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Bądźmy społeczeństwem 
solidarnym
Rozmowa z Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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W ogólnokrajowym konkursie „Naj-
aktywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy” w gronie wyróżnionych przez 
głównego inspektora pracy znalazł 
się Andrzej Kuśmierczyk, zakładowy 
inspektor w Spółce Wodno-Ścieko-
wej „Swarzewo”. 
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Społeczny inspektor pracy 
został wyróżniony

16 grudnia znów zapłonęły 
znicze pamięci, odprawiona 
została uroczysta msza św. 
w intencji zabitych, rannych 
i represjonowanych, złożo-
ne kwiaty pod pomnikami 
wzniesionymi ku pamięci 
tych, którzy zginęli od kul, 
granatów dymnych i pod 
gąsienicami transporterów 
TOPAS. 
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50 lat po dramacie Grudnia

SB chciało wyeliminować ludzi 
mogących stanąć na czele strajku

Jan Hałas, rocznik 1950, w sierpniu 
1980 roku współorganizator straj-
ku w Zarządzie Portu w Gdańsku, 
członek Komisji Zakładowej, de-
legat na I Walny Zjazd Delegatów, 
internowany w Strzebielinku od 
5 listopada do 7 grudnia 1982 roku.
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Czas pandemii koronawirusa 
nie oznacza uśpienia działal-
ności związkowej. Jest to czas 
wyjątkowy: seria obostrzeń, 
ograniczenia praw obywa-
telskich, narodowa kwaran-
tanna, praca on-line, ogra-
niczenia w podróżowaniu i 
na granicach. Czas pandemii 
i obostrzenia epidemiczne 
nie zwolniły ani na moment 
tempa związkowej pracy.  
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Rok on-line
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Czym była „Solidarność” 
zastanawiają się historycy 
i próbują ją na różne sposoby 
opisać, a okres, w którym 
działaliśmy, nazywany jest  
często karnawałem „Soli-
darności”. Karnawał kojarzy 
się z zabawą. Czy myśmy się 
bawili?  
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„Solidarność” na uczelniach wyższych
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COVID-19 namieszał nie tylko 
w zdrowiu

– Myślę, że COVID-19 namieszał nie tylko w zdro-
wiu, ale i w legislacji. Jest wiele spraw do uregulowa-
nia, chociaż myślę, że w ostatnim czasie, w ciągu tych 
czterech-pięciu lat, zostało zrobione bardzo dużo, 
żeby poprawić sytuację finansową chociażby leka-
rzy, ratowników i pielęgniarek – powiedziała 4 grud-
nia ub.r. na antenie Polskiego Radia Maria Ochman, 
przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność” po spotkaniu zespołu trójstronnego 
ds. ochrony zdrowia. Sprawami poruszanymi przez 
zespół były m.in. wynagrodzenia, a także kwestie 
pracownicze związane z ustawą o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych, a także dodatkowe świadczenia pieniężne za 
pracę przy chorych na COVID-19. 

Zdaniem przewodniczącej Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „S” zaniedbania w służbie zdrowia nagro-
madziły się przez „całe dziesięciolecia”. – To są rzeczy do 
odrobienia przez następnych wiele lat. Obyśmy środka-
mi finansowymi tworzyli zachętę, żeby młodzi ludzie,
zarówno pielęgniarki, jak ratownicy, diagności, fizjotera-
peuci, opiekunki medyczne – po prostu chcieli do tych 
szpitali i przychodni przychodzić i pracować – dodała.

Tydzień szacunku

„Tydzień szacunku dla pracowników handlu” – pod 
takim hasłem w dniach od 14 do 20 grudnia 2020 r. od-
bywała się akcja zorganizowana przez Krajową Sekcję 
Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Jej celem 
było zwrócenie uwagi przede wszystkim na niezwykle 
trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii 
i wzmożonego ruchu przedświątecznego. 

– Zamierzamy dotrzeć z przekazem do pracodaw-
ców, aby docenili pracowników, nagrodzili ich finan-
sowo, a także żeby zapewnili im bezpieczne warunki 
pracy w czasie pandemii. Chcemy także przekonać 
rządzących, aby wprowadzili odpowiednie przepisy 
dotyczące unormowania czasu pracy w handlu. Dzisiaj 
w wielu sieciach handlowych ludzie pracują po kilka-
naście godzin dziennie – powiedział Alfred Bujara. 

Władze handlowej „S” opowiadają się także za 
tym, aby pracownicy handlu, ze względu na to, że są 
szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem, 
byli jedną z grup zawodowych, która będzie mogła 
się zaszczepić w pierwszej kolejności. 

Klapa handlowych mikołajek
O tym, że walka o godne warunki pracy w handlu 

wciąż trwa, świadczy ciągły atak na tzw. wolne nie-
dziele w handlu, przeciwnicy których nie tracą okazji, 
aby domagać się ich zniesienia albo choćby jakiegoś 
wyłomu. Przykładem było wprowadzenie dodatko-
wej niedzieli handlowej w grudniu ubiegłego roku. 
Jednak, jak się okazuje, Polakom do szczęścia nie 
potrzeba zakupów w niedzielę i 6 grudnia w handlu 
okazał się klapą. Z analiz związkowców wynika, że 
obroty w hipermarketach były w tym dniu o 65 proc. 
niższe w porównaniu do poprzedzającej soboty. 

Nagroda dla Alfreda Bujary

Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Ban-
ków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność”, został 14 
grudnia 2020 r. wyróżniony Nagrodą Głównego In-
spektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Celem nagrody 
im. Krahelskiej, działaczki społecznej, członkini PPS, 
szczególnie aktywnej w obronie świata pracy w la-
tach 30., żołnierza AK, zamordowanej w Konzentra-
tionslager Ravensbrück w 1945 r., jest wyróżnianie 
i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i 
zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana 
jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i 
kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagro-
żeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bez-
piecznych technik i technologii, a także popularyzacji 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. 

Czy potrzebny jest pakt społeczny?
W grudniu 2020 r. partnerzy społeczni w Radzie 

Dialogu Społecznego zadeklarowali wolę rozmów na 
temat paktu społecznego, proponowanego przez wi-
cepremiera Jarosława Gowina. Rada na wniosek „So-
lidarności” zrezygnowała z formalnego głosowania w 
tej sprawie. „Solidarność” gotowa jest do rozmów w 
każdej sprawie, choć jej zdaniem pakty społeczne w 
Polsce się nie sprawdziły. Skuteczniejsze jest szybkie 
rozwiązywanie konkretnych problemów.

Olimpiada Solidarności po raz siódmy

16 i 17 grudnia 2020 r., wyjątkowo w zimę, ale 
przy okazji wzniosłej 50 rocznicy Grudnia ’70, młodzi, 
zaangażowani ludzie wzięli udział w finale VII edycji
Olimpiady Solidarności. 16 trzyosobowych zespołów 
wojewódzkich rywalizowało o indeksy oraz roczne 
stypendia naukowe. Zwycięzcy zostali wyłonieni na 
podstawie wyników prezentacji filmowej, egzami-
nów ustnych oraz obrony publicznej prezentacji. Po-
ziom wiedzy wszystkich drużyn był bardzo wysoki, by 
dotrzeć do finału członkowie drużyn wojewódzkich
musieli we wcześniejszych etapach pokonać niemal 
3000 innych uczniów z całej Polski. 

Z powodu panujących obostrzeń związanych z 
rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19 gala miała 
całkiem inny przebieg. Drużyny, komisja i organizato-
rzy nie wyjechali, by się spotkać i wspólnie świętować 
finał. Za to wszyscy zasiedli przy komputerach w insty-
tucjach, szkołach czy domach, by czynnie uczestniczyć 
w olimpiadzie. Wyniki zostały ogłoszone podczas gali 
transmitowanej na żywo z jednego z bastionów „So-
lidarności”, będącego symbolem zrywu robotniczego 
na polskiej drodze do wolności – Szczecina. 

Werdykt był następujący: pierwsze miejsce za-
jęła drużyna z województwa mazowieckiego, dru-
gie miejsce przypadło łódzkiemu, a trzecie miejsce 

„Droga ku wolności” w Sali BHP

Wystawa „Droga ku wolności” trafiła pod koniec
ubiegłego roku do historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Obecnie możliwe jest zwiedzanie jej on-
-line. Po zniesieniu koronawirusowych obostrzeń bę-
dzie ona dostępna dla wszystkich, którzy odwiedzą 
to historyczne miejsce. 

Przygotowana przez „Tygodnik Solidarność” wy-
stawa to plastyczne przedstawienie drogi ku wolności 

w XX wieku, w tym kolejnych „polskich miesięcy” – po-
znańskiego Czerwca 1956 r., protestów w marcu 1968 
r., na Wybrzeżu w 1970 r., w Radomiu, Ursusie, Płocku i 
innych miastach w 1976 r. Jest wątek podziemnej opo-
zycji, która podjęła działania mające na celu przywró-
cenie demokracji. Punktem przełomowym była pierw-
sza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, gdy w 1979 r., 
demonstrując „milczącą niezgodę”, Polacy mieli okazję 
zmierzyć swój potencjał. Obudzony przez Jana Pawła 
II duch polskiej niepodległości eksplodował podczas 
strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., rozlewając 
się na cały kraj. To „Solidarność” jest najlepiej rozpo-
znawaną polską marką na świecie. Dlatego wystawa 
przygotowana jest w lekkiej, komiksowej formie. 
Plansze zostały stworzone przez rysownika Krzysztofa 
Bryneckiego, projektanta licznych okładek „Tygodnika 
Solidarność”. Autorem scenariusza jest dziennikarz „Ty-
godnika Solidarność” Mateusz Kosiński.

13 grudnia 1981 roku też była 
niedziela…

13 grudnia 2020 roku członkowie NSZZ „Solidar-
ność”, więźniowie polityczni z lat 80. skupieni w Sto-
warzyszeniu „Godność” oraz byli członkowie Federa-
cji Młodzieży Walczącej, uczcili ofiary walki o prawa
pracownicze i obywatelskie w 39 rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego. Skromne ze względu na 
pandemię uroczystości rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów przed tablicą upamiętniającą opór wobec 
stanu wojennego na placu Solidarności. 

– My nie czcimy tej rocznicy, my ją pamiętamy. 
Przypominamy tym, którzy wprowadzali stan wojenny, 
którzy nas skazywali i do tej pory nie zostali rozliczeni. 
Domagamy się i będziemy się domagać rozliczenia ko-
muny – mówił przy pomniku Poległych Stoczniowców 
w niedzielę, 13 grudnia ub.r. przed południem Czesław 
Nowak, prezes Stowarzyszenia „Godność”, portowiec, 
skazany za działalność związkową w stanie wojennym.  

W bazylice św. Brygidy odprawiona została msza 
święta w intencji ofiar stanu wojennego oraz osób
represjonowanych w latach 80. Kilkadziesiąt osób 
ze Stowarzyszenia FWM oraz „Godności” oddało też 
hołd zastrzelonemu 17 grudnia 1981 roku w centrum 
Gdańska Antoniemu „Tolkowi” Browarczykowi i zapa-
liło znicze na płaskorzeźbie upamiętniającej ofiary
stanu wojennego.

zajęło wielkopolskie. Wynik zwycięskiej drużyny to 
wypadkowa punktacji uzyskanej z egzaminu ustne-
go, przygotowanej prezentacji i obrony publicznej. 
Przebieg konkursu oceniało pięcioosobowe jury pod 
przewodnictwem profesora Jerzego Eislera. Laureaci 
olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia 
stacjonarne najlepszych uczelni w Polsce: Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, 
Gdańskiego, Wrocławskiego i Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, stypendium naukowe oraz bony na wybra-
ne przez siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężny-
mi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też 
nauczyciele, których podopieczni zostali laureatami. 
Do szkół, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie, 
trafią nagrody rzeczowe w postaci plansz edukacyj-
nych. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest 
Fundacja Centrum Solidarności. 
Na zdjęciu: zwycięska drużyna z Mazowsza. 

Zmarł dominikanin ojciec Maciej Zięba

W wieku 66 lat zmarł w nocy z 30 na 31 grudnia 
2020 r. we Wrocławiu ojciec Maciej Zięba, teolog, fi-
lozof i publicysta, autor wielu książek i niezliczonych 
artykułów. Dominikanin zmagał się z chorobą nowo-
tworową. Nim w 1981 r. wstąpił do zakonu, ukończył 
fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim i zaangażował
się w działalność kontestującą PRL w ramach Klubu 
Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. W latach 80. był 
doradcą Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” (od 
końca sierpnia 1980 r. Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego) oraz pierwszym redaktorem naczelnym 
biuletynu Solidarność Dolnośląska i dziennikarzem 
„Tygodnika Solidarność”. Następnie założycielem i dy-
rektorem Instytutu Tertio Millennio w Krakowie (jako 
popularyzator nauki Jana Pawła II i duchowy ojciec 
instytutu, przez który przewinęły się setki młodych 
ludzi, którzy dzięki Ziębie poznawali społeczne na-
uczanie papieża) oraz w latach 2007–10 dyrektorem 
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Pracujemy 
zdalnie
W związku z utrzymującą się na wysokim 
poziomie liczbą zachorowań na COVID-
-19 z kierownikami biur oddziałów ZRG 
możliwy jest tylko kontakt telefoniczny. 
Z kolei w siedzibie ZRG praca odbywa się 
w systemie dyżurowym. W związku z tym 
każda wizyta powinna być poprzedzona 
telefonicznym umówieniem się (poszcze-
gólne telefony można sprawdzić na ostatniej 
stronie „Magazynu” oraz na stronie www.
solidarnosc.gda.pl/kontakt). 
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PYTANIE MIESIĄCA

Wojciech Książek, członek Prezydium ZRG, 
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania „S” z siedzibą w Gdańsku 

– Ubiegły rok to od 12 marca gorączkowe przystosowywa-
nie się szkół do edukacji zdalnej. Nie wszędzie było to takie pro-
ste. Brakowało należytego sprzętu, oprogramowania, czasami 
też umiejętności, które zdobywano w praktyce. Nauczyciele, 
ludzie szkół, to cisi bohaterowie wielu działań na rzecz przy-
wrócenia normalności w życiu społecznym i rodzinnym.

Niestety, epidemia trwa. Trzeba dołożyć starań, by jak naj-
szybciej udało się wrócić do tradycyjnych form nauczania. Wi-
dać, że nic nie zastąpi edukacji stacjonarnej, owej relacji „twarzą 
w twarz”. Wtedy dopiero realizuje się pełen proces kształcąco-
-opiekuńczo-wychowawczy. Zbyt długi stan izolacji domowej 
to wiele zagrożeń dla rozwoju osobowości młodych ludzi, ich 
zdolności do dialogu, empatii, a nawet nawyków zdrowego 
stylu życia. Istnieje obawa, że będą to tzw. stracone roczniki. Ta 
uwaga dotyczy także studentów.

Na pewno w cieniu epidemii trudniej rozmawia się o spra-
wach pracowniczych. Napięcia z tego tytułu były szczególnie 
widoczne wiosną ubiegłego roku. Aktualne są oczekiwania 
oświatowej „Solidarności” wobec władz oświatowych na przy-
kład realizacji obietnicy wypracowania nowego modelu finan-
sowania szkół, w tym płac nauczycieli. Jak będzie, zobaczymy.

Lucyna Kwasek, członek KZ NSZZ „Solidarność” 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

– Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia. A także, żeby 
ludzie zrozumieli, że trzeba się zaszczepić. Żeby nie ulegali 
panice i strachowi, że szczepionka na COVID-19 nie wiadomo 
co powoduje. Trzeba słuchać ekspertów, a nie osób niekompe-
tentnych. W moim szpitalu już zaczęły się szczepienia, dzisiaj, 
kiedy rozmawiamy, właśnie jestem bezpośrednio po szczepie-
niu. Jesteśmy szpitalem węzłowym, i tak jak w przypadku in-
nych szczepień wszystko przebiega sprawnie. To, co na pewno 
się w dużej mierze sprawdza, to zachowanie wszystkich zale-
ceń. Mimo że pracuję w szpitalu i mam kontakt z chorymi na 
co dzień, to nie zachorowałam. Niestety, co często obserwuję 
w komunikacji miejskiej, a także na ulicach, to fakt, że wielu 
Polaków, szczególnie młode pokolenie, z lekceważeniem pod-
chodzi do zaleceń. Dlatego życzę wszystkim większej samody-
scypliny i odpowiedzialności za to, co robią.

