastrzelili. Lekarz dał mi lekarstwo na uspokojenie. 
Tak było przez całą noc. Budziłam się i dostawałam leki na 
uspokojenie. W pewnym momencie zobaczyłam, że lekarze 
i pielęgniarki leżą koło nas na sali. Tego dnia do godz. 22 był 
zakaz chodzenia po ulicach. Dlatego lekarze i pielęgniarki 
nie mogli iść do domu. Koło mnie leżała inna postrzelona 
kobieta, trochę starsza ode mnie, koło czterdziestki, też ro-
botnica, nie wiem, czy jeszcze żyje. I wkrótce nowa ranna 
się pojawiła, trochę młodsza. Na drugi dzień dowiedziałam 
się, że na nasz oddział przyszedł milicjant i chciał nas zabić. 
Nie wiem, czy to prawda, ale tak mówili i lekarze, i pielę-
gniarki.

Relacja ofiar

Adam Gotner, w grudniu 1970 r. miał 25 lat, 17 
grudnia dosięgło go sześć kul, zmarł w 2020 r.

– Kiedy znalazłem się na 
dworcu Wzgórze Nowotki 
(dziś o. Maksymiliana Kolbe-
go) usłyszałem komunikat, że 
praca jest przerwana, a stocz-
niowcy mają wracać do domu. 
Było mnóstwo ludzi, nikt się 
nie ruszał. Byłem ze Stachem. 
Przeskoczyłem za nim przez 
płot. Oparliśmy się o barierki. 
Wtedy rozległy się strzały. 

Kiedy zostałem trafiony kulą, 
pochylałem się nad człowiekiem, który padł. Nagle poczułem, 
że nie mogę nabrać powietrza w płuca, nie mogę oddychać. 

Chciałem mu pomóc, pamiętam, jak w konwulsjach umierał, 
ale za chwilę sam musiałem walczyć o życie. Pamiętam te serie 
wystrzałów z czołgów. Szedłem po leżących ludziach. Zatacza-
łem się. To było straszne, myślałem, żeby nie upaść. W głowie 
kołatała mi myśl, że kiedy upadnę, zostanę zadeptany. Nagle po-
czułem, że czyjeś ręce biorą mnie pod ramię. To koledzy mnie 
złapali. I zanieśli do samochodu. Pamiętam, była to nyska.

W samochodzie leżało wiele osób. Powieźli nas do szpi-
tala. Potem dowiedziałem się, że był to pierwszy transport 
rannych. Na miejscu okazało się, że szpital jest okrążony 
przez wojsko. Jakiś żołnierz przystawił mi do skroni pisto-
let. Usłyszałem za plecami czyjś głos: „Zostawcie, ranni 
należą do nas”. Pielęgniarki i lekarze nas uratowali. Po la-
tach przeczytałem gdzieś, że szpitale były przygotowane na 
przybycie rannych. Pewnie dostali informacje od Służby 
Bezpieczeństwa.

Wiesław Kasprzycki, w grudniu 1970 r. 
miał 17 lat, był uczniem szkoły zawodowej

– W pokoju, w którym mnie katowano, było pięciu 
ludzi. Oglądali zdjęcie mojej dziewczyny i liczyli litery 
jej imienia i nazwiska. Później wymierzali mi tyle samo 
razów. Liczyli litery mojego imienia, nazwiska, moje lata. 
I bili. 

Nikt mi nie powie, że kazał im to zrobić Jaruzelski. 
Chciałbym rozmawiać z tym oficerem, który wtedy tam 
był. Chciałbym stanąć z nim oko w oko. (…) 

Wielokrotnie zadawałem sobie jedno pytanie. Jak to jest, 
czy normalny człowiek, który ma może żonę, dzieci, przy-
jeżdża na Wybrzeże i staje się nagle zwierzęciem. Czy jest to 
możliwe? Nie wyobrażam sobie, abym ja tak potrafił. Czy 
były to narkotyki? Wielokrotnie o tym mówiono. Naprawdę 
nie wiem.(…) 

Ci, co strzelali, wiedzieli do kogo. Widzieli ludzi pracy. 
Nie wierzę, że strzelający uznali, iż to był niemiecki desant i 
myśleli, że celują w okupanta. Tłum krzyczał do strzelających 
w ojczystym języku.

Wspomnienia Ewy Ostrowskiej, siostry 
zastrzelonego w grudniu 1970 roku 
Jerzego Skonieczki 

– Jurek miał zaledwie 15 lat. 
Był bardzo dzielnym chłop-
cem. Pomagał mamie, która 
musiała całą rodzinę – oprócz 
niego było nas jeszcze trzy 
siostry, utrzymać z niewielkiej 
renty po zmarłym mężu. Jurek 
sprzedawał lody i oddawał 
mamie pieniądze. W jednost-
ce wojskowej umiał natomiast 
wystarać się o mleko i jedze-
nie. Węgiel z kolei zbierał na 

torach kolejowych. Dzięki temu mogliśmy jakoś przeżyć. 
Bardzo kochałam mojego brata. 

W domu było naprawdę ciężko. Pamiętam, że musiałam 
codziennie wybierać: albo chleb z cukrem, albo słodzona kawa 
zbożowa, ale już chleb bez cukru. Nie mogłam iść do pierw-
szej komunii świętej, bo mama nie miała pieniędzy na moją 
sukienkę. Dopiero kiedy Jurek zarobił pieniądze, kupił mi ją. 
Była bardzo ładna, pamiętam, że miała rękawki z bufkami. 

Mama zabroniła wychodzić nam tego dnia (17 grudnia 
– przypisek redakcji) z domu, ale Jurek wymknął się nie-

postrzeżenie. Sąsiedzi mówili, że słychać strzały i pewnie 
chciał zobaczyć, co się dzieje. O tym, że został postrzelony, 
mama dowiedziała się od sąsiadki, z której synem Jurek 
się przyjaźnił. Chłopak opowiadał, że uciekali w las przed 
milicją i wtedy tamci zaczęli do nich strzelać. Jurek upadł.  
W pierwszym dniu mamie nie udało się odnaleźć brata. 
Dopiero drugiego zobaczyła go w szpitalu.  Kiedy wróciła 
do domu nie mogła już dojść do siebie. Zmarł na drugi 
dzień. 

Milicja próbowała zmusić matkę do podpisania oświad-
czenia, że jej syn brał udział w zamieszkach i nie podpo-
rządkował się ostrzeżeniom milicji. Wmawiali jej, że miał 
brudne ręce, więc rzucał w milicjantów kamieniami. Mówi-
li, że wychowała chuligana. Ale mama w szpitalu pytała się 
pielęgniarek, a te powiedziały, że Jurka ręce były czyste. 

Potem był pogrzeb, którego nie mogę dotąd zapomnieć. 
Przyjechali w nocy, zabrali nas nysą. Mama się spytała, 
czy ma zabrać ubranie dla syna. Odpowiedzieli, że nie, bo 
wszystko będzie na koszt państwa. Potem się okazało, że 
Jurek był tylko w piżamie. 

Przykryto go tylko jakąś białą płachtą. Mamę ostrzega-
no, żeby nie histeryzowała, bo sami go pochowają, a ona 
nigdy nie dowie się, gdzie leży jej syn. Mój wujek ze starszą 
siostrą trzymali ją i nie mogła zbliżyć się do trumny. Tak 
więc nie pożegnała się z synem.  
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Mija pół wieku od tragicznej pacyfikacji robotniczych wystąpień na polskim 
Wybrzeżu. Wiele pytań o rzeczywiste przyczyny, które złożyły się i dopro-
wadziły do jednego z największych powojennych dramatów, pozostaje bez 
odpowiedzi.  Kiedy zajrzymy za kulisy władzy i przyjrzymy się tragicznym 
zajściom roku 1970, zauważymy, że gdy Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Elbląg 
były widownią krwawej pacyfikacji,  na zapleczu toczyła się walka o sta-
nowiska.  

Koniec ekipy towarzysza „Wiesława” 

„Wiesław”
Władysław Gomułka (tow. „Wie-

sław” to jego partyjny pseudonim) 
upadł, mimo swego największego po 
Październiku ’56 sukcesu – podpisania 
układu z RFN o granicach. I sekretarz 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej Włady-
sław Gomułka „Wiesław” swoją drogę 
na szczyt władzy w PRL w 1956 roku 
zaczynał z gigantycznym, autentycz-
nym poparciem społecznym po deka-
dzie zamordyzmu i terroru. Odchodził 
w niesławie. 

Sytuacja społeczna od końca lat 50. 
XX wieku była odwrotem od Paździer-
nika. Nadzieje wygasły z zamknięciem 
tygodnika „Po prostu”. Konflikt z Ko-
ściołem narastał wokół millenium 
chrztu Polski, peregrynacji kopii obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej,  budo-
wy kościoła w Nowej Hucie. Wróciły, 
po „odwilży”, szykany wobec ludzi na-
uki i kultury. Kondycja ekonomiczna 
państwa, determinowana poglądem 
o „samowystarczalności” i współpracy 
z innymi krajami bloku wschodniego, 
nie wypełniała ambicji społecznych.

Pytania

D e c y z j a  o  p o d ni es i e n iu  c e n 
w przededniu świąt 1970 roku musiała 
wywołać wybuch. Rozumiał to każdy. 
Dlaczego nie rozumiał Gomułka? Dla-
czego obstawiona została wojskiem 
(z ostrą amunicją i pociskami huko-
wymi) stocznia w Gdyni, w mieście, 
w którym protest, inaczej niż w rozko-
łysanym emocjami Gdańsku, przebiegał 

pokojowo? Dlaczego Stanisław Kocio-
łek, człowiek z pierwszej partyjnej „ligi”, 
apelował o powrót do pracy? Robotnicy 
i uczniowie, niestety, apelu posłuchali. 
Dlaczego Gomułka stracił zaufanie to-
warzyszy radzieckich dwa lata po inter-
wencji w Czechosłowacji?

Gorycz

Detonatorem niezadowolenia była 
podwyżka cen artykułów spożywczych, 
przy jednoczesnym zamrożeniu płac. 
Do tego zaaplikowana społeczeństwu 
tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia (została odwołana w lutym 1971 r., 
po kolejnym strajku łódzkich prządek 
i włókniarek).  Podwyżkę cen na arty-
kuły pierwszej potrzeby zapowiedzia-
no w sobotę, 12 grudnia, gdy do świąt 
zostały dwa tygodnie. Objęła ona pro-
dukty pierwszej potrzeby: mięso, ma-
karony, ryby, owoce oraz węgiel i koks. 
Gorycz rodaków miało zmniejszyć ob-
niżenie cen telewizorów, lodówek, dzia-
nin i tkanin z włókien syntetycznych. 
W efekcie robotnicy zbuntowali się, bo 
mieli dość upokorzeń. Ciężar dźwigania 
gospodarki przerzucono na barki „klasy 
robotniczej”. W Gdańsku największym 
zakładem produkcyjnym była Stocznia 
im. Lenina, zatrudniająca 17 900 pra-
cowników. Co drugi z nich był jedynym 
żywicielem rodziny. Jesienią 1970 roku 
większość załogi pozbawiono premii, 
wprowadzono nowy system norm. 

Kto nie z Mieciem,  
tego zmieciem 

W machinie prowokacji, której ce-
lem miała być wymiana władzy, część 
badaczy historyków upatruje jako jej 
organizatora gen. Mieczysława Moczara 
i frakcji „partyzantów”, ale on nie miał 
takich wpływów. 

Ale po kolei: w 1967 r. Moczar 
otrzymał sygnał kontrwywiadowczy 
o opozycji wewnątrzpartyjnej (m.in. 
środowisko tzw. rewizjonistów i dawnej 
„frakcji puławskiej”) przygotowującej 
przewrót. Pretekstem miały być akcenty 
antyrosyjskie w przedstawieniu „Dzia-
dów”, wyeksponowane, gdy na widow-
ni będzie bolszewik Awierkij Aristow 
(ambasador ZSRS w latach 1961–71).  
Moczar uznał to za dogodną sytuację, 
by pozbyć się Gomułki. Wcześniej, po 
usunięciu z MSW Antoniego Alstera, 
„partyzanci” przejęli bezpiekę, kluczo-
we agendy kontroli i dezinformacji.  

Sprawę miało mu ułatwić uloko-
wanie na stanowisku ambasadora 
w Moskwie Jana Ptasińskiego, wetera-
na z Gwardii Ludowej i oficera UBP. 
Spośród ludzi Moczara awansowali 
Stanisław Kociołek na I sekretarza KW 
PZPR w Gdańsku (pełnił tę funkcję do 
lipca 1970 r., awansując na wicepre-
miera) oraz Józef Kępa na I sekretarza 
w Warszawie. Ambicje Moczara przy-

hamowali jednak towarzysze radzieccy. 
Skończyło się Marcem ’68.

W 1968 r. ministrem obrony naro-
dowej został gen. Wojciech Jaruzelski, 
a szefem MSW  Kazimierz Świtała. Mo-
czar zachował pewne wpływy w resor-
cie, ale nie szanse na szczyt partyjnych 
schodów.

Kreml

Na nowego I sekretarza KC PZPR 
typowano śląskiego gospodarza Edwar-
da Gierka, I sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego partii w Katowicach. Gierek 
miał wysokie notowania u towarzyszy 
radzieckich od lat 50. Zastąpienie na 
stanowisku I sekretarza KC PZPR Go-
mułki przez człowieka lepiej odbiera-
nego przez społeczeństwo było pewne. 
Ambasador Aristow raportował po roz-
mowie z Gomułką, że ten wydarzenia 
określał jako kontrrewolucję i utrzymy-
wał, że z elementami burzącymi spokój 
należy się rozprawić. „Wiesław” po pro-
stu nie utrafił w „mądrość etapu”. 