Przemysław Przybyła, przewodniczący  
KZ NSZZ „Solidarność” Kaufland w Gdyni

– Na nowy rok pracownikom w mojej firmie, ale też wszyst-
kim pracownikom handlu chciałbym życzyć przede wszystkim 
stabilności w pracy. Ta stabilność jest potrzebna szczególnie 
w tym trudnym czasie pandemii, żebyśmy tę pracę wszyscy 
mieli. Oczywiście życzę wszystkim zdrowia. Pracownikom 
w mojej firmie życzę, żeby warunki pracy ze względu na panu-
jącą pandemię się nie pogorszyły. Nasz pracodawca zapewnił 
nam środki bezpieczeństwa, gorzej niestety było z niektórymi 
klientami, którzy nie przestrzegali zasad związanych z zagro-
żeniem epidemiologicznym. Jako związkowiec życzyłbym 
sobie większego zrozumienia wśród pracowników, że im wię-
cej z nich należy do związku zawodowego, tym nasza siła jest 
większa w rozmowach z pracodawcą.

Bożena Dubicka, przewodnicząca KZ  NSZZ 
„Solidarność” w Enerdze SA

– Nowy – 2021 rok z pewnością przyniesie pracownikom 
Energi zmiany związane z procesem integracji Grupy Energa z 
PKN ORLEN. Czekają nas trudne procesy transformacji mode-
lu funkcjonowania i zarządzania spółką. Chciałabym, abyśmy 
wszyscy mogli przejeść przez nie tzw. suchą stopą, bez  emo-
cji i niepokojów o nasze miejsca pracy. Oby więc ten rok dla 
wszystkich okazał się spokojny, bezpieczny, ale i satysfakcjonu-
jący zawodowo.  

W nowym roku nadal niezwykle istotne będą kwestie 
zdrowotne. Pracujemy i żyjemy zmagając się wciąż z pande-
mią COVID-19.  Mam nadzieję, że potrwa to już niedługo. Oby 
szczepionka okazała się  jak najszybciej powszechnie dostępna 
i wszystko powróciło do  normalności. 

Ale najważniejsze jest, aby rok 2021 był pełen wzajemnej 
życzliwości i energii niezbędnej do pokonywania wszelkich  
trudności. 

Oprac. (mk)

Czego życzymy sobie 
na 2021 rok

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

Świat

USA

Chiny

Izrael

Wlk. Brytania

Zjedn. Emiraty Arab.

Rosja

Niemcy

Włochy

Kanada

Hiszpania

POLSKA

Bahrajn

Dania

Meksyk

Rumunia

Argentyna

Portugalia

Grecja

14,56 mln

                                            4,84 mln

                                        4,5 mln (31.12.2020 r.)

             1,37 mln (4.01.2021 r.)

         944 939

        826 301 

        800 000 (4.01.2021 r.)

    316 962 (4.01.2021 r.)

   182 442

  143 250 (4.01.2021 r.)

  139 339

  92 220

  63 893

  51 512 (4.01.2021 r.)

  43 960 (4.01.2021 r.)

  41 609

  32 013 (31.12.2020 r.)

  32 000 (3.01.2021 r.)

  16 233

Podane dawki 
szczepionki COVID-19, 
5 stycznia 2021 r. 

Liczone jako pojedyncza 
dawka, może nie równać 
się całkowitej liczbie osób 
zaszczepionych, w zależności 
od konkretnego schematu 
dawkowania (np. ludzie otrzy-
mują wielokrotne dawki).

Na całym świecie trwa kampania 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2. Polska włączyła się w nią 27 
grudnia 2020 r. Do 6 stycznia do go-
dzin południowych w naszym kraju 
zaszczepionych zostało 140 226 
osób. Tempo szczepień rośnie z dnia 
na dzień. Z danych podawanych na 
portalu Our World in Data wynika, 
że 5 stycznia 2021 roku Polska znaj-
dowała się na 11. miejscu wśród 
wszystkich państw pod względem 
wykonanych szczepień i czwartym 
miejscu wśród państw należących 
do Unii Europejskiej, po Niemczech, 
Włoszech i Hiszpanii. 

Szczepienia przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 w Polsce zostały po-
dzielone na cztery etapy. W etapie 0, 
który rozpoczął się 27 grudnia 2020 
roku, a skończyć się powinien w poło-
wie stycznia, szczepieni są pracownicy 
sektora ochrony zdrowia, pracownicy 
domów pomocy społecznej i miejskich 
ośrodków pomocy społecznej, a także 
personel pomocniczy i administracyj-
ny w placówkach medycznych, w tym 
również w stacjach sanitarno-epide-
miologicznych. Kilka dni temu do 
grupy tej dołączono także rodziców 
wcześniaków. 

Proces rejestracji powszechnych 
szczepień Polaków przeciwko COVID-
-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.

W etapie 1 wezmą udział osoby star-
sze (powyżej 60 roku życia), nauczy-
ciele, służby mundurowe. Do drugiego 
etapu szczepień kwalifikują się osoby 
w wieku poniżej 60 lat, które zmagają 
się z chorobami przewlekłymi zwięk-
szającymi ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19 lub które znajdują się w 
trakcie diagnostyki i leczenia wyma-
gającego częstych lub ciągłych kontak-
tów z placówkami ochrony zdrowia. W 

trzecim etapie wszyscy pozostali. Jak 
podaje resort zdrowia, szczegóły dru-
giego i trzeciego etapu będą wynikały z 
procesu szczepień przeprowadzonych w 
pierwszym etapie.

Na Pomorzu szczepienia popula-
cyjne przeciwko COVID-19 będą pro-
wadzone w 333 punktach. Lista tych 
punktów będzie aktualizowana i może 
się jeszcze zmienić. NFZ zapewnia, że 

mieszkańcy regionu nie będą mieli pro-
blemów z dostępem do szczepień.

(mk)

Szczegółowe informacje na temat 
szczepień można znaleźć na stronach: 
gov.pl/szczepimysie
gov.pl/koronawirus

KORONAWIRUS

Teraz czas na szczepienia
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Kto przyklei³ gêbê PO

Malkontenci pomstują, że Platformie Obywatelskiej nic nie 
wychodzi. Okazuje się, że jednak niektóre obietnice zostały 
zrealizowane. W lutym 2016 roku ówczesny przewodniczący 
ówcześnie największej partii opozycyjnej Grzegorz Schetyna na 
posiedzeniu Rady Krajowej PO stanowczo zapowiedział: – Bę-
dziemy opozycją totalną, najtwardszą z możliwych. Będziemy 
w sposób totalny walczyć z totalną władzą. Mijają cztery lata, 
a obecny przewodniczący PO Borys Budka skarży się z mównicy 
sejmowej: – Daliśmy sobie przyprawić gębę totalnej opozycji 
i anty-PiS. 
Znów sprawdza się przysłowie: „Jeśli Bóg chce kogoś ukarać, 
spełnia mu marzenia”. 

Gdzie bêdzie tankowaæ 
pose³ Sz³apka?
PKN Orlen zakupiło od niemieckiej firmy wydawnictwo Polska
Press, tym samym w polskie ręce trafiło kilkanaście lokalnych ga-
zet, między innymi „Dziennik Bałtycki”. Oczywiście podniosły się 
głosy, że to koniec wolności mediów w Polsce. Niektórzy nawet, 
jak choćby poseł Adam Szłapka (przewodniczący Nowoczesnej 
– podobno taka partia jeszcze istnieje), na swoich profilach
w mediach społecznościowych zapowiedzieli bojkotowanie sta-
cji Orlenu. Internauci szybko skomentowali, że paliwo z Orlenu 
jest sprzedawane na większości stacji benzynowych w kraju, bez 
względu na logo. Na pozostałych można zatankować głównie 
paliwo z Lotosu.
I jak tu nie mówić o spisku, poseł Nowoczesnej będzie musiał 
wozić kanister z paliwem, gdyż może nie dojechać do stacji, 
gdzie nie będzie paliwa z polskich rafinerii. To, co zasmuciło
Adama Szłapkę, ucieszyło innych. Jeden z internautów zadekla-
rował: „Panie Prezesie Orlenu, jak trzeba będę płacił złotówkę 
więcej do litra paliwa, tylko kupcie TVN”.

Œwiêta wed³ug Onetu
O tym, że jednak ma znaczenie, kto jest właścicielem gazety 
czy portalu internetowego, mieliśmy okazję po raz kolejny 
przekonać się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy na portalu 
Onet.pl, należącego do koncernu Ringier Axel Springer Polska, 
ukazała się publikacja zatytułowana „Na froncie, w obozie, pod 
okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia”, która 
opatrzona została… zdjęciem żołnierzy Wehrmachtu w czasie 
Wigilii. 
Trudno tu mówić o przypadku. Już od wielu lat w mediach, 
w których udział mają Niemcy, realizowana jest polityka 
historyczna, mająca na celu rozmycie granic między ofiarami
i sprawcami II wojny światowej. Gdy w czasie dyskusji w TVP 
Info politycy zastanawiali się nad przyczynami pojawiających się 
takich sytuacji, poseł PO Robert Kropiwnicki znalazł winnego, 
że Onet publikuje skandaliczne zdjęcie, jest nim PiS.  „Ja mam 
taką refleksję, że po pięciu latach polityki historycznej PiS-u,
to jest właśnie ich kwintesencja. To jest bankructwo polityki 
historycznej PiS-u, całego systemu edukacji historycznej, który 
się właśnie rozleciał. W przededniu Wigilii, na ważnym portalu, 
ukazuje się tego typu materiał” – mówił.

Po pijaku zosta³ 
Celine Dion
Wracając do spełniania marzeń. Tak zwana demokracja liberalna 
daje możliwości każdemu stania się tym, kim tylko zapragnie, 
nawet jeśli marzy o tym po pijaku. Przekonał się o tym jeden 
z mieszkańców Wielkiej Brytanii, który, ku swojemu zdziwieniu, 

otrzymał list z urzędu informujący go, że oficjalnie nazywa się
już... Celine Dion. Okazało się, że w noc, gdy złożył podanie o 
zmianę dotychczasowych personaliów, spędził na piciu alkoholu 
i słuchaniu muzyki. Rano już niczego nie pamiętał.

2+2=22. Bardzo dobrze
Idea bezstresowej edukacji nie omija nawet przedmiotów 
ścisłych. Pionierami w tej dziedzinie są nauczyciele z jednej ze 
szkół w Goeteborgu, którzy nie poprawiają uczniom błędów 
w równaniach matematycznych, aby „nie zniechęcać dzieci”. 
Niestety, tych szczytnych pobudek nie doceniła jedna z matek 
uczennicy chodzącej do tej postępowej szkoły, co gorsza, uczen-
nicy mającej kłopoty z matematyką w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej. Po sprawdzeniu zeszytu z ćwiczeniami córki, 
w którym spostrzegła, że 95 proc. zadań jest niekompletnych 
lub błędnie wykonanych i niepoprawionych przez nauczyciela, 
zamiast podziękować pedagogowi, że nie stresuje jej córki, 
pobiegła na skargę. 
Ciekawe, jak się to skończy, czy zwycięży zdrowy rozsądek 
i nauczyciele w szkole w Goeteborgu zaczną naprawdę uczyć 
dzieci, czy nienowoczesnej matce, która chce, aby jej dziecko 
przeżywało stres, gdy poprawiane są jego błędy matematyczne, 
odebrane zostaną prawa rodzicielskie.

Równi i równiejsi

Wszyscy walczą o demokrację, ale jak przychodzi co do czego, to 
okazuje się, że – jak to napisał George Orwell w swoim „Folwarku 
zwierzęcym” –  „Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre 
są równiejsze od innych”. W czasie, gdy trwa masowe szczepie-
nie przeciwko COVID-19 przedstawicieli tzw. grupy 0, czyli pra-
cowników służby zdrowia, domów opieki społecznej, aptekarzy, 
studentów medycyny itp., polityk lewicy Leszek Miller i aktorka 
Krystyna Janda chwalą się, że właśnie zostali zaszczepieni. To, 
że były aparatczyk Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
nie widzi niczego niestosownego w wykorzystywaniu swojej 
pozycji politycznej do osobistych korzyści nie dziwi. PRL zawsze 
wyjdzie z człowieka, nawet na brukselskich salonach. Zaskakuje 
natomiast bezmyślność pani Jandy. Jak wpychanie się bez kolej-
ki po szczepienia, przed setkami pielęgniarek i lekarzy, ma się do 
jej systemu wartości, chyba że jest to ten sam system wartości 
co towarzysza Millera. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to system 
wartości chrześcijańskich. 

Krewni i znajomi...
Po kilku dniach od wybuchu afery szczepionkowej, o której 
nawet pisały media w całym świecie, okazało się, że tych, co 
się wepchnęli przed medyków, było więcej. Na niechlubnej 
liście znaleźli się, obok kilku aktorów w wieku senioralnym, 
konferansjer, założyciel i redaktor naczelny TVN wraz z kon-
kubiną, wspomniany już Leszek Miller z żoną, pewna gimna-
styczka z mężem i nieznany z nazwiska właściciel kawiarni 
wraz z synem. Nazwisk miało być 18, jest 20, a prawdopo-
dobnie i więcej. Jak donoszą lokalne media, także niektórzy 
samorządowcy, podobno także w naszym województwie, 
nie oparli się pokusie i zaszczepili się przed oczekującymi 
pracownikami służby zdrowia. Jak to zwykle z przeciwnikami 
obecnej władzy bywa, stwierdzili oni, że całe zamieszanie to 
pisowska prowokacja, a jeśli nawet nie, to tym celebrytom 
szczepionka się należała.  

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Skończył się dziwny rok. 2020. Zmienił oblicze naszego życia – tak 
osobistego, jak i w miejscu pracy. Któż bowiem przypuszczał, świętując 
w sylwestra 2019, że rok później Polacy będą chodzili zamaskowani, a takie 
słowa jak dystans społeczny, kwarantanna, izolacja, wejdą przebojem do ję-
zyka codziennego. Rok temu dochodziły wprawdzie już od tygodni złowro-
gie wieści z Państwa Środka, z dalekich Chin, o tysiącach zarażeń dziennie 
tajemniczym koronawirusem, ale przecież nikt nie myślał, że w wielokrot-
nie mniejszej Polsce po roku będzie tych zachorowań dużo więcej, a my po-
woli przyzwyczaimy się do codziennych komunikatów o kilkuset zmarłych 
– to tak, jakby każdego dnia wymierała całkiem duża wioska. 

Nauka zdalna i praca zdalna – to kolejne pojęcia, z którymi musieliśmy 
się oswoić. Nie było to łatwe, wiele problemów bowiem dużo prościej roz-
wiązać „twarzą w twarz”, niż przez jeden z tzw. komunikatorów. Pandemia 
przeorała także gospodarkę, szczególnie podczas wiosennego lockdownu 
(to nowe słowo, które już można odmieniać w naszym języku), ale wiele 
branż z powodu jesiennych ograniczeń cierpi także w ostatnich miesiącach. 
Trudno sobie wyobrazić, jak  i kiedy pocovidowe straty odrobi choćby 
turystyka i to w wymiarze globalnym, gastronomia, handel, placówki kul-
tury czy pozaszkolnej edukacji. A wbrew pozorom uderza to także w inne 
branże – kryzys turystyki spowodował np. niemal całkowity brak zamówień 
na nowe statki wycieczkowe, co rykoszetem bije również w wiele polskich 
firm. Pewną obroną były wprowadzane masowo „tarcze antykryzysowe”, ale 
to kroplówka, która ma tylko (i aż) utrzymać przy życiu… 

Trzeba też wspomnieć, że wiele branż na covidzie wyszło całkiem nieźle. 
Równo rok temu kupowałem na własne potrzeby setkę jednorazowych 
rękawic za złotych trzynaście. Po miesiącach całkowitej nieobecności na 
rynku pojawiły się w sprzedaży po złotych (!) sześćdziesiąt. Identyczne. 
To się nazywa interes, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ich zużycie 
w placówkach medycznych. Ciekawe, co na to UOKiK? Nie wspomnę o fir-
mach farmaceutycznych produkujących (wg reklam) najbardziej skuteczne 
leki antywirusowe czy wzmacniające odporność. Wreszcie nie mają co pła-
kać firmy kurierskie i sklepy internetowe, do których przeniosła się w dużej 
mierze nasza aktywność zakupowa.