I sekretarz KC KPZR Leonid Breż-
niew telefonicznie zadał Gomułce pyta-
nie, czy „kontrrewolucja” nie jest wywo-
łana podwyżką cen. Gomułka zaprzeczył, 
upierał się. Zbył genseka zapewnieniem, 
że sytuacja na Wybrzeżu jest pod kon-
trolą. Aristowa, który przyszedł spraw-
dzić, czy Gomułka zdaje sobie sprawę z 
powagi sytuacji,  zbeształ. Towarzysze 
radzieccy przypomnieli więc sobie Go-
mułkę z 1956 r., gdy ten potrafił postawić 
się samemu Nikicie Chruszczowowi.  

Premier Aleksiej Kosygin zapowie-
dział, że ZSRS dalej się nie zaangażuje, 
a gensek Leonid Breżniew i ideolog Mi-
chaił Susłow uznali, że Gomułka to kło-
pot i nie będzie on w stanie opanować 
sytuacji. Moczar nie był odpowiednim 
następcą, ze względu na zamordyzm i 
swoisty „patriotyzm”. Za to Gierek był 
dobrze odbierany przez społeczeń-
stwo. Scena z „Człowieka z żelaza”, w 
której młody inżynier (Linda) chwali 
się Tomczykowi (Radziwiłłowicz) wy-
słanym telegramem gratulacyjnym do 

I sekretarza, oddaje gierkowski zaciąg 
do partii tuż po Grudniu. 
„Wiesław” musi odejść

Zmiana na stanowisku I sekretarza 
była tabu w państwach realnego socja-
lizmu. Dymisja nie mieściła się w jego 
ramach. Trzon partii, budowany wokół 
I sekretarza, symbolizował jej autorytet 
i trwałość socjalizmu. Reszta odbywała 
się za opuszczoną kurtyną. 

14 grudnia 1970 r. rano „Wiesław” 
był wyjątkowo rozluźniony i uśmiech-
nięty. Święcił największy triumf polity-
ki zagranicznej. Po II wojnie światowej 
nie podpisano (po dziś dzień) traktatu 
pokojowego. 7 grudnia 1970 r. kanclerz 
Willy Brandt i premier Józef Cyrankie-
wicz podpisali układ pokojowy między 
PRL a NRF o podstawach normalizacji 
wzajemnych stosunków, uznający gra-
nicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.  

W południe partyjniacy zebrani na 
VI Plenum KC PZPR zauważyli konster-
nację w prezydium. Do stołu członków 
Biura Politycznego podeszli dwaj ofi-
cerowie Biura Ochrony Rządu i podali 
meldunek. Gomułka i Cyrankiewicz wy-
szli na zaplecze. Podenerwowany Zenon 
Kliszko naradzał się ze Stanisławem Ko-
ciołkiem, który wnet pośpiesznie opuścił 
obrady. Gomułka komunikat o finale 
rokowań polsko-niemieckich odczytał 
matowym głosem. Nie przypuszczał, że 
to jego ostatnie przemówienie w gmachu 
KC.  Nie pojmował, co naprawdę dzieje 
się w kraju. 

15 grudnia, rankiem, w gabinecie I 
sekretarza odbyła się narada z udziałem 
szefów MON i MSW, podczas której Go-
mułka nakazał użycie ostrej amunicji. Na-
zajutrz dla partyjnych dygnitarzy stało się 
jasne, jak relacjonował to Józef Tejchma, 
członek Biura Politycznego KC PZPR: 
„Gomułka musi odejść natychmiast, 
jego dalsze próby sterowania sytuacją 
utraciły sens i pogarszały położenie. Za-
dzwoniłem do Wojciecha Jaruzelskiego, 
bez niego nie było możliwe posunięcie 
polityczno-kadrowe najwyższego rzędu. 

Dwór i pretorianie 
odwrócili się od „Wiesława”. 
Cyrankiewicz zażądał od 
niego zrzeczenia się władzy 
na piśmie. 21 grudnia ze 
ścian urzędów, komitetów 
partyjnych, szkół, domów 
kultury zdejmowano 
portrety Gomułki. „Trybuna 
Ludu” napisała: „Wystąpiły 
u Władysława Gomułki 
zaburzenia w zakresie układu 
krążenia, powodujące 
przemijające zakłócenia 
sprawności widzenia”. 
Z notatką sąsiadowały 
gratulacje dla I sekretarza 
Edwarda Gierka.

Zadzwoniłem do sekretarza Józefa Kępy, 
nie było pewności, jak zachowa się aktyw 
partyjny stolicy. Rozmawiałem ze Stani-
sławem Kanią, który miał nadzór nad 
MSW. Kontaktowałem się ze Stefanem 
Olszowskim, który kontrolował prasę”.

Kreml poufnymi kanałami poinfor-
mował, kogo „radzieccy” widzieliby na 
miejscu Gomułki. Kosygin gen. Piotro-
wi Jaroszewiczowi obwieścił, że kierow-
nictwo KPZR „wysoko ceni towarzysza 
Gierka”. O nowym rozdaniu zdecydo-
wali Kania i Jaruzelski. 19 grudnia 
Tejchma przekazał Gomułce: „Powin-
niście złożyć rezygnację ze stanowiska 
I sekretarza KC, nie wiecie, co się dzieje 
w tym gmachu i w Warszawie”. 

Dwór i pretorianie odwrócili się od 
„Wiesława”. Cyrankiewicz zażądał od 
niego zrzeczenia się władzy na piśmie. 
21 grudnia ze ścian urzędów, komitetów 
partyjnych, szkół, domów kultury zdej-
mowano portrety Gomułki. „Trybuna 
Ludu” napisała: „Wystąpiły u Włady-
sława Gomułki zaburzenia w zakresie 
układu krążenia, powodujące przemi-
jające zakłócenia sprawności widzenia”. 
Z notatką sąsiadowały gratulacje dla 
I sekretarza Edwarda Gierka.

Epilog

Gomułki, poza utratą stanowiska, 
nic złego nie spotkało. Przeszedł na 
emeryturę. Dowodzący na Wybrzeżu 
gen. Grzegorz Korczyński zmarł rok 
później w Algierii w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Gen. Wojciech Jaru-
zelski, szef MON w 1970 r., został pre-
zydentem w 1989 r., Kazimierz Świtała, 
szef MSW, Stanisław Kociołek, wicepre-
mier – uniknęli odpowiedzialności.  

Grudzień 1970 r. był buntem społe-
czeństwa i jednocześnie splecioną z nim 
prowokacją polityczną. W państwie ro-
botników i chłopów od kul milicji i woj-
ska padli robotnicy, uczniowie. Spadła 
maska reżimu. Na bruku pozostało kil-
kadziesiąt ciał pomordowanych. Przyszły 
smutne święta Bożego Narodzenia... 

Artur S. Górski

15 grudnia 1970 roku w Gdyni komuniści i delegacja strajkujących robotników podpisali protokół.  
Dwa dni później w gmachu Prezydium MRN w Gdyni milicja urządziła katownię...
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5458,88 zł – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w październiku 
2020 r. W porównaniu z wrześniem 
2020 r. oznacza wzrost o 1,6 proc.

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

3,1 proc. – o tyle wzrosły ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych w 
październiku tego roku w porów-
naniu z analogicznym miesiącem 
ubiegłego roku.

9,2 proc. – o tyle spadły w paździer-
niku tego roku ceny paliw do prywat-
nych środków transportu w stosunku 
do października 2019 r.

11,7 proc. – o tyle wzrosły ceny 
energii elektrycznej w październiku 
2020 r. w porównaniu z październi-
kiem 2019 r.

38 proc. – tyle miejsc pracy w hote-
larstwie zlikwidowano od początku 
roku do października 2020 r.

6 proc. – o tyle wzrosły ceny 
mieszkań w październiku tego roku 
w porównaniu z październikiem 
ubiegłego roku.

3,4 mld zł – o tyle według wstęp-
nych szacunkowych danych wzrosło 
zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 
października 2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

Tyle miejsc pracy już zniknęło z rynku za-
trudnienia w Unii Europejskiej na skutek 
pandemii koronawirusa.

Ponad 6 milionów

Nawet osobom bardzo lubiącym 
swoją pracę zdarza się odczuwać lęk 
przed pewnymi konkretnymi sytuacja-
mi zawodowymi. Jakie to sytuacje? 
Jonathan Berent, autor książki poświę-
conej zawodowym lękom, wskazuje, 
że pracownicy najczęściej obawiają się 
uznania za osobę niekompetentną, wy-
brania nieodpowiedniego ubioru do 
pracy, zapomnienia o wyznaczonych 
zadaniach, publicznego zabrania głosu, 
zapomnienia lub przekręcenia imion 

współpracowników, spożywania posił-
ków w obecności innych (takie osoby 
boją się, że upuszczą jedzenie lub się 
ubrudzą), korzystania z toalety, gdy ktoś 
znajduje się w sąsiedniej kabinie, „podry-
wania” przez współpracowników, imprez 
integracyjnych, plotkowania z innymi 
(dotyczy introwertyków i osób nieśmia-
łych) oraz spotkań z szefem (zarówno 
ogólnych krótkich rozmów dotyczących 
pracy, jak i wezwań na dywanik, a nawet 
przypadkowych spotkań w windzie).

Jaki stosunek do ekologii mają Polacy? 
Bank Ochrony Środowiska wyszedł poza 
deklaracje dotyczące intencji i podczas 
tworzenia raportu „Barometr ekologiczny 
Polaków” zapytał respondentów o konkret-
ne działania ekologiczne, które podjęli w 
ciągu ostatnich trzech lat i które wymagały 
od nich poniesienia kosztów wynoszących 
przynajmniej 1000 złotych. Okazało się, że 
takie działania podjęło 37 procent ankie-
towanych. Najpopularniejszą ekologiczną 

inwestycją okazał się zbiornik na wodę 
deszczową – wskazało na niego 60 procent 
badanych. Na kolejnych miejscach upla-
sowały się: wymiana źródła energii bądź 
ogrzewania (40 proc.), zainstalowanie pa-
neli fotowoltaicznych (38 proc.), termomo-
dernizacja (18 proc.), wymiana samochodu 
na bardziej ekologiczny – elektryczny, hy-
brydowy lub po prostu nowszy (16 proc.) 
oraz usunięcie z posesji powierzchni nie-
przepuszczalnych (7 proc.).

Coraz częstszym widokiem na trój-
miejskich ulicach stają się elektryczne 
hulajnogi. O ich popularności zadecydo-
wały niskie koszty użytkowania, wygoda 
(w przeciwieństwie do roweru hulajnoga 
nie wymaga od jadącego dobrej kondycji 
ani nie stwarza ryzyka pogniecenia ele-
ganckiego stroju) i względy ekologiczne. 
W czasie pandemii COVID-19 dodatkową 
niebagatelną korzyścią stało się bezpie-

czeństwo – w przeciwieństwie do zatło-
czonej komunikacji miejskiej hulajnoga 
nie stwarza ryzyka zakażenia. Ze względu 
na możliwość rozwijania dużych prędko-
ści osoba jadąca na hulajnodze elektrycz-
nej musi jednak zachowywać szczególną 
ostrożność – tym bardziej że porusza się 
po chodniku, po którym chodzą piesi, 
w tym dzieci oraz osoby starsze i niepeł-
nosprawne.

Wyłudzacze pieniędzy wielokrotnie wy-
kazują się szokującą kreatywnością. Jednym 
z ich ostatnich „wynalazków” jest metoda 
na zdalny pulpit. Oszust nakłania ofiarę do
zainstalowania programu umożliwiającego 
zdalne przejęcie kontroli nad komputerem. 
Często tłumaczy, że wspomniana instalacja 
jest konieczna do przeprowadzenia szko-
lenia, mającego być wstępem do uczest-

nictwa w wyjątkowo korzystnej ofercie 
inwestycyjnej. Innym popularnym „zamy-
dlaczem oczu” jest podszycie się pod przed-
stawiciela banku lub biura maklerskiego, 
w którym ofiara ma rachunek. Akcja zaczy-
na się różnie, ale jej koniec zawsze jest taki 
sam – oszust przejmuje kontrolę nad kom-
puterem ofiary i kradnie jej pieniądze, wy-
konując transakcje z jej konta bankowego.

Chociaż większość branż przeżywa 
kryzys spowodowany epidemią korona-
wirusa, jeden rynek wykazuje zaskakującą 
odporność. Chodzi o kawę – w pierwszym 
półroczu tego roku wydatki polskich go-
spodarstw domowych na ten napój wy-
niosły 1,54 miliarda złotych, czyli o 7,1 
proc. więcej niż rok temu. Dlaczego Polacy 
nagle pokochali kawę? Prawdopodobnie 
po prostu zmieniły się ich nawyki – daw-
niej odwiedzali kawiarnie lub spożywali 
ten napój w miejscach pracy, a teraz wielu 
z nas pracuje zdalnie, rzadko opuszczając 
mieszkanie. Najnowsze analizy GfK poka-
zują, że wzrosła sprzedaż nie tylko samej 
kawy, ale również ekspresów służących 
do jej przygotowania – w tej kategorii sta-
liśmy się czwartym rynkiem w Europie (co 
do wielkości), wyprzedzając nawet popu-
larnie kojarzone z kawą Włochy.