Izolacja wpłynęła niewątpliwie na każdego z nas, na nasze wspólnoty 
– te najbliższe, rodzinne, pokoleniowe, ale także pracownicze czy społecz-
ne. Brak kontaktu skomplikował nasze życie, ale pokazał potęgę Internetu. 
Jak wyglądałby świat w 2020 roku, gdyby nie ten wynalazek? Komórki, 
laptopy i komputery towarzyszyły nam podczas izolacji, w pracy zdalnej, 
zastępowały muzea czy teatry, umożliwiały spotkanie, a czasem – niestety 
– z nich wylewały się wiadra hejtu, wulgaryzmów i kłamstw. Taki już jest 
ten wirtualny świat, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesną 
rzeczywistość. 

Pandemia skomplikowała tegoroczne wybory prezydenckie. To ich 
majowy termin zapewne zdopingował rząd do szybkiego lockdownu wio-
sennego z nadzieją na wyciszenie epidemii do maja ( zresztą z pożytkiem 
dla osłabienia epidemii w Polsce), a opozycję do wściekłych ataków, kiedy 
ich kandydatka okazała się – delikatnie rzecz ujmując – niezbyt popularna. 
Mieliśmy do czynienia z bezprecedensową i skuteczną próbą „odwołania” 
wyborów po to, by zmienić kandydata. Co by było, gdyby opozycji udało się 
przesunąć je na jesień? Przypomnijmy, że w dniu potencjalnych wyborów 
majowych liczba zarażeń dobowych oscylowała w okolicach trzystu; jesie-
nią otarła się o wartość stukrotnie większą! Andrzej Duda wygrał wybory 
i uzyskał reelekcję. Opozycja, mimo dość absurdalnego łączenia sił i wyko-
rzystywaniu wszystkich środków, poniosła kolejną z rzędu porażkę.

Rok 2020 był także rokiem okrągłych rocznic wydarzeń dla „Solidarno-
ści” i wszystkich Polaków bardzo istotnych. 40 lat temu powstała w wyniku 
strajków sierpniowych „Solidarność”, a pół wieku temu doszło do zbrodni 
grudniowej. Nasz Związek, jak zwykle, uhonorował te rocznice, choć 
w sposób ograniczony ze względu na epidemię. Co warto zauważyć, bardzo 
aktywnie włączyły się też w to media publiczne, organizując koncerty, emi-
tując filmy i reportaże. To ważne, bo bezpośrednich świadków i uczestni-
ków – szczególnie Grudnia ’70  –jest coraz mniej. Szkoda, że z roku na rok 
za to pogłębiają się podziały, które powodują, że rocznice wydarzeń, które 
są fundamentem niepodległej Polski, obchodzone są osobno, w zależności 
od aktualnych podziałów politycznych, a czasami profanowane i wykorzy-
stywane do swoich celów.

Pandemia zmieniła też pracę Związku. Piszemy o tym obszernie w tym 
numerze „Magazynu”. Pojawiły się nowe problemy, jak choćby porozu-
mienia zawierane między związkiem a pracodawcą w celu ochrony miejsc 
pracy czy bezpieczeństwo sanitarne w zakładach, ale nie brakowało też 
tych tradycyjnych. Miejmy nadzieję, że 2020 będzie pod każdym względem 
lepszy. Taką nadzieję daje rozpoczęty okres szczepień antycovidowych. 
Szkoda, że rozpoczynamy je w atmosferze jakże polskich układów i znajo-
mości, równych i równiejszych. A przecież zawsze warto zachować się po 
prostu przyzwoicie.

Jacek Rybicki

Dziwny rok

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Myślałam, że to jakaś osobna pula dla aktorów.

Maria Seweryn o swoim szczepieniu na COVID-19  
poza kolejnością
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– Za nami wyjątkowy rok, „rok on-
-line”. NSZZ „Solidarność” ani na mo-
ment nie zawiesił swojej działalności, 
czuwając nad jakością, pośpiesznie, 
z racji dynamiki biegu spraw w czasie 
pandemii, stanowionego prawa.

– Rok był wyjątkowo trudny. Nie mo-
gliśmy, chyba nikt nie mógł, na jego po-
czątku przewidzieć rozwoju wypadków, 
determinowanych przez koronawirusa. 
Związek nie zaprzestał działalności. 
Gospodarka znalazła się w gorszym, 
spowodowanym pandemią, położeniu. 
Spowolnienie gospodarcze zwiększyło 
ilość problemów pracowników w za-
kładach pracy. Kolejne rozporządzenia 
nakładały ograniczenia. Sami też zrezy-
gnowaliśmy z części swoich przyzwycza-
jeń z obawy przed zachorowaniem i jego 
konsekwencjami.  Musieliśmy się dosto-
sować do wymogów sanitarnych, lecz 
biuro Zarządu Regionu, w zmieniony 
sposób, funkcjonowało. Świadczy o tym 
liczba spraw rozwiązywanych w Dziale 
Prawnym, szkolenia prowadzone on-li-
ne, realizowane programy europejskie 
czy redagowanie i wydawanie mediów 
związkowych. Liczba rozwiązywanych 
konfliktów i podjętych interwencji też 
była niemała. W wielu zakładach pracy 
zawierano porozumienia umożliwiające 
skorzystanie z tarcz antykryzysowych. 
Wszyscy zdawaliśmy egzamin z mię-
dzyludzkiej solidarności. 

– Porozumienia często zakładały 
ograniczanie wynagrodzeń.

– Tak, ale zakładały ochronę miejsc 
pracy. Bezrobocie wzrosło o 1 procent 
wobec listopada 2019 i to jeden z najlep-
szych wyników w Europie. Mimo wio-
sennych spadków również średnia płaca 
w sektorze przedsiębiorstw od stycznia 
do listopada nieco wzrosła. Wzrosła 

W zwolennikach całkowitej 
wolności działa syndrom 
egoisty, odejścia od 
umiejętności  życia 
w zbiorowości na rzecz 
wolności jednostki. Gubią przy 
tym solidarność i solidaryzm 
społeczny.  Atomizacja 
społeczeństwa i rozbijanie 
wspólnot działa tak, że 
ciężko jest społeczeństwu 
funkcjonować w kryzysie. 
O sukcesie decyduje 
bowiem siła zbiorowości, 
nie wola jednostki. Obyśmy 
w 2021 roku poczuli się 
społeczeństwem solidarnym.
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Bądźmy społeczeństwem solidarnym  
Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

także – zgodnie z zapowiedziami – płaca 
minimalna i minimalna stawka godzi-
nowa. Szybkie decyzje o pomocy po-
dejmowane w pierwszej fali pandemii 
uratowały wiele firm przed upadkiem i 
ocaliły tysiące miejsc pracy. O tym, jak 
brak takich decyzji pogrąża rynek pracy, 
boleśnie przekonały się choćby kraje po-
łudniowej Europy. Rozpoczęte szczepie-
nia dają nadzieję na stopniową poprawę 
sytuacji w nadchodzącym roku.

– Pośpieszne działania spowodowa-
ły kryzys dialogu społecznego.„So-
lidarność” wycofała nawet swoich 
reprezentantów w Radzie Dialogu 
Społecznego, a przewodniczący 
Piotr Duda stwierdził w październiku 
ub.r., że strona rządowa złamała jego 
zasady. Jak zapowiada się kondycja 
dialogu w tym roku?

– Mam nadzieję, że wraz z odesłaniem 
koronawirusa w niebyt i zakończeniem 
stanu pandemii powróci na właściwe 
tory dialog społeczny. Ten opiera się na 
rozmowach, na wymianie poglądów, po 
to, by osiągnąć zgodę na drodze ustępstw. 
Wydawało się, że można korzystać z pro-
cedur i technik, stosowanych tak, aby 
dialog był efektywny. Przedłużający się 
nadzwyczajny czas pandemii pokazał, że 
byliśmy w błędzie. Niekoniecznie tylko z 
powodu braku woli stron dialogu. Trze-
ba ponadto pamiętać, że jak w każdym 
kryzysie, tak i teraz, są grupy interesów, 
które chcą przy okazji ugrać coś dla sie-
bie, pomajstrować przy prawie pracy, np. 
poluzować ograniczenia w niedzielnym 
handlu. „Solidarność” nie pozwoli, aby 
sytuacja związana z pandemią była wy-
korzystywana do liberalizacji kodeksu 
pracy, do omijania strony społecznej. 
Strona rządowa oraz pracodawcy chcieli 
niekiedy chadzać na skróty. Próbowano 

wprowadzać rozwiązania bez konsulta-
cji. Przykładem było dokonanie, przy 
okazji jednej z ustaw antycovidowych, 
zmian w RDS. Dopiero po naszym pro-
teście rząd wycofał się z prób ograni-
czenia autonomii rady. Wprowadzenie 
do tzw. tarczy antykryzysowej zapisów 
dających wyłącznie premierowi prawo 
odwoływania członków Rady Dialogu 
Społecznego, przy jednoczesnym ode-
braniu prezydentowi dotychczasowych 
uprawnień, było przykładem legislacyj-
nego niedbalstwa. 

– Po dwóch tygodniach kryzysu pakt 
społeczny stał się tematem listopa-
dowego spotkania Piotra Dudy z wi-
cepremierem Jarosławem Gowinem, 
przewodzącemu aktualnie pracom 
RDS...

– Co pokazało, że jednak jest dia-
log i ma być on prowadzony „twarzą w 
twarz”. Zabrakło po stronie rządu chwili 
refleksji, była to co prawda sytuacja nad-
zwyczajna, ale i w sytuacjach nadzwy-
czajnych warto sięgnąć po instrument 
dialogu, choćby po to, aby nie pojawił 
się chaos informacyjny. Dialog w sytuacji 
kryzysowej staje się instrumentem spra-
wiającym, że nadzwyczajne środki mogą 
znaleźć zrozumienie. Podobnie w pracy 
związkowej, mimo rozwoju technologii, 
nowoczesnych komunikatorów, nic nie 
zastąpi kontaktu osobistego, „twarzą w 
twarz”. Inna jego forma jest wymuszoną 
alternatywą. Są jej granice. 

–Tymczasem  pohandlowaliśmy 
w mikołajki 6 grudnia. W 1980 roku 
strajkujący walczyli o wszystkie 
wolne soboty, bo niedziele były już 
wolne. To była próba sił i zmiękcze-
nia związkowców?

– Był to przykład forsowania zmian 
wbrew zdaniu nie tylko „Solidarności” 

i samych pracowników handlu. Był to 
przykład owego chodzenia na skróty. 
Była dziwna chęć przypodobania się 
wielkim sieciom handlowym i zwolen-
nikom liberalizacji. Ani nie rozładowała 
tamta niedziela kumulacji przedświą-
tecznej klientów, ani nie przysporzyła 
gigantycznych obrotów i znaczących 
zysków.

– Jakie korzyści mogły zatem przy-
nieść komunikaty z końca listopada 
o wstrzymaniu trzynastek i zamroże-
niu płac sfery budżetowej? Część wy-
nagrodzeń w budżetówce rząd miał 

zablokować na podstawie przepisów 
tarczy antykryzysowej...

– Poszło w świat pismo z resortu finan-
sów. W mediach pojawiła się wiadomość, 
że z powodu trudnej sytuacji finansowej 
pracownicy sfery budżetowej nie mogą 
liczyć na trzynaste pensje oraz nagrody. 
Trzeba było alarmu i  obwieszczenia przez 
resort finansów, że nie oznacza to blokady 
trzynastek. Sprzeczne komunikaty wyni-
kają m.in. z braku konsultacji. 

– Presję i rygor w czasie pandemii od-
czuwa każdy z nas, gdyż musimy zre-
zygnować z wielu wolności obywatel-
skich. Pod koniec grudnia rząd cofnął 
się przed zapowiadaną „sylwestrową 
godziną policyjną”, czyli zakazem po-
ruszania się w sylwestrową noc. Czy 
jest zagrożona równowaga między 
odpowiedzialnością obywatelską, 
rygorami z powodu szalejącego koro-
nawirusa a prawami obywatelskimi?

– Odpowiedzmy sobie, co jest dobrem 
nadrzędnym. Zdrowie i życie jest warto-
ścią nadrzędną. Trzeba było podjąć dzia-
łania ochronne, konieczne ograniczenia 
w relacjach, w przemieszczaniu się, w 
zgromadzeniach. Mamy chronić zdrowie 
i życie. Co z tego, skoro samokontrola 
nie wystarcza. Nie każdy chce sam z sie-
bie respektować ograniczenia i stosować 
reguły bezpieczeństwa. W zwolennikach 
całkowitej wolności działa syndrom ego-
isty, odejścia od umiejętności  życia w 
zbiorowości na rzecz wolności jednostki. 
Gubią przy tym solidarność i solidaryzm 
społeczny. Postawy egoistyczne przeczą 
tym pojęciom. Atomizacja społeczeń-
stwa i rozbijanie wspólnot działa tak, że 
ciężko jest społeczeństwu funkcjonować 
w kryzysie. O sukcesie decyduje bowiem 
siła zbiorowości, nie tylko wola jednost-
ki. W kontekście nocy sylwestrowej 
zamiast twardego zakazu mamy apele 
premiera, łagodniejszą narrację. Oby-
śmy w 2021 roku poczuli się społeczeń-
stwem solidarnym. Łatwiej będzie nam 
przezwyciężyć trudności. 

– Jest społeczna, europejska, solidar-
ność, o ile w ogóle była?

– Pandemia, jak niemal wszystkie 
wielkie, ogólnoświatowe kryzysy, poka-
zuje iście kupiecki egoizm z XIX i XX 
wieku. W efekcie bogatsi bogacą się 
jeszcze bardziej, a biedniejsi biednieją. 
By nie popaść w skrajności, konsultowa-
nie rozwiązań jest niezbędne. Nigdy nie 
dość rozmowy. Niech w tym roku wrócą 
dobre praktyki, które udało się wypraco-
wać i realizować, w dialogu.

– Rok 2020 to także 50 rocznica 
zbrodni z Grudnia 1970.

– Tak, zbrodni nigdy nierozliczonej. 
W roku 2020 z oczywistych względów 
obchody tej rocznicy były ograniczone, 
ale „Solidarność” jak zwykle oddała hołd 
ofiarom, podkreślając, że bez tego nie by-
łoby Sierpnia i – później – wolnej Polski. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

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

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

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

Z legitymacją „S” łatwiej i taniej
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Rok, który pożegnaliśmy 
bez żalu

Działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy polega na wspieraniu 
zdolnej młodzieży, związkowych seniorów oraz organizacji  wystaw spo-
łecznie zaangażowanej sztuki. W 2020 roku młodzież ubiegająca się o sty-
pendium „Solidarności” musiała spełnić dodatkowy warunek: kandydatów 
na stypendystów poproszono o wypowiedź na temat „Moje spotkanie 
z NSZZ Solidarność”. Kapituła Funduszu Stypendialnego wybrała sześć 
wyróżniających się prac, które oprócz stypendium w kwocie 1200 zł, zo-
stały dodatkowo nagrodzone kwotą 500 zł. Inną formą wspierania zdolnych 
uczniów jest fundowanie nagród w konkursie muzycznym organizowanym 
przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku.

1% dla Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

Od kilku lat podatnicy, głównie członkowie NSZZ „Solidarność”, przekazują 
1% podatku na rzecz ustanowionej przez Związek fundacji. Z roku na rok kwota 
wpłat jest coraz wyższa. Zebrane pieniądze stanowią wkład własny w realizowane 
programy i zasilają Fundusz Stypendialny.

W ubiegłych latach z zebranych z tytułu 1% pieniędzy zorganizowaliśmy pro-
gramy sportowe i rozwojowe, z których korzystali członkowie Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów. Były to między innymi: program sportowy „W zdrowym cie-
le – zdrowy senior”, Akademia Społecznika i Vademecum Aktywności Seniora.

Wsparcie dla sztuki

Fundacja współpracuje z towarzystwem artystów plastyków działającym przy 
Związku Polaków na Białorusi. Wspólnie zorganizowaliśmy patriotyczne wystawy 
malarstwa: z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, czyli „Historia Polski 
w  malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny”, oraz inspirowaną historią II wojny 
światowej, której 80 rocznicę wspominaliśmy w 2020 roku, „Gdańsk – Grodno. 
Wspólna historia, wspólne losy”. Kolejną wystawę pod nazwą „Жывіе Беларусь” 
(Niech żyje Białoruś), inspirowaną aktualnymi wydarzeniami na Białorusi, planuje-
my pokazać w  2021 roku, inspiracją dla niej jest walka białoruskiego społeczeństwa 
o niezależne i demokratyczne państwo. 

Współpracujemy z Fundacją Promocji Solidarności, Stowarzyszeniem Solidarni 
ze Stocznią Gdańską i Instytutem Dziedzictwa Solidarności.

W tym roku pieniądze z tytułu 1% planujemy przeznaczyć na Fundusz Stypen-
dialny, organizację wystawy i – o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie 
– na program sportowo-zdrowotny dla związkowych seniorów.

KRS: 0000337122 
www.pomorskafundacja.org.pl

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

Wspieramy związkowych 
seniorów i młodzież, promujemy 
zaangażowaną społecznie sztukę

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY została utworzona w 2009 
roku przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe. Celem fundacji jest wspieranie osób 
dyskryminowanych, zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, a także 
młodzieży. Fundacja działa także w obszarze wspierania edukacji – od 
2010 roku prowadzi Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”. Został 
on utworzony przez gdańską „Solidarność” w 2003 roku, a służy wspiera-
niu zdolnej, niezamożnej i zaangażowanej społecznie młodzieży. Środki 
finansowe przeznaczone na działalność stypendialną pochodzą z da-
rowizn od osób fizycznych i prawnych. W 2013 roku fundacja uzyskała 
status organizacji pożytku publicznego, można więc przeznaczyć na jej 
działalność 1 procent swojego podatku.

Prezydent Andrzej Duda w czasie obchodów 40 rocznicy Sierpnia 1980.
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W 2020 roku młodzi ludzie pamiątkowe dyplomy towarzyszące stypendiom 
otrzymali z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego oraz minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marleny Maląg.
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Za nami trudny rok. Negatywne skutki pandemii odczuliśmy we wszyst-
kich dziedzinach życia. Chorobą COVID-19 zaraziło się wielu pracowników, 
wielu też odczuło negatywne skutki ograniczeń w gospodarce. Tam, gdzie 
działają związki zawodowe, pracownicy mogli liczyć na obronę swoich in-
teresów. Obostrzenia miały również wpływ na działanie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Mniej było bezpośrednich spotkań, za to 
bardziej wykorzystywane były inne drogi komunikacji społecznej, jak te-
lefon czy Internet. 

Nie taki miał być 
ten jubileuszowy rok

Zagrożenie związane z COVID-19 
wymusiło zmiany w pracy Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Na co dzień dyżurował sekretariat ZRG, 
a także członkowie prezydium, którzy 
spotykali się na cotygodniowych posie-
dzeniach i na bieżąco prowadzili dzia-
łalność związkową. Dyżury telefoniczne 
pełnili także kierownicy oddziałów. 

Miniony rok był szczególny dla 
NSZZ „Solidarność” w związku z przy-
padającymi w nim rocznicami: 40-le-
cia powstania NSZZ „Solidarność” i 50 
rocznicy tragicznych wydarzeń Grudnia 
’70. Pandemia pokrzyżowała zamierze-
nia organizatorów uroczystości i mu-
siały mieć one skromniejszy wymiar, 
niż ten planowany jeszcze na początku 
2020 roku. Odwołane zostały masowe 
imprezy, odprawione zostały tylko, 
choć z ograniczoną liczbą uczestni-
ków, tradycyjne msze święte i odbyły się 
uroczystości złożenia kwiatów w miej-
scach ważnych dla NSZZ „Solidarność”.  
Zmieniony charakter miał też Maraton 
Solidarności, który wraz z nową nazwą 
„Orlen e-maraton Solidarności”, odbył 
się w innej formule  –  jego uczestnicy 
mogli wybrać długość dystansu, a także 
miejsce biegu. 

Akcje związkowe pomimo 
pandemii

Dział Organizowania i Rozwo-
ju przez cały rok 2020 funkcjonował 
normalnie, w każdy dzień roboczy 

pracownicy pełnili dyżury na miejscu 
w siedzibie gdańskiej „Solidarności”, 
a także w sekretariacie ZRG, służąc 
pomocą poszczególnym organizacjom 
zakładowym. Na bieżąco przekazywa-
na była informacja drogą e-mailową 
i SMS-ami. W dziale na miejscu można 
było odebrać prasę związkową, a także 
otrzymać zaświadczenia oraz inne do-
kumenty niezbędne do pracy związko-
wej. Przyjmowane były również wnioski 
i wydawane legitymacje elektroniczne, 
a także karty rabatowe LOTOS.

Na początku roku jeszcze przed 
wybuchem pandemii, przy współpracy 
działaczy związkowych Komisji Zakła-

dowej NSZZ „Solidarność” w sieci Sto-
krotka z siedzibą w Lublinie, przepro-
wadzono akcję pozyskiwania członków 
związku w sklepach tej marki. W lutym 
też odbyła się akcja ulotkowa, a w kon-
sekwencji zawiązana została Organiza-
cja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” 
w Castorama Polska. Ostatnią akcją 
przed wprowadzeniem ograniczeń 
związanych z pandemią koronawirusa 
była zorganizowana 13 marca 2020 r. w 
Warszawie pikieta w sprawie sytuacji w 
PGZ Stoczni Wojennej. 

Do normalnej działalności Zarząd 
Regionu Gdańskiego powrócił na po-
czątku czerwca. W lipcu i sierpniu 
związkowi organizatorzy przeprowa-
dzili akcję informacyjną skierowaną 
do pracowników sieci Kaufland. Od-
wiedzili sklepy w Chojnicach, Malbor-
ku, Gdyni, Tczewie i Bytowie. Niestety, 
druga fala pandemii ograniczyła po-
nownie działalność Zarządu Regionu 
jesienią 2020 roku.

Pandemia nie wpłynęła na wyci-
szenie konfliktów w zakładach pracy. 
4 września 2020 r. pod siedzibą biura 
zarządu terminalu DCT Gdańsk S.A. 
„Solidarność” zorganizowała pikietę, 
domagając się bezpiecznych warunków 
pracy i stabilizacji zatrudnienia. 

Miesiąc później, 15 października, 
odbyła się pikieta pod siedzibą Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk. Tym razem  
związkowcy domagali się jasnych de-
cyzji co do przyszłości spółki, wyboru 
inwestora strategicznego, bez którego 
perspektywy dla spółki są wysoce wąt-
pliwe oraz gwarancji pakietu socjalnego. 
W minionym roku udało się utworzyć 
i zarejestrować dwie nowe organizacje 
związkowe NSZZ „Solidarność”: Or-
ganizację Oddziałową w Castorama 
Polska oraz Organizację Zakładową w 
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych 
„PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie.

Pracownicy działu jako członkowie 
pocztu sztandarowego uczestniczyli 
w uroczystościach  40-lecia powsta-

ROK 2020 
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Rola organizacji związkowej w procesie wdrażania Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

• Termin: 14 stycznia 2021 r. godzina 10.00
• Czas trwania szkolenia ok. 2 godzin
• Prowadzący: Przemysław Sąpór

Od 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą tworzone przez 
podmioty sektora finansów publicznych. To już ostatni etap wdrażania systemu dłu-
goterminowego i prywatnego oszczędzania celem zwiększenia dochodów pracowni-
ków w okresie emerytalnym. Z uwagi na fakt, że ustawa wdrażająca PPK przewiduje 
obowiązek wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać oszczędnościami 
pracowników w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, oferuje-
my członkom naszych organizacji związkowych funkcjonujących u pracodawców 
z sektora finansów publicznych możliwość wzięcia udziału w szkoleniu „Rola orga-
nizacji związkowej w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych“. 
Krótkie szkolenie (ok. 2 godzin) zorganizowane będzie w formule zdalnej (spotkania 
on-line). Uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę nt. procesu, w którym pracodawcy 
ustawowo zobowiązani są zaangażować  ich przed podpisaniem porozumienia wska-
zującego instytucję finansową. Ostateczny termin podpisania porozumienia mija 26 
lutego 2021 r. w związku z czym w najbliższym okresie można spodziewać się inten-
syfikacji działań związanych z selekcją podmiotów finansowych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• Termin: 21 stycznia 2021 r. godzina 10.00
• Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
• Prowadzący: Przemysław Sąpór

Mobbing

• Termin: 28 stycznia 2021 r. godzina 10.00
• Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
• Prowadzący: Przemysław Sąpór

Zgłoszenia przyjmuje kierownik Działu Szkoleń –  Irena Jenda: tel. 502 172 288, 
adres e-mail: i.jenda@solidarnosc.gda.pl

Ważne

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakładowej, podając:
• Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i nr 

organizacji związkowej.
• Kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia on-line bę-

dą uczestnikom przesłane drogą e-mailową.
• Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 10 uczestników.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urzą-
dzenie (komputer stacjonarny/laptop z przeglądarką CHROME lub smartfon) 
z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Gwarantujemy proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządze-
niach. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z prowadzącym, zadają pytania 
w trakcie szkolenia.

Irena Jenda

DZIAŁ SZKOLEŃ

Zapraszamy  
na szkolenia on-line

PI
XA

BA
Y.

CO
M

Pikieta pod biurem zarządu DCT Gdańsk S.A. 4 września 2020 r. 
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Manifestacja portowców przed siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk odbyła 
się 14 października 2020 roku.
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nia NSZZ „Solidarność” w Lublinie, 
Strzebielinku, Elblągu, Gdańsku, Gdy-
ni, Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju oraz 
w trakcie obchodów 50 rocznicy 
Grudnia ’70, a także we wrześniowej 
Pielgrzymce Ludzi Świata Pracy.

Szkolenia  
przenoszą się do sieci

Pomimo niesprzyjających warunków 
związanych z pandemią odbywały się 
również szkolenia związkowe. Przede 
wszystkim organizowane były szkole-
nia z projektu „Wiem więcej, działam 
skutecznie” finansowanego z funduszy 
UE. – Niestety, z projektowych szkoleń 
zaplanowanych na rok 2020 r. zreali-
zowaliśmy jedynie 20, pozostałe ze 
względu na pandemię zostały odwo-
łane – mówi Irena Jenda, kierownik 
Działu Szkoleń ZRG. Przed pandemią, 
a także w krótkiej przerwie pomiędzy 
pierwszą i drugą jej falą związkowi tre-
nerzy przeprowadzili 68 dni szkolenio-
wych, w których wzięło udział łącznie 
304 związkowców. Szkolenia w ramach 
projektu „Wiem więcej, działam sku-
tecznie” dotyczyły zagadnień z prawa 
pracy, ekonomii oraz negocjacji.

Obok szkoleń projektowych odby-
wały się również kursy będące w stałej 
ofercie związkowego Działu Szkoleń. 
Ich, oczywiście, ze względu na pande-
mię było również mniej, bo tylko 18. 
Związkowcy mogli zaznajomić się mię-
dzy innymi z problematyką mobbingu, 
przepisami dotyczącymi  zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, a także 
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. 
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej 
się znaleźliśmy w związku z epidemią, 
Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdań-
skiego zaproponował udział w szkole-
niach on-line. Spośród 18 szkoleń, sie-
dem było przeprowadzonych właśnie w 
tej formule. 

Porady prawne przez telefon

Przez cały rok 2020 trwały dyżury 
związkowych prawników. Z powodu 
pandemii odbywały się one głównie 
telefonicznie. Prawnicy udzielili 1220 
porad dla organizacji zakładowych 
i 1050 w sprawach indywidualnych dla 
członków związku. Szczególnie dużo 
było porad w sprawach organizacji 
związkowych, ponieważ w wielu za-
kładach związkowcy prowadzili nego-
cjacje z pracodawcami dotyczące zmian 
w układach czy regulaminach pracy 
związanych z pandemią. Spora była też 
liczba spraw związanych ze zwolnie-
niami. Niestety, niektórzy pracodawcy 
wykorzystywali pandemię, aby wymusić 
na związkach zawodowych ustępstwa w 
sprawach niezwiązanych ze skutkami 
działania koronawirusa. Mniej nato-
miast w ubiegłym roku było spraw w 
sądach, które z powodu pandemii były 
zamknięte przez kilka miesięcy.

Również pracownicy Działu Księ-
gowości, oprócz typowej swojej pracy 
polegającej na prowadzeniu finansów 
Związku, udzielali konsultacji organiza-
cjom związkowym w sprawie sprawoz-
dań finansowych i CIT. Do zwykłych  
obowiązków Działu Administracji do-
szły nowe, związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa pracownikom i osobom 
znajdującym się na terenie budynków 
należących do ZRG (regularne odka-
żanie poręczy, klamek, zapewnienie 
środków ochronnych).

Stare i nowe projekty

Pomimo pandemii w 2020 roku 
Dział Programów Europejskich kończył 
realizację wcześniejszych projektów, 
a także rozpoczynał nowe. – W czerw-
cu zakończyliśmy realizację projektu 
„Nowe kwalifikacje – nowe perspek-
tywy”, osiągając wyższe niż pierwotnie 
zaplanowane wskaźniki. Obecnie trwa 
kolejna edycja projektu „Nowe kwalifi-
kacje – nowe perspektywy – II edycja”, 
który skierowany jest do osób pracują-
cych z naszego województwa, w szcze-
gólności do osób 50+, o niskich kwali-

fikacjach lub zatrudnionych w sektorze 
MŚP lub podmiocie ekonomii spo-
łecznej. Obecnie szkolenie rozpoczęło 
jedenaście grup z języka angielskiego, 
łącznie 132 osoby. Zrealizowane zostało 
również szkolenie z użytkowania Excela 
dla 12 osób. Rekrutacja trwa – mówi 
Jagna Łobodzińska, kierownik Działu 
Programów Europejskich w Regionie 
Gdańskim NSZZ „Solidarność”.

W 2020 roku rozpoczęto realizację 
dwóch projektów dofinansowanych 
z norweskiego mechanizmu finansowe-
go „Godna praca to bezpieczna praca”. 
Pierwszy projekt poświęcony jest pro-
pagowaniu zasad BHP w miejscu pracy, 
drugi, zatytułowany „Dialog społeczny 
– kluczem do rozwoju”, ma na celu pro-
mowanie konstruktywnego dialogu na 
poziomie zakładu pracy, branży czy 
dialogu trójstronnego.

Poza tym trwa realizacja projektu 
„Wiem więcej – działam skutecznie!” 
skierowanego do członków NSZZ 
„Solidarność”, oferującego szkolenia z 
negocjacji, prawa pracy i analizy eko-
nomiczno-finansowej przedsiębiorstw. 
Pomimo trudnej sytuacji związanej z 
pandemią udało się przeprowadzić 307 
tzw. osoboszkoleń.

Plusy i minusy Internetu

Większego wpływu nie miała nato-
miast pandemia na zakres pracy Działu 

Informacji i Promocji. Z powodu trud-
ności z dystrybucją w pierwszym okresie 
ograniczeń wydaliśmy o jeden mniej nu-
mer „Magazynu Solidarność”, bez przerwy 
ukazywały się cotygodniowe Internetowe 
Biuletyny Informacyjne Solidarność. Na 
bieżąco publikowaliśmy informacje na 
naszej stronie internetowej, która w okresie 
pandemii odnotowała znaczny wzrost od-
wiedzin. Niestety, wraz z rozprzestrzenia-
niem się COVID-19 nasiliły się także ataki 
w cyberprzestrzeni (według niektórych da-
nych wzrost o 30 000 proc.!) Dotknęło to 
także dwukrotnie stronę Zarządu Regionu, 
szczególnie dotkliwa była grudniowa awa-
ria wywołana wirusem, który spowodował, 
że przez kilka dni, pomimo szybkiego usu-
nięcia zagrożenia, strona była blokowana 
przez program antywirusowy Avast.

Małgorzata Kuźma
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Wskaźnik lepszego życia. 
Zarobki w Polsce i w Norwegii

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

Wypadki przy pracy 
w ciągu 12 miesięcy 

Pieniądze to nie wszystko, jednak 
nie sposób pominąć roli zarobków 
w kształtowaniu poziomu życia. Godne 
zarobki oznaczają możliwość życia na 
godnym poziomie oraz dają poczucie 
bezpieczeństwa, które jest kluczowe dla 
dobrostanu psychicznego człowieka. 
Wyższe dochody to lepszy dostęp do 
edukacji, opieki zdrowotnej oraz lepsze 
warunki mieszkaniowe.

OECD Better Life Index, czyli 
wskaźnik dobrostanu stworzony przez 
Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju), bierze pod uwagę dochód 
jako jeden z istotnych aspektów składa-
jących się na lepsze życie.