Nie sposób doradzić komuś, jaki pre-
zent gwiazdkowy okaże się udany, bo 
każdy człowiek jest inny i ma indywidu-
alne pragnienia i potrzeby. Można jednak 
ogólnie zasugerować, jakich prezentów 
unikać. Przede wszystkim są to podarunki 
z aluzją – lepiej odpuścić sobie sprezento-
wanie komuś poradnika (niezależnie, czy 
jego tytuł brzmi Jak schudnąć bez wysiłku, 
czy Jak wychować trudne dziecko), bielizny 
wyszczuplającej lub szamponu przeciwłu-
pieżowego. Kolejna „zakazana” kategoria 
to prezenty o charakterze życzeniowym 
– prezent ma sprawić radość obdarowane-
mu, a nie nam, więc nie wręczamy skakan-
ki dziecku, które niechętnie uprawia sport, 
pięknego czerwonego swetra mężczyźnie, 

który z zasady nie nosi ubrań w tym kolo-
rze, ani płyty zespołu rockowego kobiecie, 
która deklaruje, że nie znosi takiej muzyki 
(„a nuż zmieni zdanie…”). 

Następna ryzykowna kategoria to prze-
sadnie ekscentryczne prezenty, jak skok na 
bungee, ale też na przykład żywe zwierząt-
ko. Wreszcie unikamy prezentów ewident-
nie nieprzydatnych – chociaż może się to 
wydawać nieprawdopodobne, niektórzy 
naprawdę potrafią sprezentować krem
przeciwzmarszczkowy nastolatce, szka-
tułkę na biżuterię młodemu mężczyźnie, 
smycz dla psa komuś niemającemu zwie-
rząt czy inną rzecz, o której z góry wiado-
mo, że przyda się jak łysemu grzebień. Po-
dobno zdarzają się i takie przypadki…

Jakie działania ekologiczne, wymagające nakładów 
finansowych w wysokości co najmniej 1000 złotych, podjęli 
Polacy w ostatnich trzech latach?

Zainstalowanie zbiornika  
na wodę deszczową

Wymiana źródła energii bądź 
ogrzewania

Instalacja paneli  
fotowoltaicznych

Termomodernizacja

Wymiana samochodu na bardziej 
ekologiczny

Likwidacja powierzchni 
nieprzepuszczalnych na posesji

60%

40%

38%

18%

16%

7%
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Eko-PolacyPolska kawa w pandemii

Hulajnogą do pracy

Czego boją się pracownicy?
Oszuści od zdalnych pulpitów

Za te prezenty dziękujemy
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My, Polacy, chcemy sami decydować, jak żyć, jaki rząd wybieramy, jak 
praktykujemy wartości europejskie, chcemy być w stanie rozwiązywać 
własne problemy – na równych zasadach w naszej wspólnej Europie.

napisał poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski  
w tekście zamieszczonym w niemieckim dzienniku „Welt”
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Wigilia na Darze Pomorza

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU

Tym razem opuścimy Bałtyk, 
powędrując szlakiem rejsu Daru 
Pomorza na wyspę Martynikę, de-
partamentu zamorskiego Francji, 
położonej między Morzem Kara-
ibskim a Oceanem Atlantyckim. 
W drugiej połowie grudnia 1930 
roku zawinął tam Dar Pomorza, 
którego załogę stanowili uczniowie 
młodszego rocznika Państwowej 
Szkoły Morskiej w Gdyni. Szkol-
ną fregatą dowodził kapitan Kon-
stanty Maciejewicz, znana postać 
w dziejach żeglugi polskiej. Dar 
Pomorza zacumował w stolicy tej 
wyspy Port-de-France i tam zastał 
załogę dzień wigilijny.

Tego dnia do stołów ustawio-
nych na górnym pokładzie zasiedli 
wszyscy obecni na żaglowcu, od 
kapitana do pomocnika kuchen-
nego. Mieli na sobie białe ubrania 

tropikalne. Oczywiście nie mogło obejść się bez choinki. Wcześniej przeszukano 
całe wybrzeże Martyniki, ale nic na kształt czy podobieństwo do polskiego świerku 
czy jodły nie znaleziono. Wycięto zatem jakieś drzewko iglaste, rodzaj drzewka 
laurowego, i przyozdobiono. Dekoracje przygotowali uczestnicy w trakcie rejsu. 

Tradycyjnie, jak zabłysła pierwsza gwiazdka na niebie, kapitan Maciejewicz 
otworzył w obecności całej załogi białą kopertę, która przed kilkoma dniami na-
deszła na Dar Pomorza z Gdyni. Jak się można było domyślać, znajdowały się w niej 
opłatki wraz z życzeniami od dyrekcji, profesorów i uczniów starszego rocznika  
Szkoły Morskiej w Gdyni. Po przełamaniu się opłatkami i złożeniu sobie życzeń 
wszyscy zasiedli do wieczerzy. Złożyły się na nią kolejno polski śledź, sałatka 
z warzyw i homarów, bardzo popularnych na tej wyspie, nie zabrakło też barszczu 
z uszkami i smażonej ryby. Na zakończenie był kompot z suszonych owoców przy-
wiezionych z kraju i pomarańcze.

A później rozległy się kolędy, a niejednemu z uczniów pociekła łezka na wspo-
mnienie domu rodzinnego. 

Aleksander Miśkiewicz
Na podstawie relacji: H.T., Wigilia na Darze Pomorza, „Morze”, luty 1932, zeszyt 2. 
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Dar Pomorza w roku 2012. 

– Jak wyglądało Pana zatrzymanie? 
– Mieszkałem wówczas w Gdańsku 

na ulicy Ojcowskiej. Miałem zamiar 
wyjechać do rodziców, ale popsuł się 
autobus, wróciłem do domu i zacząłem 
studiować literaturę, która uzbierała się 
przez ostatni tydzień. Włączyłem sobie 
jeszcze Radio Wolna Europa i na zmia-
nę słuchałem oraz czytałem. Zapukał 
do mnie gospodarz, a za nim weszli 
panowie: dwóch w cywilu i jeden chy-
ba w mundurze milicjanta. Kazali mi 
się ubierać. Skuli mnie w kajdanki i wy-
wieźli chyba fiatem 125. Skojarzyło mi 
się to z jazdą na Wschód, ale pojechali-
śmy w kierunku Pruszcza Gdańskiego. 
Tam miało miejsce zgrupowanie, ale 
– co dziwne – ja zostałem przywieziony 
jako pierwszy, ponieważ miało to miej-
sce jeszcze 12 grudnia po godzinie 23.

– Czyli został Pan „zgarnięty” już w 
nocy przed wprowadzeniem stanu 
wojennego.

– Tak, stan wojenny był od 13 grud-
nia, a mnie zabrano 12 grudnia. W 
Pruszczu na posterunku byłem pierw-
szy, a dopiero potem dołączyły do mnie 
kolejne osoby. Kiedy nazbierało się nas 
tyle, ile pomieści milicyjna „lodówka”, 
czyli bodajże 16 osób, powieźli nas da-
lej. Niektórzy orientowali się, że wiozą 
nas w stronę Gdyni. 

– Spodziewał się Pan tego zatrzy-
mania? Co robił Pan na początku 
grudnia?

– To był czas, kiedy pracowałem 
w Stoczni Gdańskiej. Jakoś dogłęb-

STRZEBIELINKOWCY

Z SB nie rozmawiałem
LUDWIK PRĄDZYŃSKI, rocznik 1956, współpracownik WZZ Wybrzeża, w sierpniu 
1980 roku współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komi-
tetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej, NSZZ „Solidarność” wiceprzewodniczą-
cy Komisji Wydziałowej Wydziału K-3. Internowany w Strzebielinku od 13 grudnia 
1981 r. do 24 lipca 1982 r.

nie nie śledziłem sytuacji politycznej 
w kraju, nie wyczuwałem osobiście 
tego napięcia w Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, o czym mówią historycy, 
że sytuacja była straszna.

– Czy po czasowym zatrzymaniu na 
posterunku w Pruszczu Gdańskim 
został Pan przewieziony od razu do 
Strzebielinka?

– Tak. Pamiętam z tego zgrupowa-
nia, że w pomieszczeniu, w którym nas 
przetrzymywano, nie było żadnych 
krzeseł. Chciałem usiąść na podłodze, 
ale jeden z milicjantów tego zabronił. 
W końcu mimo to usiadłem, ponieważ 
nie dało się już wytrzymać. Po całym 
dniu pracy człowiek był zmęczony, więc 
usiadłem bez względu na to, czy ktoś 

mi pozwalał, czy nie. Wszystko trwało i 
dopiero około czwartej-piątej rano wy-
wieziono nas pojazdem milicyjnym, jak 
się później okazało, do Strzebielinka. 
Gdy wysiedliśmy, milicjanci utworzyli 
szpaler, taką ścieżkę, którą przeszliśmy 
do środka, a tam do bloku administra-
cyjnego. Potem zostaliśmy rozparcelo-
wani po poszczególnych blokach.

– Pamięta Pan z kim był w celi?
– Pamiętam, że trafiłem do pierw-

szego bloku, do celi nr 12, w której po-
czątkowo siedziało szesnaście osób.  Był 
ze mną m.in. Andrzej Gwiazda, który 
później został wywieziono do Warsza-
wy. Z nazwisk pamiętam również Jacka 
Merkla. W tej samej celi był także in-
żynier z Sopotu, którego nazwiska już 
nie pamiętam.  

– Jak w tym początkowym okresie 
wyglądały relacje ze strażnikami? 

– Przez pierwsze dni służba więzien-
na, kiedy otwierała drzwi w jakimś celu, 
chodziła z obstawą milicji. To trwało 
około tygodnia, dwóch. Później przy-
chodzili już sami strażnicy. Początko-
wo nie mogliśmy wychodzić na spacer. 
Z czasem zrobiło się luźniej.  

– Brano Pana na przesłuchania? Pró-
bowano czymś przekupić?

– Były próby rozmów, wzywano 
ludzi na przesłuchania, aczkolwiek nie 
wszystkich. Później dowiedzieliśmy się, 
że ktoś podpisał lojalkę. Ten człowiek 
był tak przestraszony, że podpisałby 
wszystko... W moim przypadku było 
to w marcu lub może kwietniu, ale ja 
ze Służbą Bezpieczeństwa nie rozma-
wiałem, tylko ich słuchałem. Zostałem 
nauczony tego, że nie można im wie-
rzyć. Dostałem tę szkołę jeszcze w kon-
spiracji od Lecha Kaczyńskiego i Anny 
Walentynowicz. Można powiedzieć, że 
byli moimi nauczycielami. Byłem już 
uprzedzony, gdy wzywali mnie na roz-
mowę, bo to bardziej była rozmowa niż 
przesłuchanie. 

– Czy w ciągu tych miesięcy, które 
spędził Pan w Strzebielinku, ktoś z 
bliskich mógł do Pana przyjechać? 
Rodzina wiedziała, gdzie Pan jest?

– Tak. Najpierw była matka, a po-
tem ojciec. Ale mówiłem im, żeby nie 
przyjeżdżali, ponieważ wiązało się to z 
kosztami. Pracowali wówczas na roli, 
więc zdawałem sobie sprawę z tego, 
jak bardzo jest to dla nich trudne, aby 
przyjechać do Strzebielinka. Nie mieli 
samochodu i z tego co wiem, to chyba 
po znajomości ktoś ich przywiózł. Po-
wiedziałem im, żeby więcej nie przy-
jeżdżali, bez względu na to, co będzie 
się dziać. 

– W końcu po pół roku został Pan w 
lipcu wypuszczony. 

– Stało się tak, można powiedzieć, 
z powodu amnestii na święto PRL 22 
Lipca. Wypuszczono mnie bowiem dwa 
dni później, 24 lipca. 

Rozmawiał: Tomasz Modzelewski
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– Były próby rozmów, 
wzywano ludzi na 
przesłuchania, aczkolwiek 
nie wszystkich. W moim 
przypadku było to w marcu 
lub może kwietniu, ale ja 
ze Służbą Bezpieczeństwa 
nie rozmawiałem, tylko 
ich słuchałem. Zostałem 
nauczony tego, że nie można 
im wierzyć. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, iż zmarł nasz Kolega 

ś.p.

Marian Stachura
Zasłużony działacz KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia SA.  

W roku 1980 tworzył naszą organizację zakładową, podczas I Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku był chorążym sztandaru 

Komisji Krajowej. W okresie delegalizacji i ponownej rejestracji Związku 
niezłomnie stał na straży godności Ludzi Pracy. Cześć Jego Pamięci

Roman Kuzimski
Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia – EPG

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Tadeuszowi Bieleckiemu, Członkowi Prezydium Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Gdańsku oraz Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty  
i Wychowania z NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku   

 wyrazy współczucia  z powodu śmierci 
 

Ojca
oraz otuchy w tych trudnych chwilach dla całej rodziny 

składają Koleżanki i Koledzy ze Związku
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Pamiętam, było to 13 grudnia 1982 
roku. Poszedłem do kolegi Leszka, 
który mieszkał w Brzeźnie, żeby ra-
zem pojechać do centrum Gdańska 
pod pomnik Sobieskiego, gdzie, jak 
się dowiedzieliśmy, planowana była 
manifestacja na znak sprzeciwu wo-
bec stanu wojennego. Był ciemny, 
słotny dzień, kolejny dzień stanu 
wojennego. 

Idziemy demonstrować!