Porównując kraje pod względem do-
chodu, twórcy Better Life Index biorą pod 
uwagę dwa wskaźniki: średni skorygowany 
dochód netto do dyspozycji na mieszkań-
ca oraz średni majątek netto gospodarstwa 
domowego. Norwegia pod względem 
dochodu plasuje się w czołówce państw 
OECD – ze średnim skorygowanym do-
chodem netto do dyspozycji na poziomie 
35 725 USD rocznie, jest na 4. miejscu za 
Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i Luk-
semburgiem. Polska natomiast wypada 
w tym rankingu dużo gorzej: dochód na 
poziomie zaledwie 19 814 USD rocznie na 
mieszkańca zapewnia 29. miejsce w ran-
kingu, między Słowacją a Estonią.

Roczny 
skorygowany 
dochód do 
dyspozycji netto 
gospodarstwa 
domowego 
(średnia suma 
dochodów, którą 
gospodarstwo 
domowe osiąga 
w ciągu roku, 
po odliczeniu 
podatków)

Polska
29. miejsce

Norwegia
4. miejsce

Średnia 
OECD

19 814  
USD

35 725 
USD 33 604 

USD

Obecnie dużo mówi się o przestrze-
ganiu zasad Konstytucji RP, słowo 
„konstytucja” odmieniane jest przez 
wszystkie przypadki. Niestety, każ-
dy z ustawy zasadniczej wybiera 
sobie to, co mu pasuje. Gdyby zna-
czenie dialogu społecznego w Pol-
sce mierzyć rangą, jaką nadaje mu 
Konstytucja RP, to trzeba by uznać, 
że jest on obok wolności i sprawie-
dliwości jednym z podstawowych 
praw obowiązujących w naszym 
kraju. Niestety, wzniosłe zapisy 
w konstytucji to jedno, a praktyka 
to już całkiem co innego.

Odniesienie do dialogu społecznego 
znajduje się już w preambule do Kon-
stytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

My – Naród – (…) ustanawiamy 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
jako prawa podstawowe dla państwa 
oparte na poszanowaniu wolności i 
sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie po-
mocniczości umacniającej uprawnienia 
obywateli i ich wspólnot.

Ponowne nawiązanie do „dialogu spo-
łecznego” zawiera art. 20 Konstytucji RP:

Społeczna gospodarka rynkowa opar-
ta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów społecz-
nych stanowi podstawę ustroju gospodar-
czego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą zasadniczą w Pol-
sce ustrój gospodarczy opiera się na 
trzech filarach: wolności działalności 

Dialog społeczny a Konstytucja RP
gospodarczej, własności prywatnej i wła-
śnie solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych. Istnieje więc 
obowiązek umożliwienia partnerom 
społecznym czynnego uczestnictwa w 
procesie kształtowania prawa, jak i roz-
wiązywania problemów społecznych.

Trybunał Konstytucyjny kilkakrot-
nie w swoich wyrokach odnosił się do 
znaczenia „dialogu społecznego”.

I tak, w wyroku z dnia 7 maja 2014 
r. Trybunał Konstytucyjny  przedstawił 
szczegółową interpretację zapisu art. 20 
Konstytucji RP. TK jednoznacznie okre-
ślił, że każdy z partnerów musi być goto-
wy do uznania i zaakceptowania potrzeb 
i interesów pozostałych stron dialogu – ce-
lem tego dialogu ma być bowiem sformu-
łowanie rozstrzygnięcia, równomiernie 
rozkładającego ustępstwa i korzyści.

Zasada ta obowiązuje nie tylko orga-
ny państwowe, które  podejmując decyzje 
istotne dla stosunków społecznych czy 
gospodarczych, winny kierować się m.in. 
współpracą i dialogiem społecznym, ale 
adresowana jest do wszystkich podmiotów 
społecznych, które odgrywają podstawową 
rolę w życiu gospodarczym i społecznym.

Trybunał Konstytucyjny interpretu-
jąc  art. 20 Konstytucji RP stwierdził, że 
zakłada on koncepcję równowagi inte-
resów uczestników rynku i zarazem po-
szanowania ich autonomii (…) Zgodnie 
z poglądami [solidaryzmu społecznego] 
(…) życie społeczne opiera się na współ-
zależności i współodpowiedzialności 
wszystkich jego uczestników. Solidaryzm 
głosi zgodność i wspólnotę interesów 
wszystkich jednostek i grup społecznych 
w obrębie danej społeczności, a także 
obowiązek partycypowania w obciąże-
niach na rzecz społeczeństwa.

Lata komunizmu, a po 1989 roku 
liberalny model zmian ustrojowych 
spowodował, że nie wykształciła się 
w Polsce kultura dialogu społecznego,  
jak to ma miejsce np. w krajach skan-
dynawskich. Niestety, w Polsce wciąż 
wielu pracodawców, ale także przed-
stawicieli władz państwowych czy sa-
morządowych, nie dostrzega korzyści, 
jakie dają partnerskie stosunki w rela-
cjach pomiędzy pracodawcą i pracow-
nikami.

(mk)

%

Jak wynika z raportu Głównego 
Urzędu Statystycznego opublikowa-
nego 15 grudnia 2020 r., w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających badanie 
wypadkowi przy pracy uległo 1,2 proc. 
pracujących.

Wyniki badania wskazują, że spo-
śród 17,3 mln osób, które pracowały 
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
badanie, 199 tys. osób uległo wypad-
kowi przy pracy. Najwyższy udział po-
szkodowanych w wypadkach przy pracy 
odnotowano wśród osób w wieku 30–34 
lata (16,6 proc.). Poszkodowanymi byli 
głównie mężczyźni (72,9 proc).

Najwięcej poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy pracowało w sekcji 

przetwórstwo przemysłowe (34,7 proc). 
Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej 
pracy, najwięcej z nich pracowało jako 
robotnicy przemysłowi i rzemieślni-
cy (30,2 proc). Niezdolność do pracy 
spowodowana wypadkiem najczęściej 
trwała nie dłużej niż 3 miesiące.

(mk)

Na podstawie: Wypadki przy pracy 
i problemy zdrowotne związane z pracą 
w II kwartale 2020 r. (na podstawie 
wstępnych wyników badania moduło-
wego BAEL), raport GUS, 15 grudnia 
2020 r.

Niepełny dzień lub wcale

1–3 dni

4–13 dni

14–29 dni

Co najmniej 1 miesiąc, ale 
mniej niż 3 miesiące

Co najmniej 3 miesiące, ale 
mniej niż 6 miesięcy

Co najmniej 6 miesięcy, ale 
mniej niż 9 miesięcy

Co najmniej 9 miesięcy, ale 
mniej niż 12 miesięcy

Nadal nie wróciłem/am do 
pracy

Wypadki przy pracy w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających badanie 
wg dni niezdolności do pracy

11,6

8,0

19,6

20,6

20,1

7,0

3,51,0

8,5

38,4 proc. osób, które kiedykolwiek 
pracowały, miało w ciągu 12 miesię-
cy poprzedzających badanie pro-
blemy zdrowotne związane z pracą 
– wynika z raportu Głównego Urzę-
du Statystycznego opublikowanego 
15 grudnia 2020 r.

Występowanie dolegliwości zdro-
wotnych związanych z pracą odczu-
wanych w ciągu 12 miesięcy poprze-
dzających badanie wskazało 10,5 mln 
spośród 27,3 mln osób, które kiedykol-
wiek pracowały.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzają-
cych badanie wypadkowi przy pracy 
uległo 1,2 proc. pracujących. Dolegli-
wości zdrowotne najczęściej zgłaszały 
osoby pracujące jako rolnicy, ogrodni-
cy, leśnicy i rybacy. 47,6 proc. pracu-
jących w tych zawodach wskazało na 
pogorszenie stanu zdrowia na skutek 
wykonywanej pracy.

Na podstawie badań modułowych 
przeprowadzonych w II kwartale 2020 
r. można wyciągnąć wnioski na temat 
dolegliwości zdrowotnych, które po-
wstały lub pogłębiły się z powodu pra-
cy zawodowej. Najczęściej były to pro-
blemy kostne, stawowe lub mięśniowe, 
odczuwane głównie w obrębie pleców. 
Tego typu dolegliwości wskazało 21,2 
proc. osób, które kiedykolwiek praco-
wały, przy czym dla 13,9  proc. była to 
najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna 
związana z pracą.

10 milionów Polaków miało problemy 
zdrowotne związane z pracą

Wiek respondentów miał duży 
wpływ na występowanie dolegliwości 
związanych z pracą. Blisko co druga ba-
dana osoba (48,2 proc.) w wieku 50–59 
lat wskazała dolegliwości zdrowotne 
związane z pracą wykonywaną obecnie 
lub w przeszłości. Natomiast analizując 
staż pracy badanych osób, dolegliwości 
zdrowotne związane z pracą najczęściej 
wskazały osoby ze stażem pracy powy-
żej 20 lat (45,8 proc.).

Okazało się jednak, że aż w 87,3 
proc. przypadków najpoważniejsza do-
legliwość zdrowotna nie wpływała lub 
wpływała jedynie w pewnym stopniu na 
codzienną aktywność zawodową lub po-
zazawodową. I tak, 37,7 proc. odpowie-
dzi wskazywało na brak wpływu najpo-
ważniejszej dolegliwości  na codzienną 
aktywność zawodową lub pozazawo-

dową, 49,6 proc. odpowiedziało, że „w 
pewnym stopniu”. Na znaczący wpływ 
wskazało 12,7 proc. respondentów. W 
większości przypadków (71,0 proc.) 
najpoważniejsze problemy zdrowotne 
nie skutkowały niezdolnością do pracy.

Prawie po połowie (do 49,6 proc.) 
rozkładają się odpowiedzi responden-
tów na temat, czy jest to jedna (50,4 
proc.), czy dwie lub więcej dolegliwo-
ści związanych z pracą (49,6 proc.). W 
przypadku respondentów mieszkają-
cych na wsi odpowiedzi rozłożyły się 
równo po połowie (po 50 proc.).

Małgorzata Kuźma
Na podstawie: Wypadki przy pracy i pro-
blemy zdrowotne związane z pracą w II 
kwartale 2020 r. (na podstawie wstępnych 
wyników badania modułowego BAEL), 
raport GUS, 15 grudnia 2020 r.

Więcej na temat projektów z Funduszy Norweskich prowadzonych 
przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” na stronach:
www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca
www.solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny
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W ogólnokrajowym konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 
w gronie wyróżnionych przez głównego inspektora pracy znalazł się Andrzej 
Kuśmierczyk, zakładowy inspektor w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo”. 
– Trzeba być wyczulonym na to, gdzie może czaić się niebezpieczeństwo i 
starać się być o krok do przodu przed zagrożeniem – mówi laureat.  

Społeczny inspektor pracy z „Solidarności”  
został wyróżniony

„Celem tego konkursu jest pro-
mowanie działalności społecznych 
inspektorów pracy, którzy w ramach 
pełnionych zadań aktywnie wpływają 
na zapewnienie przez zakłady poprawy 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony uprawnień pracowni-
czych” – informuje Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Gdańsku, gdzie wręczone 
zostało wyróżnienie przyznane inspek-
torowi Andrzejowi Kuśmierczykowi ze 
Swarzewa. 

Podczas spotkania zorganizowanego 
18 grudnia w siedzibie OIP w Gdańsku 
odtworzony został film z gratulacjami 
od głównego inspektora pracy, w któ-
rym podkreślił on ogromną rolę spo-
łecznej inspekcji pracy (SIP), partnera 
i sprzymierzeńca Państwowej Inspekcji 
Pracy, zwłaszcza w obecnym, szczegól-
nie trudnym ze względu na zagrożenie 
związane z epidemią koronawirusa, 
czasie. 

– Uhonorowanie w tym konkursie 
świadczy o tym, że ludzie, którzy po-
wierzyli państwu tę funkcję, nie pomy-
lili się w swoim wyborze – mówił, zwra-
cając się do wszystkich wyróżnionych, 
główny inspektor Andrzej Kwaliński. 
– Liczne inicjatywy podejmowane 
przez państwa na rzecz pracowników 
zostały dostrzeżone i docenione. Je-
stem przekonany, że dzięki działaniu 
społecznych inspektorów pracy wielu 
pracodawców zastosowało rozwiązania 
chroniące przed ryzykiem związanym 
z pandemią. Państwa wytrwała służba 
sprawia, że środowisko pracy jest przy-
jazne pracownikom. 

Laureatowi ze Swarzewa wyróżnie-
nie wręczył okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski. 

Ma doświadczenie i wie, co robi

– Pan Andrzej jest jednym z na-
szych głównych elektryków, a więc zna 
potrzeby zakładu od podszewki. Wie, 
gdzie mogą występować zagrożenia i 
je niweluje. To człowiek znajdujący się 
we właściwym miejscu – mówi Mariusz 
Topór, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w Spółce 
Wodno-Ściekowej „Swarzewo”. 

Sam konkurs, w którym Andrzej 
Kuśmierczyk został wyróżniony, prze-
biega w dwóch etapach: wojewódzkim 
i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć 
zakładowi, oddziałowi i grupowi spo-
łeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni 
przez organizacje związkowe. Główny 
inspektor pracy przyznaje wyróżnienia 
łącznie szesnastu inspektorom, spo-
śród których wyłanianych jest trzech, 
honorowanych następnie nagrodami 
głównymi.

Za co wyróżniony został Andrzej 
Kuśmierczyk? Jako SIP brał udział 
m.in. w opracowywaniu procedur i kla-

syfikacji dotyczących instrukcji BHP w 
zakresie magazynowania i składowania 
substancji i mieszanin chemicznych, 
postępowania w przypadku awarii 
związanej ze stosowaniem chemikaliów 
czy zasad stosowania odzieży roboczej i 
ochronnej. Kolejne jego zadania zwią-
zane były z weryfikowaniem i dostoso-
wywaniem procedur BHP do warun-
ków, jakie występują po modernizacji 

zakładu, opracowywaniem instrukcji 
dla poszczególnych pomieszczeń pra-
cy, jak i stanowisk, weryfikowaniem i 
dostosowywaniem oceny ryzyka zawo-
dowego, w tym związanego z naraże-
niem na czynniki biologiczne, a także 
opracowaniem instrukcji bezpiecznego 
użytkowania terenu oczyszczalni oraz 
dostosowaniem maszyn do minimal-
nych wymagań. Zajmował się także 
m.in. kwestią stref niebezpiecznych. 

– Są one wyznaczane poprzez ba-
rierki ochronne, podesty robocze, żół-
to-czarne taśmy podłogowe, a także 
tablice ostrzegające przed niebezpie-
czeństwem dla życia lub zdrowia – tłu-
maczy społeczny inspektor. 

Jest efekt: nie ma ciężkich 
wypadków

Dodajmy, że w spółce nie zostały 
odnotowane ciężkie wypadki przy pra-
cy, choć warunki są trudne. Do firmy 
należą obecnie dwie oczyszczalnie, 
które są zlokalizowane w Jastarni oraz 
w Swarzewie. Obiekty te są jednymi 
z najbardziej na północ wysuniętych 
oczyszczalni w Polsce, mają wpływ na 
ochronę wód przybrzeżnych.    

– To zakład o 24-godzinnym try-
bie pracy – zwraca uwagę Andrzej 
Kuśmierczyk – Urządzenia pracują 
niemal na okrągło. Obsługa musi być 
wyczulona na reakcję i stany anormal-
ne oraz awaryjne. Poza oczyszczalnią 
„Swarzewo” nadzorowi całodobowemu 
podlegają miejskie zbiorcze pompownie 
ścieków dla Pucka i Władysławowa oraz 

wsi Połczyno. Praca obsługi wiąże się 
ze stresem, ponieważ niejednokrotnie 
trzeba podejmować decyzję i natych-
miast reagować na stan awaryjny oraz 
usunąć usterkę lub jeżeli w jednym 
czasie wystąpiło kilka zakłóceń, wy-
brać priorytet skutecznego działania. 
Do tego wszystkiego dochodzi praca na 
wysokości oraz w strefach zagrożonych 
wybuchem, obsługa urządzeń, takich 
jak  dmuchawy, pompy i urządzenia o 
wysokiej mocy oraz dużym nasileniu 
hałasu, a także zagrożenie biologiczne, 
promieniowanie elektromagnetyczne 
niejonizujące. 

Rola SIP w takim miejscu jest uciąż-
liwa i niebezpieczna, ponieważ inspek-
tor musi stale monitorować stan urzą-
dzeń, użytych narzędzi oraz środków 
ochrony dodatkowej.

– W obrębie oczyszczalni, miej-
sca składowania osadów, występuje 
bardzo wysokie skażenie biologiczne 
– zwraca uwagę Mariusz Topór. – Tutaj 
spływają wszystkie ścieki: przemysłowe, 
szpitalne, domowe, a wiadomo, co jest 
wyrzucane. Jesteśmy więc narażeni na 
wynikające z tego różne przypadki czy 
schorzenia. Poza tym od kilku lat dzia-
ła biogazownia, której funkcjonowanie 
również wiąże się z niebezpieczeństwem 
wybuchu. Dochodzą do tego prace na 
wysokości, ponieważ posiadamy reak-
tory biologiczne, gdzie trzeba wejść na 
6–7 metrów w górę. Pracujemy także 
w studzienkach kanalizacyjnych i ko-
morach, kontrolujemy ich stan i trzeba 
tam wejść choćby po to, aby naprawić 
zasuwę. 

Wręczenie wyróżnienia odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. 
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„Swarzewo” wie, że 
bezpieczeństwo ma znaczenie 

Ze względu na możliwość skaże-
nia biologicznego Komisja Zakładowa 
„Solidarności” poprosiła firmę o możli-
wość korzystania z szybkiej diagnostyki 
medycznej. Pracodawca wyraził zgodę 
na taki pakiet medyczny dla pracowni-
ków.   

Wcześniej, w 2019 roku, spółka 
zwyciężyła w konkursie „Pracodawca 
– organizator bezpiecznej pracy”, a więc 
przedsięwzięciu, którego celem jest 
zaszczepienie wśród przedsiębiorców 
ducha rywalizacji nieco innej, niż wy-
maga od nich typowa, codzienna, eko-
nomiczna gra rynkowa. Celem w tym 
przypadku jest bowiem promowanie 
pracodawców, którzy organizują pracę 
w sposób zapewniający najwyższy po-

ziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników, a także wzorowo prze-
strzegają przepisów prawa pracy oraz 
dotyczących legalności zatrudnienia. 

Podczas gali finałowej konkursu, 
organizowanej w salach Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, pracodawcy, 
reprezentujący zwycięskie firmy nagra-
dzani są statuetką Mecum Tutissimus 
Ibis (nazwa pochodzi od słów Owi-
diusza „Ze mną będziesz najbezpiecz-
niejszy”). Decyzję o przyznaniu takiej 
nagrody podejmuje główny inspektor 
pracy na wniosek kapituły konkursu, 
w której obok jurorów Państwowej 
Inspekcji Pracy zasiadają przedstawi-
ciele największych reprezentatywnych 
centrali związków zawodowych. Kapi-
tuła, oceniając kandydatów do nagrody, 
wskazuje na firmy, w których nastąpiła 
znacząca i udokumentowana poprawa 
warunków pracy.

Andrzej Okrasiński, dyrektor spółki 
„Swarzewo”, po otrzymaniu tego wyróż-
nienia mówił, że o konkursie dowie-
dział się... przypadkiem. Jak stwierdził, 
konkurs to nie tylko szansa na nagrodę, 
ale również motywacja do rozwoju dla 
każdego przedsiębiorstwa, także pod 
kątem monitorowania – oraz w efekcie 
poprawiania – warunków pracy. Dla 
dyrektora Okrasińskiego bezpieczne 
warunki pracy są korzystne dla obu 
stron: firmy, jak i pracowników, ponie-
waż to właśnie ludzie stanowią najwięk-
szy kapitał przedsiębiorstw, a to ozna-
cza, że trzeba dbać o bezpieczeństwo 
zatrudnionych.  

Tomasz Modzelewski

Dla dyrektora Okrasińskiego 
bezpieczne warunki pracy 
są korzystne dla obu stron: 
firmy, jak i pracowników, 
ponieważ to właśnie ludzie 
stanowią największy 
kapitał przedsiębiorstw, 
a to oznacza, że trzeba 
dbać o bezpieczeństwo 
zatrudnionych.  

Celem tego konkursu jest 
promowanie działalności 
społecznych inspektorów 
pracy, którzy w ramach 
pełnionych zadań aktywnie 
wpływają na zapewnienie 
przez zakłady poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony uprawnień 
pracowniczych.
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16 grudnia znów zapłonęły znicze 
pamięci, odprawiona została uro-
czysta msza św. w intencji zabitych, 
rannych i represjonowanych, złożo-
ne kwiaty pod pomnikami wzniesio-
nymi ku pamięci tych, którzy zginęli 
od kul, granatów dymnych i pod 
gąsienicami transporterów TOPAS. 
Inni wyszli z opresji bez nogi, ręki, 
z przestrzelonymi płucami. Dla-
tego, że władza chciała utrzymać 
swoje przywileje za wszelką cenę, 
a ludzie władzy chcieli się przy niej 
utrzymać. Wbrew przyzwoitości, a 
nawet wbrew kalkulacjom moco-
dawców na Kremlu. 

– Wolność nie wykuwała się w de-
batach, ale w zmaganiach z okupantem. 
Musimy pamiętać o tych, którzy prze-
lali krew za wolną Polskę – mówił pre-
mier Mateusz Morawiecki w środę, 16 
grudnia podczas uroczystości na placu 
Solidarności, pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców 1970.– Oddanie 
sprawiedliwości tym, którzy walczyli 
o wolność, pamiętanie o winie reżimu 
komunistycznego, zbrodniarzy komu-
nistycznych i ich spadkobierców, jest 
nieodzowne dla dzisiejszej Polski, by 
była oparta o prawdę. Słowa tym słusz-
niejsze i aktualne, że spadkobiercy re-
żimu są nadal w różnych politycznych 
obozach. 

– Musimy również pamiętać o wi-
nie i odpowiedzialności tych, którzy 
za tamte zbrodnie nie ponieśli żadnej 
kary. Musimy pamiętać ku przestrodze, 
ale także pamiętając o tym, że to sądy 
wolnej Polski nie były w stanie w realny 
sposób ukarać prawdziwych mocodaw-
ców, tych, którzy byli odpowiedzialni za 
strzelanie do bezbronnych, niewinnych 
ludzi – dodał premier, syn założyciela 
Solidarności Walczącej. 

Premier Morawiecki zwrócił uwagę 
na specyficzny zabieg semantyczny. W 
historiografii PRL na zbrodnię z 1970 
roku (podobnie z roku 1956) używano 
określenia „wydarzenia grudniowe”, 
„wydarzenia poznańskie”, aby nie mó-
wić o zbrodni, której dopuściły się wła-
dze PRL, a „przecież to była prawdziwa 
masakra na niewinnej ludności” – jak 
powiedział Morawiecki.

Nawiązując do mało znanego epi-
zodu Grudnia, czyli żądania odnowy 
w związkach zawodowych, Morawiecki 
dodał: – Jeszcze w tamtym grudniu pa-
dły postulaty wolnych związków zawo-
dowych i z krwi tamtych ofiar Grudnia 
’70 narodziła się dziesięć lat później 
„Solidarność”. I dalej: – To poukładanie 
rzeczy we właściwy sposób, oddanie 
sprawiedliwości tym, którzy o wolność 
walczyli, także pamiętanie przynajm-
niej o winie i domaganie się kary dla 
tych, którzy byli rzeczywistymi moco-
dawcami i pamiętanie o winie reżimu 
komunistycznego, zbrodniarzy komu-
nistycznych i ich spadkobierców, jest 
nieodzowne dla dzisiejszej Polski, po to, 
by była ona oparta po prostu o prawdę 
– powiedział premier w Gdańsku.

Premier Morawiecki opublikował 
też 16 grudnia tekst na Facebooku:

„W Grudniu 1970 miałem niewiele 
ponad dwa lata, więc z tymi tragicz-
nymi wydarzeniami nie mogę wiązać 
żadnych własnych wspomnień. Temat 
ten był jednak obecny w moim domu. 
O bohaterskich robotnikach Wybrzeża 
sporo słyszałem. Było więc dla mnie 
jasne, że w Grudniu 1970 moi rodacy 
z kilku nadmorskich miast podjęli od-
ważną próbę nierównej walki z narzu-
conym Polsce reżimem. Budziło to we 
mnie podziw, szacunek, wdzięczność. 
Potem dane mi było poznać ludzi, któ-
rzy w wydarzeniach Grudnia uczestni-
czyli lub byli ich świadkami”. 

Swoistą klamrą między 1970 a 1981 
rokiem był gest zapalenia znicza przez 
Krzysztofa Doślę, przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”, wśród wiązanek kwiatów, przy 
tablicy ku czci ofiar stanu wojennego. 
Symboliczna była obecność oficerów 
Wojska Polskiego i policji oraz delega-
cji ze szkoły w Łęgowie, noszącej imię 
Bohaterów Grudnia ’70.

– Pamiętamy o bohaterach 1970 roku, 
o ofiarach powstania poznańskiego, 
Czerwca ’56, oraz stanu wojennego. O 10 
tysiącach internowanych, o 12 tysiącach 
skazanych z Dekretu o stanie wojennym. 
16 grudnia 1970 roku, w trzecim dniu 
strajku, wychodzący stoczniowcy zostali 
ostrzelani z ostrej broni. Dwóch zginęło, 
dziewięciu było rannych. To dla nas jest 

miejsce święte. W czwartym dniu stanu 
wojennego spacyfikowano stocznię. 16 
grudnia w kopalni Wujek zastrzelono 
dziewięciu górników. Mamy kogo wspo-
minać, za kogo się modlić i myśleć, jak 
tę wiedzę przekazać następnym pokole-
niom – mówił do zgromadzonych lider 
oświatowej gdańskiej „Solidarności” 
Wojciech Książek. 

Biskup wikariusz generalny metro-
polii gdańskiej ks. dr Zbigniew Zieliński 

GDAŃSK. OBCHODY GRUDNIOWE

50 lat po dramacie Grudnia ’70

w modlitwie użył cytatu z Psalmu 29 w 
tłumaczeniu Czesława Miłosza:

– „Pan da siłę swojemu ludowi. Pan 
da swojemu ludowi błogosławieństwo 
pokoju”. Stajemy w miejscu upamiętnia-
jącym kainową zbrodnię sprzed pięć-
dziesięciu laty. Padł rozkaz strzelania do 
spieszących do pracy. Przywilejem jest 
oczekiwanie wymierzenia sprawiedli-
wości. Przywilejem człowieka jest dąże-
nie do sprawiedliwości – mówił biskup 

Zieliński, podkreślając, że chęć odwetu 
powinna być zastąpiona przebaczeniem, 
ale nie rezygnacją z prawdy. 

Uczestnicy ceremonii rocznicowej za-
palili też znicze pod tablicą upamiętnia-
jącą  Grudzień ‘70 na budynku dawnego 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz 
przy płaskorzeźbie ku czci Antoniego 
„Tolka” Browarczyka, który padł od kuli 
17 grudnia 1981 roku, upamiętniającej 
wszystkie ofiary stanu wojennego.  

O godzinie 17 w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku odprawiona została uroczy-
sta msza święta. Liturgii przewodniczył 
administrator apostolski archidiecezji 
gdańskiej ks. biskup Jacek Jezierski. W 
świątyni, w związku z ograniczenia-
mi epidemicznymi, obecni byli tylko 
uczestnicy za zaproszeniami, w tym 
m.in. opozycjoniści z czasów PRL oraz 
parlamentarzyści, samorządowcy.  

– Dziś posiadamy dużą wiedzę o dra-
macie roku 1970. To zasługa świadków 
zdarzeń, dociekliwych historyków, au-
torów wspomnień, a także dziennikarzy 
i nauczycieli. Obliczono już, ile wówczas 
osób zginęło, choć zebrane dane nie 
muszą być ostateczne. Ustalono, gdzie 
odbyły się pogrzeby ofiar strajku pod 
osłoną nocy. Były to pogrzeby pośpiesz-
ne, czasami bez obecności najbliższych. 
Ustalono też, ilu żołnierzy brało udział 
w operacjach przeciw robotnikom, ilu 
milicjantów, ilu funkcjonariuszy Służ-
by Bezpieczeństwa. Po roku 1989 nie 
określono do końca odpowiedzialności 
osób, które decydowały o użyciu broni 
przeciw robotnikom. A przecież istnie-
je nie tylko odpowiedzialność moralna, 
ale też polityczna i prawna. Odpowie-
dzialność za popełnione zło, za nieudol-
ność w zarządzaniu sytuacją kryzysową, 
za nieład organizacyjny służb porząd-
kowych – mówił biskup Jezierski.

Po uroczystym nabożeństwie odbył 
się w bazylice koncert nawiązujący do 
50 rocznicy masakry Grudnia ’70 i 39 
rocznicy wprowadzenia stanu wojen-
nego, zorganizowany przez Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Wystąpili: Cappella Gedanensis 
z Agnieszką Tomaszewską, solistką 
Badische Staatstheater Karlsruhe i Te-
atru Wielkiego Opery Narodowej w 
Warszawie oraz skrzypek Konstanty 
Andrzej Kulka. 

W koncercie ze względu na ograni-
czenia epidemiczne nie wzięła udziału 
publiczność. Trzeba było ograniczyć 
wymiar uroczystości i organizacyjnie 
przygotować te wydarzenia. 

Koncertu można było wysłuchać 
i obejrzeć na kanale TVP Kultura 16 
grudnia o godz. 19 oraz na antenie Radia 
Gdańsk po godz. 21. Na program kon-
certu złożyły się pełne zadumy kompo-
zycje: m.in. „Requiem” Pucciniego, „Sta-
bat Mater” Boccheriniego i „Requiem” 
d-moll  „Lacrimosa” Mozarta.

Mecenat nad uroczystościami spra-
wowali Lotto i Energa Grupa Orlen.

Artur S. Górski
zdjęcia: Paweł Glanert

– Wolność nie wykuwała się w debatach, ale w zmaganiach z okupantem. Musimy pamiętać o tych, którzy przelali krew za wolną 
Polskę – mówił premier Mateusz Morawiecki w środę, 16 grudnia podczas uroczystości na placu Solidarności, pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców 1970.

Stoczniowcy przed południem tradycyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców.
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Główne uroczystości rocznicy 
„czarnego czwartku” rozpoczęły się 17 
grudnia o godzinie 6 rano pod gdyń-
skim pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 
oraz na wiadukcie przy SKM Gdynia 
Stocznia, gdzie padły strzały. W poran-
nych uroczystościach udział wziął pre-
zydent Andrzej Duda. Fragmenty jego 
przemówienia publikujemy obok. 

W godzinach popołudniowych od-
prawiona została uroczysta msza święta 
w kościele Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Gdyni, a pod pomnikiem Ofiar 
Grudnia 1970 znajdującym się przy 
Urzędzie Miasta delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów. 

– Proszę miłosiernego Boga, aby 
moim rodakom dał wszystkie siły 
potrzebne do budowania pokoju we 
wzajemnym poszanowaniu wspólnego 
dobra dla ojczyzny – powiedział biskup 
Zbigniew Zieliński. – Pozwól nam prze-
zwyciężać ludzkie słabości, niechęci, a 
nawet niekiedy pragnienie odwetu. 

W tej samej części Gdyni (przy 
przystanku SKM Gdynia Wzgórze św. 
Maksymiliana) odsłonięta została pa-
miątkowa tablica upamiętniająca sze-
ściu młodych ludzi, grudniowe ofiary: 
Apolinarego Formelę (20 lat), Stanisła-
wa Lewandowskiego (26 lat), Jerzego 
Skonieczkę (15 lat), Zbigniewa Wyci-
chowskiego (20 lat), Waldemara Zaj-
czonkę (20 lat) i Janusza Żebrowskiego 
(17 lat). W zamkniętej z powodów ob-
ostrzeń epidemicznych ceremonii wzięli 
udział wyłącznie organizatorzy. 

– Tablica jest symbolem grudniowe-
go bólu – powiedział prezes IPN dr Ja-
rosław Szarek. – Tamta, komunistyczna 
władza, strzelała nawet do dzieci.  