Pracowałem wtedy w Stoczni Pół-
nocnej, w której do 13 grudnia 1981 r. 
byłem członkiem zakładowej struk-
tury NSZZ „Solidarność”. Nie pod-
dano mnie represjom, ale jak wszy-
scy młodzi ludzie nosiłem opornik 
w klapie i chodziłem na msze święte 
do kościoła św. Mikołaja, wpinając 
wtedy znaczek Matki Boskiej w kurt-
kę. Z Leszkiem kolegowałem się jesz-
cze od szkoły średniej. Tego dnia do 
Gdańska pojechaliśmy tramwajem nr 
8. Wysiedliśmy pod Dworcem Głów-
nym PKP, skąd już dochodziły odgło-
sy petard ZOMO i gwizdy uciekają-
cych manifestantów. Próbowaliśmy 
dotrzeć pod pomnik Sobieskiego, ale 
już przy restauracji Krewetka na ul. 
Elżbietańskiej zatrzymał nas patrol 
ZOMO. Postawili nas pod ścianą i po 
krótkim przesłuchaniu wtrącili do 
milicyjnej suki.  

Piwna, Kurkowa...

Nikt nie dawał wiary, że znaleźliśmy 
się w tym miejscu przypadkowo. Po 
paru minutach przewieźli nas na ko-
misariat na ul. Piwnej. Tu dostaliśmy 
pierwszy łomot. Jednak nie byliśmy 
tu długo. Gdy milicja zebrała większą 
grupę „zadymiarzy”, przewieźli nas na 
komendę przy ul. Kurkowej. Tu zno-
wu na nasz grzbiet spadły milicyjne 
pały.  Spisali nasze personalia, a potem 
wpakowali nas do milicyjnej „lodó-
wy”. Cały czas trzymaliśmy się razem 
z Leszkiem i staraliśmy się, aby nas 
nie rozdzielono. Było w niej ciemno, 
a ludzie siedzieli stłoczeni jak śledzie 
w beczce. 

Oprócz zatrzymanych tego dnia, 
przewozili też więźniów z wcześniej 
orzeczonymi wyrokami. Oni znali le-
piej realia więziennego życia. To od 
nich dowiedzieliśmy się, że jedziemy 
do Zakładu Karnego w Starogardzie 
Gdańskim. Nie wiedziałem, co mnie 
czeka, była ciemna noc, przez kratę 
oddzielającą nas od kierowcy błyskały 
światła lamp. Zostawili nam papierosy, 
więc razem z kolegą paliliśmy jeden po 
drugim, częstując innych uwięzionych. 
Wtedy był to towar reglamentowany, 
na kartki przysługiwało 12 paczek na 
miesiąc.

KONKURS: „MOJA SOLIDARNOŚĆ”

Klucz w zamku szczękał całą noc
Więzienie w Starogardzie

Gdy przywieźli nas do więzienia 
w Starogardzie, zabawa się skończyła. 
Usłyszałem: – Wyskakiwać. 

Ktoś krzyknął: – Chrońcie głowy. 
Wyskakiwaliśmy jeden po drugim z 

wysokiej ciężarówki na plac, gdzie cze-
kała na nas tzw. ścieżka zdrowia. Szpaler 
zomowców z pałami w rękach okładał 
nas gdzie popadło i poprawiał kopnia-
kami. Lampy jupiterów świeciły prosto 
w oczy. Udało mi się nie upaść, więc 
zasłaniając głowę dobiegłem do drzwi. 
Ale tutaj następny szpaler zomowców 
zapędził nas kopniakami po schodach na 
górę. Jeden z nich kopnął mnie w nogę 
i ciężkim okuciem rozdarł spodnie. 

Całe szczęście przed ciężkimi ra-
zami milicyjnych pał osłaniała mnie 
porządna czarna kurtka „bejgerówka”. 
Zgromadzili nas w poczekalni i kaza-
li nam się rozbierać. Stanie na golasa 
w tłumie innych zatrzymanych było 
szczególnie upokarzające. Przeszukali 
drobiazgowo nasze ubrania i pozwolili 
się ubrać. Zostawili klucze domowe, 
drobne pieniądze i papierosy. Wszystko 
zostało spisane. Jak się okazało, szuka-
li ulotek, przedmiotów świadczących 
o przynależności do organizacji. 

Klucz w zamku szczękał  
całą noc

Wtrącili mnie i Leszka do celi, gdzie 
były trzypiętrowe prycze. Było nas tak 
dużo, że siedzieliśmy na pryczach, a in-
ni stali. Ulokowałem się na najwyższym 
łóżku. Nie udało mi się jednak zmru-
żyć oka, bo wywoływali nas po kolei 
na przesłuchanie i ciągle kogoś nowe-
go wrzucali do celi. W środku nocy 
do przepełnionej celi wtrącili również 
dwie dziewczyny. Biedne nie miały jak 
się załatwiać, więc z koców zrobiliśmy 
kotarę obok kibla. Klucz w zamku 
szczękał całą noc. Również mnie za-
brali w kajdankach na przesłuchanie, 
które odbywało się w małej, ciemnej 
celi.  Wypytywali, dlaczego znalazłem 
się tego dnia w Gdańsku i czy byłem 
członkiem NSZZ „Solidarność”. Kazali 
położyć ręce na stole i uderzyli pałą po 
palcach. Kłamałem, że tego dnia mia-
łem wizytę u dentysty. Miałem w kie-
szeni kliszę ze zdjęciem zęba i dzięki 
temu miałem alibi. Miałem też na so-
bie porządne sztruksowe spodnie marki 
Wrangler, w takich spodniach zwykle 
nie chadza się na demonstracje. Znowu 
zaprowadzili mnie do celi. Nie miałem 
pojęcia, co jeszcze mnie czeka i dener-
wowałem się, co dzieje się z Leszkiem.  

Sąd

Dopiero w poniedziałek nad ranem 
kazali mi się zbierać i powiedzieli, że 

jadę na rozprawę sądową. Zabrali mnie 
do Sądu Rejonowego w Starogardzie. 
Czekałem z innymi w poczekalni, bo 
wchodziło się po kolei na salę rozpraw. 
Pytano, czy nie chcemy za potrzebą do 
toalety, ale gdy jeden z nas zamiast pójść 
do toalety dostał milicyjną pałą, nikt się 
już nie zgłaszał. Przyczyna była prosta, 
po prostu nie należało przeszkadzać im 
w oglądaniu „Przygód Sindbada Żegla-
rza”. Na sali rozpraw były trzy osoby: 
sędzia, kobieta obrońca i milicjant. 
Kobieta zachęcała milicjanta, żeby mi 
przywalił pałą, ale on – całe szczęście 
– nie miał na to ochoty. Podczas roz-
prawy zeznałem, że pojechałem do 
Gdańska, żeby pójść do dentysty, a nie 
na demonstrację.  

I do domu

W kajdankach na rękach zawieźli 
mnie z powrotem do więzienia. Tutaj 
dostałem wypiskę, z którą mogłem je-
chać do domu. Leszka nie było, a wkrót-
ce zaczynała się godzina milicyjna, 
trzeba było spieszyć się z powrotem. 
Z innym wypuszczonym kolegą po-
szedłem na dworzec autobusowy. Nie 
mieliśmy jednak pieniędzy na bilet. 

W więzieniu oddaliśmy pieniądze, 
bo ktoś zbierał, żeby nas wykupić. Po-
szliśmy więc do kierowcy i przez szybę 
pokazaliśmy nasze więzienne wypiski, 
a kierowca wpuścił nas bez problemu. 

Wracałem do domu, ale nie wiedzia-
łem, co dzieje się z Leszkiem. Gdy tylko 
dotarłem do Gdańska, z budki telefo-
nicznej zadzwoniłem do jego ojca, że 
zostaliśmy zatrzymani przez milicję. 
Nie miałem pojęcia, że również Leszek 
został wypuszczony do domu. Spędził 
noc w kościele, żeby przeczekać godzinę 
milicyjną i do Gdańska dotarł dopiero 
następnego dnia. 

Klisza z zębem

W domu matka oczekiwała mnie 
ze łzami w oczach. Podejrzewałem, 
że to nie koniec represji, ale kolejnego 
dnia wróciłem do pracy. Na Morenie 
znałem nauczyciela matematyki z Po-
litechniki Gdańskiej, który udzielał mi 
korepetycji. Jemu opowiedziałem o ca-
łym zdarzeniu. On zadbał o obronę 
podczas kolejnej rozprawy. Ta odbyła 
się dopiero na Okopowej po miesią-
cu. Widocznie klisza ze zdjęciem zęba 
w spodniach była wystarczającym ar-
gumentem mojej niewinności. Zosta-
łem uniewinniony. 

Te dni spędzone w więzieniu 
w Starogardzie będę pamiętał do 
końca życia. 

Janusz Godzwon  
w latach 80. stoczniowiec  

w Stoczni Północnej

Fundacja Z Serca Ochotnego dziękuje społecznym inspektorom pracy z PKN 
Orlen. Breloczki, płyty, w tym Golec uOrkiestra, audiobooki – takie skarby dzięki 
społecznej inspekcji pracy PKN Orlen w Płocku trafiły do naszego podopieczne-
go, Kuby Pawlika, walczącego z nowotworem. Organizatorem tak udanej zbiórki 
był Paweł Zdrojewski, zakładowy społeczny inspektor pracy, a jej pomysłodawcą 
wolontariusz Fundacji Z Serca Ochotnego Janusz Godzwon, członek NSZZ „Soli-
darność” w PKN Orlen z Gdańska. To już trzecia zbiórka dla Kuby z jego inspira-
cji. Wcześniej udało mu się zachęcić do działania członków NSZZ „Solidarność” 
w gdańskim Orlenie. Janusz bierze też udział w projekcie edukacyjnym Fundacji 
(K)oleżeński, (U)niwersytet (B)łyskotliwych (A)bsolwentów, gdzie nie tylko dzieli 
się swoją wiedzą, ale też znajduje do niego prelegentów. 

Obu Panom oraz całej Społecznej Inspekcji Pracy w PKN Orlen serdecznie 
dziękujemy. 

Na początku roku zwróciliśmy się do Czytelników „Ma-
gazynu Solidarność” o nadsyłanie zdjęć i dokumentów 
oraz osobistych wspomnień związanych z 40 rocznicą 
powstania NSZZ „Solidarność”, a także 50 rocznicą tra-
gicznych wydarzeń Grudnia ’70. Poniżej publikujemy 
pierwszą taką relację nadesłaną przez Janusza Go-
dzwona, obecnie członka NSZZ „Solidarność” w PKN 

Orlen. Osoby zachęcone przykładem, które chciałyby 
się podzielić swoimi przeżyciami, prosimy o nadsyła-
nie zarówno pisemnych wspomnień, jak i zdjęć. Naj-
ciekawsze opublikujemy w „Magazynie Solidarność”, 
a wszystkie zamieścimy na naszej stronie interneto-
wej. E-maile i zgłoszenia można wysyłać na adres: 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl.

Dziękujemy w imieniu Kuby

Breloczki zebrane dla Kuby.

Jeżeli jesteś posiadaczem legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność”,  
to mamy dla ciebie najnowszą ofertę Banku Pekao S.A.

Oferta Pekao S.A.  
dla członków Związku

Na stronie Komisji Krajowej (www.solidarnosc.org.pl) dostępna jest pełna oferta 
produktowa banku, skrócona wersja tzw. one pager oraz dedykowana strona in-
ternetowa z informacjami o produktach banku. Bank przygotował dla członków 
„Solidarności” w pełni zdigitalizowane podejście: dedykowaną stronę z informa-
cjami o ofercie produktowej, gdzie można zakładać konta na selfie, formularze 
do kontaktu w sprawie sprzedaży pożyczki na telefon oraz wnioskowć o kredyt 
mieszkaniowy w oparciu o video chat z konsultantem banku. Zapraszamy!
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77 procent badanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy stwierdziło, 
że chciałoby w przyszłości łączyć pracę zdalną z pracą w siedzibie praco-
dawcy. Za największe zagrożenia w pracy zdalnej respondenci uznali nie-
ergonomiczne stanowisko pracy, trudności w rozdzieleniu obowiązków 
zawodowych i prywatnych oraz brak kontaktu z innymi pracownikami 
i przełożonymi.

ników, którzy mogą, na pracę zdalną. 
O to, jak polscy pracownicy poradzili 
sobie z tym nowym wyzwaniem, za-
pytano w badaniu ankietowym „Praca 
zdalna w czasie koronawirusa – bezpie-

czeństwo, zdrowie i ergonomia pracy” 
przeprowadzonym przez Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy na nielosowej próbie 
użytkowników Internetu. Ankietę na 
przełomie kwietnia i maja 2020 roku 
wypełniło 359 osób.

Po wybuchu pandemii odsetek bada-
nych świadczących pracę zdalną wzrósł 
ponad sześciokrotnie, z 13 do 85 pro-
cent. 59 procent badanych pracowało 
wyłącznie zdalnie, pozostali łączyli pracę 
zdalną z pracą w siedzibie pracodawcy. 

Miejsce pracy

Pierwszym wyzwaniem, przed któ-
rym stanęli pracownicy w nowych wa-
runkach, było zorganizowanie sobie sta-
nowiska pracy. Ponad połowa badanych 
pracujących zdalnie (53 proc.) oceniła 
swoje stanowisko pracy jako ergono-
miczne. Ci, którzy uznali, że ich stano-
wisko pracy nie spełnia zasad ergono-
mii, w większości stwierdzili, że jest to 
efekt braku odpowiedniego wyposaże-
nia. 62 proc. badanych wyznaczyło stałe 
miejsce do pracy zdalnej, jedna trzecia 
nie miała takiego miejsca. 29 proc. mia-
ło możliwość wyodrębnienia miejsca do 
pracy zdalnej przeznaczonego tylko do 
tego celu oraz do korzystania z niego 
samodzielnie. Dla 12 proc. miejsce to 
służyło do pracy zdalnej dla wielu osób. 
36 proc. miejsce to wykorzystywało do 
wielu celów na raz, a 23 proc. – do in-
nych celów, ale po pracy.

Polak w pracy zdalnej 
69 proc. odpowiadających na ankie-

tę pracowało na sprzęcie dostarczonym 
przez pracodawcę. 

Czas pracy

Jak wynika z raportu, badani różnie 
radzili sobie z czasem pracy zdalnej. 
39 proc. wykonywało swoje obowiąz-
ki zawodowe w takim samym czasie 
jak przed wybuchem epidemii, 9 proc. 
pracowało tyle samo, ale zmianie uległy 
pory wykonywania obowiązków. Dla 
ponad jednej trzeciej (34 proc.) czas 
pracy uległ wydłużeniu. W krótszym 
czasie niż zazwyczaj swoje obowiązki 
wykonywało 16 proc. badanych. 

Przerwy w czasie pracy

Połowa ankietowanych przerwy 
w pracy zdalnej wykorzystywała na 
wykonywanie obowiązków domowych, 
9 proc. z nich przerwy poświęcało na 
aktywność fizyczną, a 15 proc. – na 
odpoczynek. Jedna czwarta w ogóle nie 
robiła przerw w pracy zdalnej albo nie 
oddzielała ich od innych obowiązków. 

Minusy pracy zdalnej

71 proc. respondentów na pierw-
szym miejscu jako zagrożenie w pracy 

zdalnej uznało brak ergonomii stano-
wiska pracy. Na wysokiej pozycji wśród 
zagrożeń znalazł się również brak od-
powiedniego wyposażenia do pracy 
oraz konieczność dzielenia przestrzeni 
do pracy z innymi osobami. Wśród za-
grożeń w pracy zdalnej badani wskazali 
na zagrożenia psychospołeczne, w tym 
przede wszystkim trudności w rozdzie-
leniu życia zawodowego i prywatnego 
(druga pozycja pod względem liczby 
wskazań). Trzecią pozycję wśród zagro-
żeń zajął brak bezpośredniego kontaktu 
z pracownikami lub przełożonymi. 

Jak już pisaliśmy na wstępie, więk-
szość badanych chciałaby skorzystać 
z możliwości pracy zdalnej także w przy-
szłości. Na pytanie o kompetencje, które 
chcieliby nabyć, wskazali przede wszyst-
kim na umiejętności wspierające zdrowie 
psychofizyczne. Najwięcej (38 proc.) było 
zainteresowanych nabyciem kompetencji 
w zakresie radzenia sobie ze stresem, go-
dzenia pracy z życiem prywatnym oraz 
ćwiczeń prozdrowotnych. 

Małgorzata Kuźma 
Na podstawie wstępnego raportu 
z badań Magdaleny Dobrzyńskiej 
i Agnieszki Szczygielskiej – CIOP – PIB 
„Praca zdalna w czasie koronawirusa 
– bezpieczeństwo, zdrowie i ergono-
mia”, lipiec 2020

Ilustracja z raportu CIOP – PIB „ZDOLNI DO ZDALNEJ? Bezpieczeństwo, zdrowie 
i ergonomia pracy zdalnej w czasie koronawirusa”

Wybuch pandemii koronawirusa 
zmienił życie zawodowe wielu Polaków. 
Jednym z głównych zaleceń, oprócz 
ograniczeń w przemieszczaniu się czy 
gromadzeniu, było przejście pracow-

FUNDUSZE  NORWESKIE

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

Przypomnijmy, że to właśnie NSZZ 
„Solidarność” przyczynił się w dużej 
mierze do podjęcia na forum Unii Eu-
ropejskiej tematu płacy minimalnej. W 
lutym bieżącego roku ponad 80 procent 
central związkowych zrzeszonych w 
Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych opowiedziało się za eu-
ropejską płacą minimalną.

Projekt był dwukrotnie konsulto-
wany z europejskimi partnerami spo-
łecznymi, ale – zdaniem związkowców 
– wymaga dopracowania. Również 
w ocenie władz NSZZ „Solidarność” 
projekt dyrektywy idzie w dobrym kie-
runku, chociaż potrzebne są nad nim 
dalsze prace.

Jednym z postulatów strony związ-
kowej, który nie znalazł się w projekcie 
Komisji Europejskiej, jest określenie 
wysokości płacy minimalnej w relacji 
do średniej płacy oraz mediany płacy 
(60 proc. mediany oraz 50 proc. prze-
ciętnej płacy, zależnie który wskaźnik 
jest wyższy w danym państwie).

Inny problem to zakres osób, które 
obejmuje projekt dyrektywy. Zdaniem 
NSZZ „Solidarność” zakres osób obję-
tych dyrektywą powinien być jak naj-

szerszy i obejmować także osoby wyko-
nujące podporządkowaną pracę, która 
finansowana jest ze środków publicz-
nych. Polskim przykładem mogą być 
osoby wykonujące staż w rozumieniu 
Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Stażyści powinni 
zatem również otrzymywać świadczenie 
nie niższe od ustawowej płacy minimal-
nej. Inny polski przykład arbitralnego 
i wykluczającego określenie osoby wy-
konującej pracę podporządkowaną 
jako niepracownika, to wprowadzenie 
umowy o pomocy przy zbiorach i osoby 
„pomocnika”. Związkowi eksperci oba-
wiają się, że w niektórych państwach 
będzie dochodzić do wyłączania niektó-
rych grup pracowników z podlegania 
dyrektywie. Dlatego ważne jest stworze-
nie unijnej definicji pracownika.

To co jest na pewno pozytywne w 
projekcie zaproponowanym przez KE, 
to wzmocnienie partnerów społecznych 
w procesie rokowań zbiorowych. Pań-
stwa, w których jest niewielka liczba 
zawieranych układów zbiorowych pra-
cy, tak jak ma to miejsce na przykład w 
Polsce, będą musiały przygotować plany 
działań zmieniających ten stan rzeczy, 

które będą notyfikowane do Komisji 
Europejskiej.

– Z polskiej perspektywy kluczowym 
elementem projektu dyrektywy jest jed-
noznaczne wskazanie na konieczność 
zwiększenia roli układów zbiorowych 
pracy jako narzędzia zapewniającego 
godne wynagrodzenie – komentuje Bar-
bara Surdykowska z Biura Eksperckiego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Także w części dyrektywy odnoszą-
cej się do negocjacji zbiorowych, zda-
niem związków zawodowych, konieczne 
jest doprecyzowanie przepisów między 
innymi definicji collective agreement. 
NSZZ „Solidarność” odwołuje się w 
tym zakresie do polskich doświadczeń 
z wprowadzeniem regulacji w kodek-
sie pracy pozwalającej na wydłużanie 
okresu rozliczeniowego do 12 miesię-
cy. Związek nigdy też nie akceptował 
rozwiązania pozwalającego zawierać 
porozumienia z przedstawicielem pra-
cowników. W docelowej dyrektywie po-
trzebna jest definicja, która w żadnym 
procesie implementacji krajowej nie 
pozwoli na uznanie, że porozumieniem 
zbiorowym jest porozumienie zawarte 
przez pracodawcę z reprezentacją wy-
braną ad hoc (także kilkuosobową).

W ocenie NSZZ „Solidarność” 
projekt dyrektywy nie zawiera wystar-
czająco efektywnych mechanizmów 
promowania układów sektorowych, 
które postrzegamy jako jedyną drogę 
na wyjście Polski z pułapki rozwojowej 

określanej w ekonomii jako pułapka 
rozwoju państwa o średnim dochodzie. 
Układy sektorowe są także jedynym 
mechanizmem, w ramach którego moż-
na dokonywać regulacji związanych z 
nadciągającą zmianą technologiczną.

Przewodnicząca Komisji Europej-
skiej Ursula von der Leyen wskazuje: 
– Propozycja odpowiedniej płacy mi-
nimalnej to ważny sygnał, że także w 
czasach kryzysu godność pracy musi 
być święta. Pracownicy powinni mieć 
dostęp do odpowiedniej płacy mini-
malnej i przyzwoitego poziomu życia. 
To, co proponujemy, to ramy dla płacy 
minimalnej, przy pełnym poszano-
waniu tradycji krajowych i autonomii 
partnerów społecznych.

Wiceprzewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej Valdis Dombrovskis pod-
kreśla, że bardzo istotne jest, aby rów-
nież pracownicy o niskich zarobkach 
skorzystali z przyszłego ożywienia go-
spodarczego. Dzięki tej propozycji Ko-
misja Europejska chce mieć pewność, 

że pracownicy w UE będą zarabiać na 
przyzwoitym poziomie. – Prawie 10 
proc. pracowników w UE żyje w ubó-
stwie i to musi się zmienić. Ludzie, 
którzy mają pracę, nie powinni walczyć 
o związanie końca z końcem. Zapew-
nienie odpowiedniej płacy minimal-
nej jest czarno na białym zapisane w 
artykule 6 Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych, który przyjęły wszystkie 
państwa członkowskie, więc liczymy 
na ich dalsze zaangażowanie.

– Przed związkami zawodowymi 
stoi obecnie trudne zadanie podjęcia 
rozmów z rządami w poszczególnych 
państwach członkowskich, tak aby 
propozycja przedstawiona przez Ko-
misję Europejską nie została zabloko-
wana w Radzie Europejskiej. Ważne 
jest także udoskonalenie tego projektu 
– komentuje Barbara Surdykowska.

Małgorzata Kuźma

Bliżej europejskiej płacy minimalnej
Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu, 28 października 2020 r. Komisja Euro-
pejska przedstawiła projekt dyrektywy o płacy minimalnej. Zgodnie z dy-
rektywą minimalne wynagrodzenie w krajach należących do UE powinno 
być na takim poziomie, aby zapewnić pracownikom godziwe warunki życia, 
a jej wysokość musi zależeć od siły nabywczej i wzrostu wydajności pracy 
w danym kraju.
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Z ogromnym smutkiem żegnamy naszego serdecznego Kolegę,  
wieloletniego współpracownika 

Marcina Staniszewskiego
Rodzinie oraz bliskim szczere wyrazy współczucia w imieniu  

pracowników Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

składa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa  
Pracowników Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

16 listopada 2020 r. zmarła Alicja Kowalczyk, oddany Stoczni Gdań-
skiej stoczniowiec, wieloletni członek NSZZ „Solidarność”, działacz-
ka struktur podziemnych Związku w czasie stanu wojennego, prezes 
Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki. 

– Z naszym Związkiem pani Alicja była od samego początku. Była jedną z 
założycielek związkowych struktur w 1980 roku. Niezwykle oddana sprawie 
„Solidarności”. Potrafiła upomnieć się o sprawy robotnicze wówczas, gdy 
sporo to kosztowało. Była istnym wulkanem energii. Jej naprawdę zależało 
na stoczni i na „Solidarności” – wspomina Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Alicja Kowalczyk urodziła się w 1927 r. w Dęblinie. W latach 1964–1968 
była studentką Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Budowy Okrętów.

W latach 1952–1960 była kreślarzem na Politechnice Gdańskiej, w la-
tach 1960–1968 pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, 
a w latach 1968–1982 jako technolog w Dziale Modernizacji i Rozbudowy 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W grudniu 1970 r. była uczestniczką strajku w Stoczni Gdańskiej, osobą, któ-
ra spisała postulaty Komitetu Strajkowego i rozprowadzała je po wydziałach.

W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej, była 
członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” i członkiem Komisji Za-
kładowej. Do 13 grudnia 1981 r. przebywała na urlopie bezpłatnym po od-
delegowaniu do pracy w Prezydium Komisji Zakładowej  „S” w Komisji 
Socjalno-Budżetowej.

W dniach od 13 do 16 grudnia 1981 r. uczestniczyła w strajku w Stocz-
ni Gdańskiej. Do 1989 r. była członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, w zespole redakcyjnym pisma „Rozwaga 
i Solidarność” (przepisywanie i kolportaż). 

Prezes Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki. Od listopada 2018 roku Alicja 
Kowalczyk przebywała w Domu Opiekuńczo-Leczniczym „Opatrzności Bo-
żej” w Pilaszkowie pod Warszawą. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2020). 

Rozpracowywana do Sprawy Obiektowej krypt. „Jesień 70” dotyczącej wy-
darzeń Grudnia 1970 jako członek zespołu redagującego postulaty, do Spra-
wy Obiektowej „Klan” dotyczącej ochrony operacyjnej działalności NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku oraz krypt. „Gotowość” dotyczącej przygotowań 
do wprowadzenia stanu wojennego. Figuruje w wykazie osób, które tworzyły 
Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w grudniu 1981 r.

(asg)  

Odeszła Alicja Kowalczyk, 
działaczka stoczniowej 
„Solidarności”
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13 listopada 2020 roku Pan powołał do wieczności 
śp. Jana Marczaka (lat 85), przyjaciela bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, organizatora Kościelnej Służby Porząd-
kowej Totus Tuus przy parafii św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu i straży przy grobie ks. Jerzego, skrom-
nego człowieka „Solidarności”, oddanego sprawie 
niepodległości Polski i Kościołowi.  

– Bardzo dobrze rozumiałem się z księdzem Jerzym. 
Mieliśmy podobne przemyślenia w różnych sprawach. 
Podobnie myśleliśmy o idei „Solidarności” – wspominał 
Jan Marczak.

Jan Marczak urodził się w 1935 roku na warszawskiej 
Pradze. Jego ojciec Feliks był kolejarzem. Jest w tym i 
wątek gdański. W 1945 roku Feliks Marczak dostał nakaz 
pracy w odbudowywanym ze zniszczeń Gdańsku. Rodzi-
na zamieszkała przy ul. Zaroślak, nad kanałem Raduni. 
Jan podjął naukę najpierw w Szkole Podstawowej nr 7 
na placu Wałowym, a później w szkole mechaniczno-
-elektrycznej. 