Gdański oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej z okazji rocznicy Grud-
nia  ’70 przygotował promocję książki 
„Grudniowa kolęda. Kościół katolic-
ki w Trójmieście wobec Grudnia ’70” 
(dyskusję transmitowano on-line), a w 
czwartek na skwerze Kościuszki prezes 
IPN dr Jarosław Szarek zaprezentował 
najnowszą wystawę „Powstanie Gru-
dniowe 1970 roku”. Wręczył także listy 
gratulacyjne bohaterom Grudnia 1970 

GDYNIA. OBCHODY GRUDNIOWE

Mieli odwagę upomnieć się o podstawowe prawa 

 Delegacja ZRG NSZZ „Solidarność”: Krzysztof Dośla oraz Roman Kuzimski składają kwiaty pod pomnikiem. 

– Jest jeszcze ciemno, ale tak właśnie było dokładnie 50 lat temu, gdy robotnicy szli na poranną zmianę do stoczni. 
I tu, w tym miejscu, na tym moście, przy stacji kolejowej Gdynia Stocznia, czekały na nich czołgi, uzbrojeni ludzie, 
żołnierze, milicja i niespodziewanie dla nikogo otwarli do nich ogień – mówił prezydent RP Andrzej Duda, przy-
pominając, co wydarzyło się w „czarny czwartek”. 

Multimedialna instalacja poświęcona Grudniowi ’70 postawiona przy gdyńskim 
Urzędzie Miejskim.

roku: Jerzemu Kowalczykowi, Halinie 
Młyńczak, Konradowi Ałunowskiemu 
oraz Sławomirowi Dzięgielewskiemu 
i Mirosławowi Przybyszewskiemu. 

– Brutalna, krwawa pacyfikacja wy-
stąpień w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, 
Elblągu nie została zapomniana i Wasze 
cierpienie nie poszło na marne. Z nie-
go wyrosła „Solidarność”. Nie zabrakło 
Was na drodze do wolnej ojczyzny 
– powiedział prezes IPN. 

Tekst i zdjęcia
Tomasz Modzelewski

Prezydent Andrzej Duda oddaje hołd Bohaterom Grudnia ’70 przed tablicą 
upamiętniającą wydarzenia z 17 grudnia tamtego roku. 
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„Ostry dyżur” z 17 grudnia 1970 r. 
na antenie Radia Gdańsk

17 grudnia ub.r. o godz. 19 na antenie Radia Gdańsk odbyła się premie-
ra słuchowiska „Ostry dyżur”, napisanego i nagranego z okazji 50 rocznicy 
Grudnia ’70. Słuchowisko, według scenariusza Wojciecha Fułka, opowiada 
dramatyczny fragment naszej historii z perspektywy lekarza pełniącego dy-
żur 17 grudnia 1970 r., w dniu brutalnego stłumienia protestów robotniczych 
w Gdyni, w tamtejszym szpitalu miejskim.

Wojciech Fułek pokazując wydarzenia roku 1970 na Wybrzeżu poprzez 
pryzmat lekarzy ratujących ludzi, często bardzo młodych, dzieci właściwie, 
rannych od kul, sięgnął do odwzorowania postawy lekarzy z Gdyni. Szefem na 
chirurgii był w szpitalu miejskim Marian Golarz-Teleszyński. Znał dobrze rany 
postrzałowe, gdyż służył w wojnie obronnej 1939 roku jako lekarz, był więźniem 
Archipelagu GUŁag na Workucie. Wydostał się z Sowietów w 1942 r. Wiedza 
frontowa mu się przydała. Drugim z operatorów był dr Roman Okoniewski, 
wybitny specjalista chirurgii urazowej i ortopedycznej, w latach 80. członek Spo-
łecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70. Ale, jak mówi autor 
słuchowiska, głównym miejscem akcji jest faktycznie gdyński szpital, nie jest 
to jednak odwzorowanie doświadczeń i wspomnień tylko tych dwóch lekarzy. 
Fabuła skonstruowana została z rozmaitych opowieści, tworząc dla celów audycji 
główną postać. Zabiegi  autora oparte są na autentycznych historiach opowiedzia-
nych przez tych, którzy trafili 17 grudnia do szpitala i samych lekarzy. 

Dodajmy, że ścieżka muzyczna spektaklu jest nietypowa. Brak jest tu słynnej 
Ballady o Janku Wiśniewskim, mamy za to Led Zeppelin ze słynnej płyty Led 
Zeppelin III z jesieni 1970 roku. Główny bohater, lekarz, grany przez Mirosława 
Bakę, jest fanem muzyki rockowej...

Słuchowisko powtórzone zostało w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 
audycji można cały czas wysłuchać na stronie radiogdansk.pl. 

(asg)

Jest jeszcze ciemno, ale tak właśnie było dokładnie 50 lat temu, gdy – tak jak 
dziś stoimy w tym miejscu, dokładnie w tym samym – robotnicy, stoczniowcy 
szli na poranną zmianę do stoczni, wezwani do pracy. I tu, w tym miejscu, 
na tym moście, przy stacji kolejowej Gdynia Stocznia, czekały na nich czołgi, 
czekali uzbrojeni ludzie – żołnierze, milicja – i niespodziewanie dla nikogo 
otwarli do nich ogień.
To jedno z najbardziej symbolicznych i najtragiczniejszych wydarzeń całego 
okresu rządów komunistycznych w Polsce po 1945 roku. Oczywiście nie spo-
sób zapomnieć poznańskiego powstania 1956 roku, gdy poznaniacy, miesz-
kańcy Wielkopolski, zbrojnie starli się na ulicach Poznania z komunistycznym 
aparatem bezpieczeństwa i wojskiem.
Ale to wydarzenie jest niezwykłym symbolem, a historycznie ma charakter 
przełomowy ze względu na to, że ci ludzie szli do pracy – robotnicy, stocz-
niowcy nie uczestniczyli w manifestacji, w demonstracji, nie przyszli tu z za-
miarem przeciwstawienia się czemukolwiek. Oni po prostu szli wykonać swoje 
codzienne zadanie – zarobić na chleb dla swoich najbliższych. I zginęli. (...)

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy
(fragment)
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Czas pandemii koronawirusa nie oznacza uśpienia działalności związkowej. 
Jest to czas wyjątkowy: seria obostrzeń, ograniczenia praw obywatelskich, 
narodowa kwarantanna, praca on-line, ograniczenia w podróżowaniu i na 
granicach. Czas pandemii i obostrzenia epidemiczne nie zwolniły ani na 
moment tempa związkowej pracy. Nałożyły za to dodatkowe obowiązki. 

„SOLIDARNOŚĆ” W CZASIE PANDEMII

Rok on-line 
Czas pandemii SARS-CoV-2 dla pra-

cowników Biura Eksperckiego Dialogu 
i Polityki Społecznej oznaczał udział 
w konferencjach, spotkaniach on-li-
ne, doradztwo dla członków Związku, 
aktywność w pracach zespołów Rady 
Dialogu Społecznego, na arenie euro-
pejskiej i międzynarodowej. A przede 
wszystkim – żmudną pracę nad licz-
nymi projektami ustaw tzw. tarcz oraz 
innych z zakresu prawa gospodarczego, 
spraw społecznych i prawa pracy. To 
setki stron dokumentów i treści ustaw 
covidowych. 

– Od stycznia 2020 r. do Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” wpłynęły 
222 projekty aktów prawnych – podaje 
Mirosława Izdebska z zespołu ekono-
micznego Biura Eksperckiego komisji. 
Imponująca liczba.

Związkowym ekspertom, jak przy-
pomina Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
koordynująca pracę zespołów, udało się 
zagwarantować w tzw. ustawodawstwie 
tarczowym, że większość mechani-
zmów może zostać wprowadzona po 
zawarciu porozumienia z działającymi 
u pracodawcy organizacjami związko-
wymi (a jeżeli ich nie ma, to po zawar-
ciu porozumienia z przedstawicielami 
pracowników, wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy). Na-
leżą do nich m.in.: wprowadzenie 
przestoju ekonomicznego, obniżenie 
wymiaru czasu pracy, wprowadzenie 
systemu równoważnego czasu pracy, w 
którym jest dopuszczalne przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy, nie 
więcej jednak niż do 12 godzin, w okre-
sie rozliczeniowym nieprzekraczającym 
12 miesięcy, stosowanie mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia pracow-
ników niż wynikające z umów o pracę, 
zawartych z tymi pracownikami. 

Porozumienia 
Magda Gryciuk z Zespołu Polityki 

Społecznej analizuje informacje nadsy-
łane przez struktury regionalne i bran-
żowe Związku na wniosek przewodni-
czącego Krajówki Piotra Dudy.

– Interesuje nas, jaki był i jest wpływ 
tych porozumień na sytuację w zakła-
dach pracy. To będzie pomocny ma-
teriał do prowadzenia trójstronnego 
dialogu na temat przyszłych rozwiązań 
w obszarze „gospodarka i praca” w Ra-
dzie Dialogu  Społecznego – podkreśla 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk.  

Po Nowym Roku, w styczniu, zgod-
nie z deklaracją złożoną przez partne-
rów społecznych i rząd, rozpoczną się 
negocjacje porozumienia społecznego 
(tzw. pakt społeczny) na czas pocovi-
dowy. 

Zapytania i porady związane z wy-
jątkową, determinowaną pandemią, 
sytuacją, są domeną nie tylko związko-
wych ekspertów. Jak poinformowała nas 
Agnieszka Dobrodziej, zastępca okrę-
gowego inspektora pracy ds. nadzoru 
w Gdańsku, także Okręgowy Inspekto-
rat Pracy ma dużo zajęć. Powtarzają się 
pytania dotyczące dokonywania przez 
pracodawcę wypowiedzenia umowy 
o pracę, warunków płacy i pracy w sy-
tuacji zawarcia w odpowiednim trybie 
porozumienia związanego z przeciw-
działaniem COVID-19 i konsekwencji 
dla pracowników szczególnie chronio-
nych, odnośnie dopuszczalności objęcia 
porozumieniem pracowników będą-
cych już na wypowiedzeniach, ochro-
ny przed wypowiedzeniem w trakcie 
obowiązywania porozumień.

Na koniec listopada ub.r. gdań-
ski OIP udzielił 61 porad pisemnych 
związanych z tą tematyką. Zapytania 
i odpowiedzi podzielić należy na tzw. 

zapytania formalne – dotyczące kwestii 
związanych ze stosowaniem właściwych 
przepisów, obowiązku pracodawcy do 
przekazania kopii zawartego z przed-
stawicielstwem pracowniczym poro-
zumienia właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy. 

– Zgodnie z art. 15g ust. 11 ustawy 
antykryzysowej porozumienie zawiera 
pracodawca oraz organizacja związ-
kowa. Tylko jeżeli u pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja związko-
wa, porozumienie to może być zawar-
te z przedstawicielami pracowników. 
Dotyczy to wszystkich podmiotów 
bez względu na indeks zatrudnienia. 
W województwie pomorskim znakomi-
ta większość porozumień zawarta jest 
przez przedstawiciela/li pracowników. 
W Pomorskiem 3 procent wszystkich 
pracodawców, u których obowiązuje, 
bądź obowiązywało porozumienie, 
zawarło je z organizacjami związkowy-
mi. W pozostałych przypadkach poro-
zumienie zawarto z przedstawicielami 
pracowników. Proporcja jest inna w 
odniesieniu do dużych i wielkich za-

Po Nowym Roku, w styczniu, 
zgodnie z deklaracją 
złożoną przez partnerów 
społecznych i rząd, 
rozpoczną się negocjacje 
porozumienia społecznego 
(tzw. pakt społeczny) na czas 
pocovidowy. 

Posiedzenie Rady Dialogu Społdecznego na początku 2020 roku, jeszcze bez 
maseczek...

kładów pracy (od 50 do 249 i powyżej 
zatrudnionych): 34 na 216 pracodaw-
ców zawarło porozumienie z organiza-
cjami związkowymi. Do OIP Gdańsk 
nie zgłaszano informacji, aby w zakła-
dach, gdzie działają związki zawodowe, 
zawarto porozumienia z przedstawi-
cielami pracowników. Odnotowaliśmy 
przypadek w jednej z wiodących firm 
Pomorza, iż pracownicy nie wiedzieli, 
że porozumienie zostało zawarte. Pra-
codawca dobrał sobie sam przedstawi-
cieli – dodaje Agnieszka Dobrodziej. 

Tarcza do obrony i obrona 
przed tarczą

Niestety, tarcze przyniosły także złe 
rozwiązania. 

– Przykładem zupełnie niezrozu-
miałego działania, szkodliwego dla au-
tonomii partnerów społecznych w Ra-

dzie Dialogu Społecznego, była zmiana 
do Ustawy o Radzie Dialogu Społecz-
nego, na podstawie której prezes Rady 
Ministrów mógł odwoływać członków 
rady, zabierając to uprawnienie prezy-
dentowi RP. Dodatkowo, dzięki opinii 
Jakuba Szmita, Marcina Zielenieckie-
go i Mateusza Szymańskiego, udało się 
wykazać, że zapis jest wadliwy i powo-
duje paraliż w zakresie powoływania 
członków RDS. Dzięki determinacji 
członków rady ze strony NSZZ „So-
lidarność”, którzy złożyli rezygnację z 
członkostwa w niej na znak protestu 
przeciwko złej legislacji, została przy-
wrócona równowaga stron, powróciły 
przepisy ustawy o RDS, gdzie jest utrzy-
mana trójstronność i prezydent RP na 
wniosek danej organizacji powołuje i 
odwołuje członków RDS – przypomina 
Zimmer–Drabczyk.

– Nie będziemy firmować fasa-
dy Rady Dialogu, w którym główne 
skrzypce ma rząd. Nie pozwolimy na 
to, żeby ktoś bawił się w fasadowy dia-
log – powiedział w październiku ub.r. 
Piotr Duda. 

Żółta kartka
– Kontynuujemy akcje żółtych kartek, 

które wysyłamy do podmiotów niestosu-
jących klauzul społecznych przy przetar-
gach publicznych. Jest to o tyle ważne, że 
z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzi w 
życie nowe prawo zamówień publicznych 
– mówi Ewa Kędzior z Zespołu Prawnego 
Biura Eksperckiego Komisji Krajowej.

Bardzo pomocne jest narzędzie, 
które stworzono w zespole na użytek 
pracowników biura, ale także wszyst-
kich struktur Związku, czyli Newsletter 
zmian w prawie.

– Dzięki żmudnej pracy Anny Wasz-
czuk możemy szybko reagować i inter-
weniować, szczególnie gdy pomija się 
partnerów społecznych w procesie opi-
niowania rządowych projektów, które w 
bardzo szybkim tempie są procedowane 
w parlamencie – ocenia kierująca pra-
cami biura Zimmer-Drabczyk.

W Europie o dialogu
Z nową kadencją w skład Europej-

skiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego (grupa pracownicza) weszli 
z biura eksperckiego – profesor Marcin 
Zieleniecki oraz Mateusz Szymański. 

– Przede wszystkim pracujemy nad 
zasadami uruchomienia i podziału 
środków w ramach budżetu unijnego 
oraz inicjatywy Next Generation EU. 
Ponadto w dyskusji pojawia się wiele 
innych zagadnień związanych m.in. ze 
zrównoważonym rozwojem, polityką 
socjalną oraz cyfryzacją. W ostatnim 
czasie EKES podjął tematykę projektu 
dyrektywy o adekwatnych wynagrodze-
niach minimalnych w Unii Europejskiej. 
EKES wyda w tej sprawie opinię w lu-
tym – wskazuje Mateusz Szymański.

Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny na swoim pierwszym posie-
dzeniu 27–29 października ub.r. w nowej 
kadencji 2020–25 podkreślił pozytywny 
wpływ dialogu społecznego na stabilność 
oraz odporność gospodarek.

– Śledziliśmy losy budżetu europej-
skiego, a w szczególności Europejskiego 
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Planu Odbudowy, który powinien być 
dobrze przygotowany przez Polskę i 
skonsultowany przez partnerów spo-
łecznych – uzupełnia Magdalena Gry-
ciuk.

W ślad za tym Andrea Nahles, spe-
cjalna doradczyni Komisarza UE ds. 
zatrudnienia, rozpoczęła konsultacje z 
unijnymi partnerami społecznymi doty-
czące możliwości poprawienia kondycji 
europejskiego dialogu społecznego.12 
listopada 2020 r. odbyło się spotkanie, 
w którym wzięli udział przedstawiciele 
EKZZ oraz europejskich organizacji 
pracodawców. Andrea Nahles (była mi-
nister pracy RFN) ma za zadanie opra-
cować ekspertyzę dotyczącą możliwych 
działań mających na celu wzmocnienie 
dialogu społecznego jako jednego z fila-
rów europejskiego modelu społecznego. 
W skład delegacji EKZZ na spotkanie z 
Andreą Nahles wchodziła Barbara Sur-
dykowska z NSZZ „Solidarność”.