W 1951 roku Marczakowie wrócili do stolicy. Jan Mar-
czak od 1962 roku był pracownikiem Huty Warszawa. 
W sierpniu 1980 roku i po wprowadzeniu stanu wojen-
nego brał aktywny udział w strajkach w hucie. W 1980 
roku wszedł, z inicjatywy komitetu strajkowego, w skład 
delegacji hutników, która poszukiwała księdza do od-
prawienia mszy św. na terenie zakładu. 31 sierpnia do 
Huty Warszawa przybył ks. Popiełuszko. Rozpoczęła się 
wyjątkowa kapłańska misja księdza Jerzego. 

Kościelna Służba Porządkowa powstała jeszcze za 
życia ks. Popiełuszki. Trzeba było chronić ks. Jerzego 
oraz ludzi, którzy przybywali do kościoła. Samorzutnie 
powstała grupa pięciu hutników, wśród nich był Jan, czu-
wających w mieszkaniu księdza. Służba wytrwale pełniła 
swoje dyżury także podczas  Mszy św. za Ojczyznę. Jak się 
okazało, niestety, obawy o bezpieczeństwo kapłana były 
uzasadnione. 

Sam Jan Marczak cieszył się zaufaniem księdza Je-
rzego. Wyrazem tego było oddelegowanie hutnika 17 
czerwca 1983 roku na spotkanie z Janem Pawłem II, jako 
reprezentanta ludzi świata pracy, do przekazania przesła-
nia z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo dla NSZZ 
„Solidarność”, dla więzionych i internowanych działaczy 
związkowych.

Po pogrzebie księdza Jerzego Marczak stanął na cze-
le służby przy grobie kapłana. Spoczywała na nim duża 
odpowiedzialność. Organizacja służby porządkowej wy-
magała trudu i wielkiej roztropności. Trzeba było przy-

kładowo zapobiegać prowokacjom, chronić uczestników 
spotkań i uroczystości patriotycznych. 

Jan Marczak służbą kierował do czerwca 2010 roku. 
Było w niej zaangażowanych kilka tysięcy osób. Koordy-
nacja i sprawne kierowanie tak dużą grupą ludzi z róż-
nych środowisk, o różnych temperamentach, z różnych 
stron kraju, oprócz Warszawy (Gdańsk, Poznań, Siedlce, 
Katowice), to było zadanie niezwykle trudne, wymagają-
ce ogromnej pracy, poświęcenia, zmysłu organizacyjne-
go i wielkiej kultury. Te właśnie cechy charakteryzowały 
Jana Marczaka. Wszystkie działania wymagały ciągłych 
zebrań, szkoleń, instruktażu ludzi pełniących służbę, pro-
wadzenia ewidencji, pilnowania „grafiku”. Szczególnym 
wyróżnieniem było pełnienie służby przy grobie podczas 
pobytu Jana Pawła II w sanktuarium żoliborskim w 1987 
roku. W 2008 roku członkowie służby brali udział, spo-
łecznie jako statyści, w nagrywaniu scen zbiorowych do 
filmu „Popiełuszko –  wolność jest w nas”.

Niezwykła warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki 
przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu trwa. Po 
śmierci ks. Jerzego charakter służby się zmienił, a warty 
przy grobie pełnione są już 36 lat. 

Członkami honorowej straży są głównie członkowie 
„Solidarności” z różnych zakątków Polski, w tym z Re-
gionu Gdańskiego. Warty gdańskie organizuje Krzysztof 
Żmuda, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbuilding S.A.  

Przez lata służba organizowała także pielgrzymki. 
Chociażby tę z 1986 roku, której uczestnicy przyjęci 
zostali na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W 1992 roku wyruszyła pielgrzymka (uczestnicy zapełnili 
osiem autokarów) do Paryża na odsłonięcie pomnika ks. 
Jerzego. W 1994 roku dla uczczenia 10 rocznicy śmierci 
ks. Jerzego zorganizowano pieszą pielgrzymką z krzy-
żem: od warszawskiego grobu księdza na Górę Krzyży 
w Szawlach na Litwie. Pielgrzymka ruszyła etapami week-
endowymi. Trzymetrowy krzyż zawędrował na Górę 19 
października 1994 roku.   

Jan Marczak został pochowany w grobie rodzinnym 
na cmentarzu w Izabelinie na skraju Puszczy Kampino-
skiej. Należał do ludzi, dla których słowa Bóg, Honor, 
Ojczyzna były  ważnymi wyznacznikami w życiu. Bez 
Jego wielkodusznego poświęcenia w służbie Kościołowi, 
księdzu Jerzemu i Polsce, społeczna całodobowa warta 
przy grobie patrona „Solidarności” nie utrzymałaby się 
przez tyle lat.  

(asg)

Zmarł Jan Marczak, przyjaciel 
błogosławionego księdza Jerzego

Jan Marczak w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Emaus.
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PRAWNIK RADZI: BOŻE NARODZENIE

Rodzaj świadczenia Nowy limit w 2020 roku Stary limit 

Zapomogi przyznane w przy-
padku indywidualnych zdarzeń 
losowych, długotrwałej choroby 
bądź śmierci, klęsk żywiołowych

10 000 zł 6000 zł

Wartość świadczeń rzeczowych, 
za wyjątkiem bonów i talonów

2000 zł (limit obowiązuje również 
w 2021 r.) 1000 zł

Dopłaty do wypoczynku, tj. wcza-
sy, kolonie, obozy, zimowiska, w 
tym również połączone z nauką

3000 zł (limit obowiązuje również 
w 2021 r.) 2000 zł

Świadczenia dla pracowników 
W związku ze zbliżającymi się świętami wielu pracodawców przekazuje 
pracownikom dodatkowe świadczenia, które mogą przybierać formę rze-
czową lub pieniężną. Mogą być one finansowane z bieżących środków lub 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i – w zależności od źródła 
dofinansowania – opodatkowane bądź nie.

1. Świadczenia finansowane 
ze środków obrotowych 
pracodawcy

Nagrody pieniężne, talony, paczki 
świąteczne – katalog dodatkowych świad-
czeń na święta może być szeroki.

Przy ich finansowaniu, ze źródeł pra-
codawcy, nie obowiązują kryteria okre-
ślone w ustawie o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, czyli ich przyzna-
wania nie należy uzależniać od kryteriów 
socjalnych – sytuacji życiowej, rodzinnej 
bądź materialnej pracownika. Wszyscy 
pracownicy powinni otrzymać świad-
czenie tej samej wartości.  Świadczenia 
te podlegają oskładkowaniu i opodatko-
waniu.

Wyjątkiem są świadczenia przyznawa-
ne emerytom i rencistom będącym byłymi 
pracownikami – wartość tego świadczenia 
może być zwolniona z opodatkowania. 
Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 38 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych świadczenia otrzymywane 
przez emerytów lub rencistów w związ-
ku z łączącym ich uprzednio z zakładem 
pracy stosunkiem służbowym, stosun-
kiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem 
pracy, do wysokości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 3000 zł są wolne 
od podatku dochodowego. 

2. Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

W 2020 r. obowiązek tworzenia fun-
duszu socjalnego mają pracodawcy, któ-
rzy na dzień 1 stycznia 2020 r. zatrudniają 
co najmniej:
• 50 pracowników w przeliczeniu na 

pełne etaty,
• od 20 do 50 pracowników w przelicze-

niu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem 
o utworzenie funduszu wystąpiła za-
kładowa organizacja związkowa.
Ustawa nakłada obowiązek tworzenia 

funduszu dla pracodawców prowadzących 
działalność jako jednostki budżetowe i 
samorządowe zakłady budżetowe, bez 
względu na stan zatrudnienia.

Pracodawca zobowiązany jest doko-
nać pierwszego przelewu w wysokości 
75 proc. równowartości rocznego odpisu 
na osobny rachunek bankowy w terminie 
do 31 maja 2020 r. Pozostałe 25 proc. zaś 
należy przelać do końca września 2020 
roku.

ZFŚS w czasie pandemii
Ustawa Tarcza antykryzysowa pod-

niosła limity zwolnień z zaliczki 
podatku dochodowego świadczeń 
otrzymanych w ramach zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych (ta-
bela obok).

W przypadku wystąpienia u praco-
dawcy spadku obrotów gospodarczych 
(o 25 proc. w ciągu miesiąca lub 15 proc. 
w ciągu dwóch miesięcy) lub istotnego 
obciążenia funduszu wynagrodzeń (jeśli 
udział płac do przychodów wzrośnie o co 

najmniej 5 proc. w ciągu miesiąca), może 
on zawiesić obowiązki tworzenia lub 
funkcjonowania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, dokonywania odpi-
su podstawowego lub wypłaty świadczeń 
urlopowych (art. 15ge). Zawieszenie tych 
obowiązków następuje w porozumieniu z 
organizacjami związkowymi. 

3. Świadczenia finansowane 
ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

a) Świadczenia w formie zapomóg 
pieniężnych wypłacanych każdemu 
pracownikowi, który złoży wniosek 
o przyznanie pomocy finansowej i 
oświadczenie o dochodach. Kwota 
zapomogi uzależniona będzie od 
wysokości dochodu przypadającego 
na członka rodziny.

b) Zapomoga z uwagi na wystąpienie 
zdarzenia losowego
Oczywiście przepisy nie wyklucza-

ją przyznania zapomogi również przed 
świętami. 

Przez pojęcie „zapomoga” należy ro-
zumieć bezzwrotną pomoc finansową 
udzielaną osobom fizycznym zwykle w 
związku ze zdarzeniem losowym. Jest 
to świadczenie jednorazowe, mające na 
celu wsparcie finansowe osoby, która z 
różnych przyczyn znalazła się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Dlatego też ustawodawca zwalnia od 
podatku dochodowego zapomogi otrzy-
mane w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci.

Przepisy o podatku dochodowym nie 
definiują pojęcia „długotrwałej choroby” 
czy pojęcia „indywidualnego zdarzenia lo-
sowego”. Pojęcia te należy zatem interpre-
tować przy zastosowaniu wykładni języ-
kowej. W słowniku długotrwały oznacza 
„trwający przez długi czas; przewlekły”. 
Uprawnia to do wniosku, iż „długotrwa-
łą chorobą”, o której mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jest każda choroba mają-
ca długotrwały przebieg, trwająca miesią-
cami lub latami i wymagająca leczenia w 
sposób stały lub przez długi czas. 

Natomiast pod pojęciem „indywi-
dualnego zdarzenia losowego” można 
rozumieć wszelkie nagłe, niespodzie-
wane, pojedyncze zdarzenia wywołane 
przyczynami zewnętrznymi, których nie 

można przewidzieć, a które są niezależ-
ne od człowieka, nawet przy zachowaniu 
należytej staranności, jak np. kradzieże, 
włamania, zniszczenie domu lub miesz-
kania spowodowane zalaniem wodą lub 
pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodu-
jące uszczerbek na zdrowiu itp. 
c) Bony nie są zwolnione z podatku

Ulga podatkowa nie obejmuje bonów, 
talonów czy też innych znaków upraw-
niających do ich wymiany na towary lub 
usługi, nawet jeśli ich koszt pokryty jest 
ze środków ZFŚS. Bony nie są bowiem 
ani powszechnie akceptowanym środ-
kiem płatniczym, ani też świadczeniem o 
charakterze rzeczowym. 
d) Paczki świąteczne lub karty przed-

płacone
Alternatywą dla bonów są ciągle po-

pularne wśród pracodawców paczki świą-
teczne lub karty przedpłacone. 

Z technicznego punktu widzenia kar-
ta przedpłacona jest bardzo zbliżona do 
karty debetowej, transakcje są autoryzo-
wane do wysokości salda na specjalnym 
technicznym rachunku, który pracodawca 
„zasila” przed użyciem karty. Pracownik 
otrzymuje więc takie świadczenie, jak 
gdyby dostał zwykły przelew na konto 
albo gotówkę. I podobnie jak w przypad-
ku gotówki, do kwoty 2000 złotych nie 
trzeba płacić od karty podatku. 

Paczki należą do świadczeń rzeczo-
wych, których wartość stanowi przychód 
pracownika ze stosunku pracy (na pod-
stawie art. 12 ust. 1 updof). Przychody 
z tego tytułu korzystają ze zwolnienia od 
podatku, do wysokości nieprzekraczają-
cej w roku podatkowym kwoty 2000 zł, 
jeżeli w całości sfinansowane zostały ze 
środków ZFŚS lub funduszy związków 
zawodowych. 

Wartość paczek finansowanych ze 
środków ZFŚS nie stanowi natomiast 
– niezależnie od wartości – podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne. 

Ważne!!!
Podstawowa zasada dysponowania 

środkami funduszu została określona 
w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. Zasada 
ta stanowi, że przyznawanie ulgowych 
świadczeń i wysokość dopłat z funduszu 
powinno być uzależnione od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
korzystającej z funduszu. Nie ma w tym 
zakresie wyjątków. Nawet regulamin za-
kładowego funduszu świadczeń socjal-
nych nie może zmienić tej zasady. 

Stan prawny na dzień 16.11.2020 r.
Maria Szwajkiewicz

GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest 
ono wyższe niż ostatnio. To oznacza, że od 1 grudnia renciści i emeryci, 
którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej 
dorobić do swoich świadczeń.

Emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich świadczeń. Muszą jednak kontro-
lować. czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. 
Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od przychodów 
z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są 
odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest 
podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli 
wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz renciści, będą mogli dorobić 
bez żadnych konsekwencji do 3618,30 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 
proc., ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 
6719,70 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej 
jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejsze-
nia wynosi obecnie  620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł 
– dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe 
przychody przekroczą kwotę 6719,90 zł, to świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu już przekrocze-
nie przychodu o 3618,30 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Kwota ta będzie 
obowiązywać do 28 lutego 2021 r.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swo-
jej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Ograni-
czenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają 
renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do 
pracy związana jest  ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po 
uprawnionych do tych świadczeń.

Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył emeryturę 
do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł. Wówczas, jeżeli przychód 
z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie 
wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

ZUS INFORMUJE

Nowe, wyższe limity 
dla emerytów i rencistów

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Do 31 grudnia br. można zgłaszać kandydatów 

do trzynastej edycji konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”.

Do konkursu kandydatów typują 
podstawowe jednostki organizacyjne 
NSZZ „Solidarność”, które wypełnia-
ją ankiety zgłoszeniowe zawierające 
między innymi pytania dotyczące 
uzwiązkowienia w firmie, procentu 
umów o pracę na czas nieokreślony, 
a także funkcjonowania społecznej 
inspekcji pracy. 

Każdy wniosek, oprócz ankiety 
zgłoszeniowej, powinien zawierać rów-
nież opinię władz organizacji NSZZ „So-
lidarność” dotyczącą zawarcia z pracodawcą 
ZUZP i przestrzegania jego warunków, ocenę relacji pracodawcy z  załogą i repre-
zentującymi ją związkami zawodowymi. 

Przedstawiony powinien zostać także wynik finansowy firmy za ostatni rok roz-
rachunkowy (informacja ta nie dotyczy zakładów nieprodukcyjnych). Jeżeli firma 
ma dodatni wynik, należy podać informację, czy pracodawca przeznaczył część 
środków na podwyżki lub nagrody dla pracowników, na inwestycje poprawiające 
warunki pracy lub tworzące nowe miejsca pracy. 

W opinii powinna znaleźć się również informacja, w jaki sposób pracodawca 
przeciwdziała stresowi w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem walki z mobbin-
giem.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat 
@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Do tej pory wręczonych zostało 221 certyfikatów. Niektórzy pracodawcy otrzy-
mali ten zaszczytny, przyznawany przez NSZZ „Solidarność”, tytuł więcej niż jeden 
raz. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w sto-
sowaniu dobrych praktyk. 
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– Uprawia Pan sport przez całe życie?
– Tak, jeden amatorsko, a drugi bar-

dziej profesjonalnie. W dzieciństwie, jak 
każdy, uprawiałem lekkoatletykę i bardzo 
dużo grałem w piłkę nożną, ale wiodą-
cym sportem było dla mnie pływanie, 
a już szczególnie nurkowanie. Od dziecka 
chciałem to robić i na pewnym etapie życia 
zacząłem nurkować nie tylko dla przyjem-
ności, ale również zawodowo. Uzyskałem 
stosowne uprawnienia, najpierw młod-
szego nurka, następnie nurka, starszego 
nurka i kierownika robót podwodnych, 
dzięki czemu przy różnego rodzaju pra-
cach kierowałem zespołem. Robiłem to 

Żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić sportu i ruchu
Rozmowa z Romanem Kuzimskim, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

jednocześnie w celach sportowych i zawo-
dowych, ponieważ lubiłem tę dyscyplinę. 
Przez wiele lat zajmowałem się również 
adeptami, organizowałem obozy i byłem 
ich komendantem. Szkoliliśmy tam młode 
osoby, które ukończyły 18 lat. Nigdy nie 
uczyliśmy nurkowania dzieci, ponieważ 
jest to sport ekstremalny i nie chcieliśmy 
brać odpowiedzialności za to, co zrobią 
pod wodą. Sporty wodne były dla mnie 
całym życiem, co potem przełożyło się na 
wykonywany zawód. Były takie miesiące 
w moim życiu, że potrafiłem spędzić pod 
wodą nawet 200 godzin.  
– I w pewnym momencie coś się stało...

– Tak. Pracowałem już jednocze-
śnie w Zarządzie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, gdy bardzo po-
ważnie zachorowałem. Po tym zdarze-
niu przeleżałem sporo w szpitalu reha-
bilitacyjnym i także na tej podstawie 
mogę powiedzieć, że sport i ruch to 
lekarstwa, których nie da się niczym 
zastąpić. Gdy przywracano mnie do 
życia, wszystko odbywało się w oparciu 
o zajęcia ruchowe. Dzięki temu wraca-
łem do zdrowia, co następowało u mnie 
niezwykle szybko. Do szpitala trafiłem 
w złym stanie, ale panie rehabilitantki 
uznały, że skoro nie jestem zaniedbany 
fizycznie, to szybko wrócę do zdrowia. 
To wpoiło we mnie chęć dalszych ćwi-
czeń i zacząłem treningi kardio na bież-
ni oraz rowerku. Dla zdrowia i serca, 
żeby wyjść z choroby, chodziłem także 
z kijkami po 20 kilometrów dziennie. 
Gdy pogoda i panujące warunki zaczę-
ły mi przeszkadzać, przeniosłem się do 
siłowni. Tam przeszedłem do ćwiczeń 
siłowych z obciążeniem przekraczają-
cym 100 kilogramów. Koledzy, z który-
mi razem ćwiczyłem, często młodsi ode 
mnie, wciągnęli mnie do grupy crossfi-
towej. Spodobało mi się to, tym bardziej 
że sport – obok leków i odpowiedniej 
diety – jest jednym z trzech warunków 
podtrzymania zdrowia. Ćwiczyłem tak 
aż do okresu pandemii. 

– Rehabilitantki założyły, że może 
być Panu łatwiej wrócić do zdrowia 
dzięki temu, że „dostały” do pracy 
organizm, który nie był zaniedbany, 
ale wyćwiczony... 

– Tak, ponieważ sport to nie tylko przy-
jemność i tężyzna ciała, ale również zdro-
wie. Jest niezastępowalny. Zresztą mówili 
mi o tym także lekarze: nie ma lekarstwa 
na sport, mniej bądź bardziej intensywnie, 
ale trzeba go uprawiać. Zapytałem jednego 
z kardiochirurgów, jak mogę teraz ćwiczyć, 
czy nie przesadzę i nie zaszkodzę sobie? 
Profesor powiedział: „Do granicy bólu. 
Jeśli wystąpi ból, to należy przerwać i od-
począć, ale jeśli nic takiego się nie pojawi, 
można robić wszystko”. 

Roman Kuzimski: Były takie miesiące w moim życiu, że potrafiłem spędzić pod wodą 
nawet 200 godzin. 

– Czy nurkowanie, długie przebywa-
nie pod wodą polepsza wydolność?

– Już samo przygotowanie do nur-
kowanie ją zwiększa. 

– Jak więc wygląda to przygotowanie?
– Trwa bez przerwy i odbywa się 

nie tylko na basenie, ponieważ trzeba 
utrzymywać tężyznę, aby można było 
nurkować. Raz do roku organizowali-
śmy obozy, na których nie tylko szkolili-
śmy młodych adeptów, ale również sami 
– jak to się u nas nazywało – wykony-
waliśmy normy, a więc pewne zadania 
pod wodą. Robiliśmy to w grupie pra-
cujących ze sobą nurków. Jeśli ktoś nie 
wykonał normy, to koledzy nie chcieli z 
nim schodzić pod wodę, ponieważ sta-
nowił zagrożenie dla zespołu. Podobne 
zadania, ale o mniejszym natężeniu 
ćwiczenia, wykonywali młodzi ludzie, 
którzy takim obozem kończyli swój cykl 
szkoleniowy na pierwszy, podstawowy 
stopień płetwonurka. Kondycję trzeba 
było podtrzymywać więc cały czas, 
przynajmniej raz w tygodniu chodzić 
na zajęcia basenowe, gdzie wskakiwało 
się do wody i pływało bez przerwy od 
ściany do ściany. W naszej pracy byli-
śmy „na telefon”. Aby wykonać jakieś 
zadanie pod wodą, zawsze trzeba było 

być w dyspozycji oraz kondycji. A to 
wiązało się ze sportem i jego uprawia-
niem. Gdy schodzimy pod wodę, wszy-
scy koledzy muszą być pewni, że ktoś 
nie stwarza zagrożenia dla innych. 

– Coraz więcej osób pracuje obec-
nie siedząc przez długi czas przy 
komputerze. Czy pływanie wpływa 
na kręgosłup i pomaga zniwelować 
ewentualne bóle i napięcia, które 
wówczas powstają?

– Oczywiście, że tak. Pływanie to 
dyscyplina, która wpływa na wszystkie 
partie ciała i jest zalecane przez lekarzy, 
gdy występują przeciążenia kręgosłupa. 
Wówczas działają zupełnie inne partie 
mięśni, nawet takie, o istnieniu których 
nie wiemy. Dopiero, gdy wskoczymy do 
wody, okazuje się jak doskonała jest to 
forma rehabilitacji kręgosłupa. Pływa-
nie poprawia także komfort pracy oraz 
prostuje nas. To doskonała dyscyplina 
dla osób, które sporo siedzą przy kom-
puterach, polecam je każdemu. Żeby po-
prawić sylwetkę, warto pójść również na 
siłownię, ale oczywiście nic na siłę. 

(tm)
Fot. Mat. prywatne  

Romana Kuzimskiego 

Małe dzieci i młodzież do 17 roku życia
 60 minut dziennie aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności
 Co najmniej 3 razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia, które wzmocnią 

mięśnie oraz kości

Osoby dorosłe między 18 a 64 rokiem życia
 150 minut tygodniowo aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub
 75 minut tygodniowo aktywności fizycznej o charakterze intensywnym lub
 odpowiednia kombinacja obu rodzajów aktywności (umiarkowanej i intensywnej)
 Najlepsze efekty prozdrowotne to zwiększenie aktywności fizycznej o umiar-

kowanej intensywności do 300 minut tygodniowo lub 150 minut o charakterze 
intensywnym

 Co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia, które wzmocnią 
mięśnie oraz kości

Seniorzy po 65 roku życia
 150 minut tygodniowo aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub
 45 minut tygodniowo aktywności fizycznej o charakterze intensywnym lub
 odpowiednia kombinacja obu rodzajów aktywności (umiarkowanej i intensywnej)
 Najlepsze efekty prozdrowotne to zwiększenie aktywności fizycznej o umiar-

kowanej intensywności do 300 minut tygodniowo lub 150 minut o charakterze 
intensywnym

 Dla osób, które mają problem z poruszaniem się, wskazana jest lekka aktywność 
fizyczna, co najmniej trzy razy w tygodniu, aby poprawić równowagę i zmniejszyć
ryzyko upadków

 Co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia, które wzmocnią 
mięśnie oraz kości

Aktywność fizyczna dla każdego  
Nie sposób przecenić roli aktywno-
ści fizycznej w utrzymaniu zdrowia 
i dobrej kondycji. Regularny ruch 
niesie ze sobą wiele korzyści dla 
naszego organizmu: obniża ciśnie-
nie krwi, zmniejsza ryzyko cukrzycy 
typu 2, chorób sercowo-naczynio-
wych, depresji, a nawet nowotwo-
ru, pomaga w zachowaniu zdrowej 
sylwetki oraz wpływa na poprawę 
przemiany materii. Niestety, wciąż 
ruszamy się za mało, więc każda za-
chęta do ruchu jest na wagę złota. 

Specjaliści z Instytutu Żywności i Ży-
wienia opracowując najnowszą piramidę 
żywienia poczynili bardzo ważny krok 
dla promocji aktywności fizycznej. Zo-
stała ona umieszczona na samym dole, 
stała się więc jej podstawą. Jest więc 
czymś więcej, niż tylko uzupełnieniem 
zdrowej, zbilansowanej diety.

Jak znaleźć czas i jak zmotywować się 
do aktywności fizycznej? Wbrew pozo-
rom nie jest to trudne, ponieważ aktyw-
ność fizyczna to nie tylko uprawianie 
sportu wymagające drogiego sprzętu czy 
ćwiczenia w zorganizowanych grupach. 
Światowa Organizacja Zdrowia definiu-
je aktywność fizyczną jako ruch mięśni 
szkieletowych, który wymaga energii. 
Podczas oceny częstotliwości naszej 
aktywności fizycznej musimy więc brać 
pod uwagę również pracę zawodową 
oraz prace domowe. Jak się okazuje, 
możemy w ten sposób spalić bardzo 
dużo energii. Przykładowo osoba o ma-
sie około 70 kilogramów, robiąc 30-mi-
nutowe zakupy spożywcze spali aż 130 
kalorii, czyli więcej niż podczas średnio 
intensywnego podnoszenia ciężarów! 
Osoby zajmujące się dziećmi także nie 
powinny mieć problemu z niedoborem 
aktywności, ponieważ 30 minut opieki 

nad niemowlęciem to 130 kalorii, a 30 
minut intensywnej zabawy to aż 186 ka-
lorii, czyli więcej niż podczas aerobiku. 
Posiadacze ogródków, utrzymując swo-
je rośliny w dobrej kondycji, przy okazji 
dbają o swoją, gdyż spalają średnio 167 
kalorii podczas półgodzinnego pielenia. 
Jeśli chodzi o pracę, bezkonkurencyjny 
jest zawód strażaka: pół godziny jego 
pracy to średnio 446 kalorii. 

Nie pozostaje więc nic innego, jak 
sprawdzić w tabeli zalecany czas i inten-
sywność aktywności fizycznej dla na-
szego wieku, następnie przeanalizować 
swój styl życia i ocenić, czy jest w nim 
wystarczająco dużo ruchu. W razie ko-
nieczności być może wystarczy zmienić 
parę nawyków i na przykład znaleźć 
czas na 30-minutowy spacer (149 kcal 
w tempie 5-6 km/h) albo chociażby czę-
ściej myć okna (167 kcal).

(mk)
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Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czytamy wtedy różne książki 
i oglądamy filmy, również historyczne. Przyzwyczailiśmy się do tego, 
że występuje w nich szlachta. A skąd wywodzą się słowa szlachcic, ary-
stokrata, magnat i co one znaczą?

Etymologia słowa

Szlachta to stare i od najdawniejszych czasów notowane słowo (ślachta, 
ślechta), ale nie rodzime. Prawdopodobnie jest to XIV-wieczne zapożyczenie 
i pochodzi z niemieckiego, slahte – znaczącego ‘ród, szczep, plemię’. Na zie-
mie polskie wyraz przywędrował za pośrednictwem języka czeskiego (šlechtic, 
šlechetny).

Dawniej i dziś

W Polsce i Europie określenie szlachta (w liczbie pojedynczej – szlachcic) 
stosowane bywało już w okresie średniowiecza, jednak transformacja stanu 
rycerskiego w szlachecki miała miejsce u schyłku tej epoki (XIV/XV w.). 
Pierwszymi szlachcicami byli rycerze, czyli grupa obdarzana przywilejami 
przez władców, którzy – dążąc do władzy i starając się ją utrzymać – szukali 
oparcia w rycerstwie. Później godność szlachecką można było uzyskać poprzez 
uszlachcenie (w nagrodę za zasługi dla władcy) lub zwykłą drogą kupna tytułu. 
Szlachta posiadała wiele przywilejów oraz obowiązków. 

Dzisiejsza definicja szlachty brzmi: „Szlachta to wyższa warstwa społecz-
na, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlach-
ta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których podstawowym było 
dziedziczne prawo posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się 
z obowiązkiem służby wojskowej”. 

W niektórych krajach zniesiono tytuły szlacheckie, na przykład we Francji 
w 1790 r. zniesiono tytuły oraz szlachectwo dziedziczne. W Polsce szlachta jako 
stan społeczny zniesiona została na mocy Konstytucji w 1921 roku. Obecnie 
Konstytucja RP (1997) głosi w art. 32, ust. 1: Wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Pochodzenie słowa rycerz

Wyraz rycerz wywodzi się z języka niemieckiego, od wyrazu Ritter 
– ‘jeździec’, a ten od reiten – ‘jeździć’.

Magnat i arystokrata

Od samego początku szlachta była stanem rozwarstwionym, na szlachtę 
wyższą, magnaterię lub arystokrację, wyrosłą z wielkich panów feudalnych, 
i szlachtę niższą wywodzącą się z szeregowego rycerstwa. Bywały liczne przy-
padki migracji między tymi warstwami, np. przez zubożenie, wzbogacenie, 
nadania dóbr i tytułów przez monarchę.

Magnat to członek najbogatszej grupy szlachty, wywodzącej się ze średnio-
wiecznego możnowładztwa, zajmujący najwyższe urzędy państwowe i posia-
dający wielkie majątki ziemskie. Wyraz magnat pochodzi od łacińskiego ma-
gnatus – znaczącego ‘możnowładca, wielki’. 

W XIX wieku magnaterię zaczęto nazywać arystokracją. Arystokracja to 
termin wywodzący się od greckiego słowa aristos – znaczącego ‘najlepszy, 
wybrany’, a arystokratia – ‘rządy najlepszych’. W starożytnej Grecji (od ok. 
1200 r. p.n.e.) mianem arystokracji określało się elitarną warstwę społeczną, 
zajmującą najwyższą pozycję w społeczeństwie, uprzywilejowaną dzięki uro-
dzeniu i bogactwu.

Hrabia

Hrabia to tytuł arystokratyczny, który przybył do Polski z zachodniej Eu-
ropy, gdzie już w średniowieczu oznaczał wyższego urzędnika ziemskiego, 
zarządzającego w zastępstwie króla majątkami ziemskimi. Potem stawał się 
on dziedzicznym panem okręgu – hrabstwa.

Uwaga!
Odmiana rzeczownika hrabia jest następująca: hrabiego (albo hrabi), 
hrabiemu (a. hrabi), hrabiego (a. hrabię), hrabią (a. hrabim), hrabiowie, 
hrabiów. Skrót to: hr.

Przy okazji

Przypominam, że nazwy godności, typu: hrabia, król, książę, prezydent, 
rektor, dyrektor piszemy małą literą.

Barbara Ellwart

NA KOŃCU JĘZYKA

Szlachcic

CZYTELNICY I MY

Litery czytane rzędami w szarych 
kratkach utworzą hasło.

POZIOMO
1) kula ziemska, 4) polski producent 
soków owocowych, 8) indiańskie godło, 
11) trwanie, egzystencja, 12) zamożność, 
własność ziemska, 13) z niej na pazurki, 
14) chłoszcze piórem, 15) w pończosze 
lub w kartach, 16) plakat teatralny, 
18) miasto z Panoramą Racławicką, 
20) rachunek bankowy, 22) autor „Chło-
pów”, 23) juhas, kowboj, 24) narkotyk 
z konopi indyjskich, 26) wisi w ramce, 
28) duże jezioro w pow. kartuskim, 
29) odrzutowiec, szybowiec, 32) wątek, 
fabuła, 33) mieszkanka Gdyni, 35) krom-
ka z serem i pomidorem, 37) taniec lub 
grzyb, 39) jeden ze sztućców, 40) ozdoba 
kobiecej szyi, 41) tkanina na spodnie, 
42) utwór Jana Sebastiana Bacha „ … o 
kawie”, 43) żywi się padliną.

PIONOWO
1) czasami pada w grudniu, 2) polski 
przewoźnik kolejowy, 3) alkaloid w 
herbacie, 4) domena Igi Świątek, 5) wy-
bitny muzyk, 6) marynarz najwyższy 
stopniem, 7) zabierany na spływ, 8) puls, 
9) pomysł i jego realizacja, 10) stryj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

Litery w szarych kratkach czytane rzę-
dami utworzą rozwiązanie. W diagra-
mie podano jedyną literę C.
W kolejności alfabetycznej:
 ogłoszenie w prasie
 można się w nie popukać
 grzyb lub ptak
 Pan Ambroży ze znanej Akademii
 konik dla dzieci
 córka Tantala zamieniona w skałę.

C

Joleczka 
pod 
choinkę

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 roz-
wiązanie Krzyżówki z cudownym 
napojem młodości z „Magazynu 
Solidarność” nr 10/2020.
Hasło brzmiało: Dzień papieski.
Nagrodę, ufundowaną tym razem 
przez Radio Gdańsk, wylosowała 
pani Bożena Hakuc. Gratulujemy!

Zbyszka z Bogdańca, 16) Antoni, działacz 
społeczny zwany „królem Kaszubów” 
1869–1923, 17) trofeum, 18) silne prze-
życie, szok, 19) polecenie trenera: skłon 
i..., 20) pilnował haremu, 21) osądzić, 
wydać wyrok, 25) niejedna w komódce, 
27) kraksa, stłuczka, 30) czasami na wy-
stawie, 31) mieszkanka krainy reniferów, 
33) polskie pnącze, 34) księga pełna map, 
35) wrzask, 36) jedna z żon Mahometa, 
37) śpiewała z Bregoviciem, 38) lalka, 
marionetka.

(kas)

Krzyżówka z mieszkanką 
krainy reniferów
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Gniew. Miasto w cieniu warowni
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
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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, 887 590 721 

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

Dawno temu dwie wiślane księżniczki – Nogatka i Leniwka – płynęły spokojnie, jak na siostry z książęcego rodu 
nimf wodnych przystało, niosąc, w rzece zwanej Wisłą, wody od gór aż do Bałtyku. Kiedy dopływały w okolice 
grodu zwanego Wińsk, były bardzo zmęczone i zaczęły się spierać o to, czy mają płynąć szybciej, czy wolniej, gdyż 
do morza nie było już daleko. Tak się ostro pokłóciły, że się rozdzieliły i każda udała się w swoją stronę. Jedna 
popłynęła Nogatem, druga Wisłą, docierając do morza samodzielnie. Miejsce, w którym owe rozgniewane siostry 
rozpoczęły spór, przemianowano z Wińska na Gniew. I tak już zostało. 

Większość opracowań dotyczących 
Gniewa, tego prastarego miasta, oficjal-
nie założonego w 1229 roku, chociaż za-
mieszkanego już w epoce żelaza i brązu, 
a więc od półtora tysiąca lat przed naszą 
erą, skupia się na gotyckiej, wzniesionej 
przez Krzyżaków warowni. Pisaliśmy 
już w „Magazynie” o tym. Proponuję 
jednak, choć na chwilę, zatrzymać się 
w rozlokowanym nieopodal miastecz-
ku. Do dzisiaj w jego najstarszej partii 
zachował się średniowieczny układ 
przestrzenny z centralnie usytuowanym 
kwadratowym placem zwanym Ryn-

kiem i odchodzącymi od niego ulicami 
pod kątem prostym.

Pośrodku Rynku stoi gotycki ratusz, 
wzniesiony na przełomie XIV i XV wie-
ku, a więc za panowania Krzyżaków. 
Jest to najstarszy na Pomorzu ratusz, 
który nadal pełni swoją funkcję. W XX 
wieku częściowo go przebudowano, 
a znaczne partie rozebrano. Niegdyś 
była to czworoboczna budowla z we-
wnętrznym dziedzińcem i wieżą. W ele-
wacjach zewnętrznych znajdowały się 
podcienie, pod którymi rozlokowywały 
się kupieckie kramy. Do czasów współ-
czesnych zachowała się tylko jedna ele-
wacja z zewnętrznymi podcieniami. 

Gniewski ratusz wpisał się do kart 
historii Polski w czasach międzywojen-
nych. Otóż w 1920 roku w niedalekim 
Kwidzynie i na Powiślu odbywał się ple-
biscyt, ludność wypowiadała się w formie 
głosowania, czy jest za przyłączeniem do 
nowo powstałego państwa polskiego, 
czy do Niemiec, notabene zakończony 
dla nas porażką. W gniewskim ratuszu 
doszło wówczas do spotkania starosty 
gniewskiego Franciszka Czarnowskiego 
z Janem Kasprowiczem i Stefanem Że-
romskim, wielkimi orędownikami ple-
biscytu.

Podczas I wojny światowej w Gnie-
wie i okolicach występowały bardzo 
silne nastroje antyniemieckie. Niestety, 
w 1918 roku Gniew nie wrócił do Pol-

ski. Mieszkańcy utworzyli więc propol-
ską Republikę Gniewską, co doprowa-
dziło do podjętej w styczniu 1920 roku 
w Wersalu decyzji o włączeniu miasta 
i okolic do Polski. 

To 16-tysięczne miasteczko może 
poszczycić się wieloma zabytkowymi 
obiektami. Nieopodal ratusza, w po-
łudniowej części Rynku, stoi żeliwna 
pompa miejska zbudowana w 1873 
roku. Źródła wskazują, że w tym miej-
scu wcześniej znajdowała się studnia. 
Fundatorem owej pompy był gniewski 
kupiec Lessing.

Wokół Rynku, ale nie tylko, wzno-
szą się XVII–XIX-wieczne kamienicz-
ki. Natomiast przy zachodniej pierzei 
zachowały się znacznie wcześniejsze, 
bo XV-wieczne domy podcieniowe, 
charakterystyczne dla zabudowy mia-
steczek Polski południowo-wschodniej, 
niespotykane w innych, poza Gniewem, 
miastach na Pomorzu. Niestety, więk-
szość z nich została pozbawiona ozdob-
nych szczytów. W zamian przykryto je 
wspólnym mansardowym dachem. War-
to też zajrzeć do bocznych uliczek, do-
cierając do ulicy Sambora z parterowymi 
domkami i mieszkalnymi poddaszami, 
wzniesionymi w pierwszej połowie XIX 
wieku. Jest to interesująca małomiastecz-
kowa zabudowa. Kojarzy się z miastecz-
kiem z bajki, przypominając nieco Złotą 
Uliczkę w Pradze czeskiej.

Gniewski zespół kamieniczek miesz-
kalnych zalicza się do największych 
i najcenniejszych takich obiektów 
w województwie pomorskim, gdyż 
składa się z autentycznych budynków, 
w których zachowały się oryginalne 
elementy gotyckie, renesansowe czy 
barokowe… Zaledwie kilka kamienic 
zrekonstruowano. 

Wędrując po Gniewie, nie można 
pominąć gotyckiego kościoła pw. Świę-
tego Mikołaja. Jest to trójnawowa bu-
dowla z wyodrębnionym prezbiterium 
i wieżą dzwonną. Wnętrze w układzie 
halowym, rozdzielone ośmiobocznymi 
filarami, kryje kilka cennych ołtarzy 
XVII–XIX-wiecznych, późnorenesan-
sowe stalle, a także największą w Pol-
sce kolekcję jedwabnych szat liturgicz-
nych, barokową monstrancję (jedną 
z najcenniejszych w Polsce) oraz inne 
precjoza. 

Miasto dawniej było otoczone mu-
rami obronnymi połączonymi z basz-
tami. Do dzisiaj zachowały się jedynie 
trzy baszty prostokątne i jedna okrągła, 
znajdują się między ulicami 27 Stycznia 
i Piłsudskiego. 

Od 2010 roku Gniew posiada własną 
maskotkę – Misia Maciusia, podobnie 
jak Bruksela siusiającego chłopczyka, 
czyli Manneken pis, ale to już zupełnie 
inna historia.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Gniew, żeliwna pompa miejska 
zbudowana w 1873 r.

Gniew. Zimowa panorama miasta, widok z drugiej strony Wisły.

Gniew, gotycki kościół pw. św. Mikołaja.