– Ustaliliśmy, że przedstawię kwe-
stię potrzeby wzmacniania środkami z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
zdolności partnerów społecznych do 
efektywnej implementacji na poziomie 
krajowym europejskich porozumień 
autonomicznych – mówi Barbara Sur-
dykowska.

Płaca minimalna 

Z inicjatywy przewodniczącego „So-
lidarności” Piotra Dudy 24 największe 
centrale związkowe z Europy Środkowej 
i Wschodniej podpisały się pod listem 
do Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych o bardziej intensywne 
działania na rzecz unijnej dyrektywy o 
płacy minimalnej. 

Teza, że najwyższy czas, by szukać 
sposobów przyspieszenia działań w kie-
runku praktycznej realizacji idei Europy 
społecznej w odniesieniu do równania 
w górę w obszarze płac minimalnych i 
rokowań zbiorowych, stała się realna.  

28 października 2020 r. Komisja 
Europejska przedstawiła projekt dy-
rektywy w sprawie adekwatnych wy-
nagrodzeń minimalnych. Będzie on 
niebawem przedmiotem intensywnych 
prac Parlamentu Europejskiego. NSZZ 

Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Działu Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. 

„Solidarność” zwraca się o wsparcie tej 
inicjatywy, niosącej ze sobą pozytywne 
skutki dla polskiego świata pracy. Dla-
tego wysłał w tej sprawie list do wszyst-
kich polskich europarlamentarzystów.

„Projekt przygotowany przez Komi-
sję Europejską witamy z zadowoleniem, 
gdyż jest to ważny krok w kierunku 
implementacji zasad Europejskiego fi-
laru praw socjalnych odnoszących się 
do uczciwych warunków pracy, w tym 
wprowadzenia uczciwej płacy minimal-
nej i promowania efektywnych rokowań 
zbiorowych. W ten sposób służy to bu-
dowaniu społecznego wymiaru procesu 
integracji europejskiej. Z polskiej per-
spektywy najważniejsze jest zapisane w 
projekcie dyrektywy wzmocnienie roli 
rokowań zbiorowych i negocjacyjnego 
kształtowania stosunków pracy, a więc 
tego, czego brakuje w naszym kraju” 
– czytamy w liście do europosłów.

Ogromne zaangażowanie ekspertki 
Barbary Surdykowskiej, zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym, 
niestety, napotkało na opór ze strony 
rządu RP. Negatywne stanowisko rzą-
du  w sprawie wniosku dotyczącego 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie adekwatnych wyna-
grodzeń minimalnych w Unii Europej-
skiej, przedstawionego przez Komisję 
Europejską, jest dla Związku nie do 
zaakceptowania.  

W ocenie „Solidarności” projekt dy-
rektywy odpowiada w znacznej mierze 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała umowę programową z prezydentem Andrzejem Dudą. Uroczyste złożenie 
podpisów przez prezydenta i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” odbyło się w Warszawie 5 maja 2020 r., a więc dokładnie 
5 lat po podpisaniu pierwszej umowy programowej. Bilans pierwszej kadencji obecnej głowy państwa pokazuje, że większość 
złożonych w 2015 roku obietnic Andrzej Duda zrealizował, dlatego NSZZ „Solidarność” udzielił mu poparcia w  wyborach 
prezydenckich na nową kadencję.
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na oczekiwania polskich pracowników. 
Niepokojący jest np. brak doprecyzo-
wania definicji „collective agreement”. 
„Solidarność” podkreśla, że liczy na 
pozytywne podejście do tej ważnej dla 
polskiego świata pracy inicjatywy.

Okres pandemii to także działania 
związane z prezentowaniem naszych 
stanowisk w zakresie polityki zatrud-
nienia i spraw społecznych, zarówno 
tych bieżących, ale także tych, które po-
jawią się po okresie pandemii podczas 
spotkań gremiów międzynarodowych.

Dbałość o jakość pracy, szczególnie 
pracowników najbardziej zagrożonych 
w okresie pandemii (pracownicy do-
mów społecznych, osoby współuczest-
niczące w świadczeniach zdrowotnych, 
pracownicy handlu, osoby z niepeł-
nosprawnościami) to także domena 
strony związkowych ekspertów. Ale 
okres pandemii to też normalna praca 
w zespołach Rady Dialogu Społeczne-
go. To czas trudnych rozmów na temat 
budżetu, płacy minimalnej, o emery-
turach, o pracy zdalnej, sytuacji w go-
spodarce, na rynku pracy, w których 
uczestniczą ekspertki i eksperci biura 
(dr Anna Reda-Ciszewska, Barbara 
Surdykowska, Marzena Podolska-Bo-
jahr, Katarzyna Zimmer-Drabczyk, 
Daniel Czerwiński) oraz doradztwo 
w sprawach związkowych, prawa pra-
cy, statutowych, w które angażują się 
zdalnie, ale z entuzjazmem dr hab. 
Krzysztof Woźniewski, prof. UG i dr 
Jakub Szmit oraz wszyscy pracownicy 
Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki 
Społecznej pod okiem Henryka Nako-
niecznego, członka Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Na ratunek HoReCa

Branża turystyczna i gastronomia 
od miesięcy apelują o wsparcie i dialog 
branżowy. Zbigniew Sikorski, prze-
wodniczący Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”, 
w imieniu pracowników branży ho-
telarskiej i turystycznej kilkukrotnie 
już apelował do wicepremiera Jarosła-
wa Gowina, ministra rozwoju, pracy 
i technologii, przewodniczącego RDS, 
o wsparcie i dialog branżowy 

– Sektor spożywczy odczuwa 
w sposób dramatyczny sytuację zwią-
zaną z zagrożeniem COVID-19 w sek-
torze HoReCa, czyli hotelarskim oraz 
gastronomicznym (z ang.: Hotel, Re-
staurant, Catering/Cafe – dop. red.). 
Co prawda firmy skorzystały z rządo-
wych tarcz, ale poczucie jako takiej sta-
bilności się kończy. W firmach, gdzie 
są związki zawodowe, zawarte zostały 
porozumienia postojowe z tzw. tarczy, 
a jedocześnie sytuacja destabilizacji 
uruchomiła serię zwolnień w wielu 
hotelach. Zwolniono najpierw za-
trudnionych przez firmy zewnętrzne, 
a z czasem pracę tracili pracownicy 
hoteli – mówił nam już w październiku 
ub.r. Zbigniew Sikorski. 

– W imieniu Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „So-
lidarność” zwracałem się z prośbą 
o udzielenie informacji, jakiej pomo-
cy i w jakich terminach rząd zamie-
rza udzielić dla sektora hotelarskiego. 
Branża hotelarska, której działające 
organizacje zakładowe „S” wchodzą w 
skład sekretariatu, została najmocniej 
dotknięta przez COVID-19 i znajduje 
się w przededniu zapaści – alarmuje 
Zbigniew Sikorski. 

Z inicjatywy 
przewodniczącego 
„Solidarności” Piotra Dudy 
24 największe centrale 
związkowe z Europy 
Środkowej i Wschodniej 
podpisały się pod listem do 
Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych 
o bardziej intensywne 
działania na rzecz unijnej 
dyrektywy o płacy minimalnej. 
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Branże to nie tylko przedsiębiorstwa, 
ale również ludzie, którzy w nich pra-
cują. Szczególnie w obecnym trudnym 
okresie walki z pandemią potrzebujemy 
działań, które określą społeczny wymiar 
odbudowy ekonomii i umocowania jej 
na zasadach wskazanych w polskiej 
konstytucji, czyli społecznej gospodar-
ki rynkowej.

Broniąc wartości, bronimy 
siebie

Mimo zamrożenia fragmentów ży-
cia społecznego w 2020 roku nie oby-
ło się bez serii protestów o podłożu 
ideologicznym i światopoglądowym. 
Starły się pogląd o ochronie życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci z tym 
o wolności wyboru i do dokonania 
aborcji, o ile dziecko nie ma szans na 
narodziny jako zdrowe. Doszło do 
ataku na Kościół, który od zawsze stoi 
na straży życia. Zareagował NSZZ „S”, 
który opiera swoje działania na gruncie 
etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki 
społecznej. 

W dziejach narodu są symbole, na 
których buduje on pamięć o przeszło-
ści, ale także fundament pod przyszłość.  
Gdy w przededniu rocznicy Grudnia ’70 
na ulicach Gdyni, doszło do prowokacji 
i wykorzystania symbolu tamtej trage-
dii, niosąc na drzwiach kukłę – ostro 
zaprotestowała „S” (w tym Prezydium 
ZRG NSZZ „S”), a jej lider Piotr Duda 
zaakcentował oburzenie w liście do ks. 
bp. Wiesława Szlachetki:

– Dziękuję w imieniu własnym 
i członków NSZZ „S”, za odważne 
i prawdziwe słowa oceniające wydarze-
nia ostatnich lat i miesięcy, które Jego 
Ekscelencja określił mianem „Ideologii 
bezwstydu”. To było dla nas niezwykle 
ważne i potrzebne świadectwo, szcze-
gólnie w kontekście żenującej profana-
cji pamięci Zbigniewa Godlewskiego 
podczas protestu w ramach tzw. „Straj-
ku kobiet” w Gdyni.

Doszło też do podważania autory-
tetu Ojca Świętego Jana Pawła II. To on 
wniósł do problematyki solidarności 
swoiste novum, proponując jej persona-
listyczną interpretację. W jego naucza-
niu zasada solidarności, ściśle związana 
jest z zasadą dobra wspólnego, z zasadą 
powszechnego przeznaczenia i używa-
nia dóbr, jednością ludów i narodów 
oraz pokojem.

26 listopada ub.r. Prezydium Komi-
sji Krajowej NSZZ „S” wydało apel w 
obronie godności i dobrego imienia św. 
Jana Pawła II.

– W Polsce i na całym świecie jeste-
śmy świadkami próby przeprowadzenia 
rewolucji obyczajowej. Przeszkodą na 
drodze do stworzenia „modelu nowe-
go człowieka” jest tradycyjna rodzina 
oparta na wartościach chrześcijań-
skich, która swoje oparcie ma przede 
wszystkim w Kościele katolickim 
(...). Przewidział to już Kard. Stefan 
Wyszyński, który przestrzegał: „Jeśli 
przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną 
od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego 
Narodu” – ostrzegają związkowi liderzy. 
Bez Jana Pawła II nie byłaby możliwa 
„Solidarność”, której papież patronował 
i dostrzegał w niej symbol przemian, 
które zmieniły „oblicze tej ziemi”; 
przemian dokonanych metodami po-
kojowymi z poszanowaniem godności 
każdego człowieka.  

Artur S. Górski



Nr 1 / styczeń 202114 HISTORIA

STAN WOJENNY

O wprowadzeniu stanu wojennego 
poinformowały Polskie Radio i TVP, od 
godziny 6 nadając cyklicznie przemówie-
nie gen. Jaruzelskiego, a z czasem – roz-
lepiane  obwieszczenia. Propagandowym 
uzasadnieniem była zła sytuacja gospo-
darcza i „anarchizacja”. W rzeczywistości 
chodziło o zatrzymanie samoorganizacji 
społeczeństwa, czyli o obronę reżimu i za-
bezpieczenie interesów geopolitycznych 
ZSRS. Stąd skala operacji.  

Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 
roku. Stan politycznej i gospodarczej hi-
bernacji trwał przez kolejne cztery lata.  

Propagandowa przygrywka

W 1981 r. trwała zmasowana akcja 
propagandowa szczująca i oskarżająca 
„Solidarność” o anarchizację życia w 
kraju, o kryzys gospodarczy, a nawet o 
chęć przewrotu. 

W radiu powtarzano, spreparowane 
nagrania z 3 grudnia 1981 r., z obrad 
związkowych władz w Radomiu, przeka-
zane do SB przez dwóch tajnych współ-
pracowników SB, z których TW „Graży-
na” przeszedł wnet do kadr SB, by w 1984 
r. uciec do Francji i tam prezentować się 
jako podwójny agent (co dodaje „smaku” 
temu, co działo się w Polsce i jakie były 
intencje Zachodu). 

Amerykanie, wiedząc o planach wpro-
wadzenia stanu wojennego m.in. od płk. 
Ryszarda Kuklińskiego („Jack Strong”), 
rozgrywali rzecz po swojemu, nie ostrze-
gli „Solidarności”.  

W obronie władzy

Od północy z 12 na 13 grudnia 1981 
r., nim jeszcze rozplakatowano, wydruko-
wane w ok. 100 tysiącach egzemplarzy w 
ZSRS, obwieszczenia – prawo przestało 
obowiązywać. Wszystko regulował De-
kret o stanie wojennym.

Zakazane zostało zwoływanie i 
odbywanie zgromadzeń, pochodów 

i manifestacji, a także organizowanie 
imprez artystycznych, rozrywkowych i 
sportowych bez uprzedniego uzyskania 
zezwolenia, z wyjątkiem nabożeństw i 
obrządków religijnych odbywających się 
w obrębie kościołów. Zakazane zostało 
rozpowszechnianie wydawnictw, publika-
cji i informacji, publiczne wykonywanie 
utworów artystycznych oraz użytkowanie 
urządzeń poligraficznych. Zawieszone 
zostało prawo pracowników do organi-
zowania i przeprowadzania wszelkiego 
rodzaju strajków i akcji protestacyjnych. 
W telewizji pojawili się ubrani w mundu-
ry prowadzący „Dziennik Telewizyjny”.  

Podziemie

Pierwsze aresztowania zaczęły się 
przed północą 12 grudnia. Strajki, któ-
re wybuchały w proteście przeciwko 
represjom, stosunkowo szybko zostały 
spacyfikowane (do 27 grudnia). Zaczęto 
więc organizować bierny opór i struktury 
konspiracyjnej „S”. Aresztowania uniknął 
m.in. Zbigniew Bujak, przewodniczący 
Regionu Mazowsze, a także Bogdan Bo-
rusewicz, Aleksander Hall, Tadeusz Jedy-
nak, Bogdan Lis i Eugeniusz Szumiejko. 
Wrocławscy działacze NSZZ „S” Wła-
dysław Frasyniuk i Kornel Morawiecki 
zostali, przez łut szczęścia, na wolności. 
Frasyniuk został szefem Regionalnego 
Komitetu Strajkowego na Dolnym Śląsku. 
Morawiecki w czerwcu 1982 r. zabrał się 
za tworzenie Solidarności Walczącej. 

RKS Dolny Śląsk korzystał z części 
związkowych funduszy, z 80 milionów 
złotych wypłaconych przed stanem wojen-
nym z banku i przekazanych do metropoli-
ty abp. Henryka Gulbinowicza (od 1985 r. 
kardynała), który mimo utrzymywania od 
lat 60. kontaktów z SB wspierał podziemną 
„S”. Jednak film, który powstał na tej kan-
wie, pt. „80 milionów”, pozostaje fikcją. 

W Gdańsku Eugeniusz Szumiejko i 
Andrzej Konarski, po rozbiciu Krajowego 
Komitetu Strajkowego, powołali 13 stycz-

nia 1982 r. Ogólnopolski Komitet Oporu. 
W kwietniu Szumiejko zdołał zbiec SB, 
ale w ręce bezpieki wpadło archiwum.  

W stolicy, w willi aktorki Lucyny 
Winnickiej, 22 kwietnia 1982 r. powoła-
no Tymczasową Komisję Koordynacyjną 
NSZZ „S” (Bujak,  Frasyniuk, Borusewicz, 
Hardek, Lis, Szumiejko, Krzysztof Do-
wgiałło, Tadeusz Jedynak, Stefan Jurczak, 
Lech Kaczyński, Janusz Pałubicki). 

Efektem konspiracyjnej pracy było 
zorganizowanie 1 maja 1982 r. solidar-
nościowych pochodów robotniczych. 
W Gdańsku uczestniczyło w nim kilka-
dziesiąt tysięcy osób. Podczas zakazanego 
święta Konstytucji 3 maja ponownie do-
szło do protestów. Zostały one tym razem 
brutalnie rozpędzone przez ZOMO.

TKK wydała w lipcu 1982 r. program 
„Solidarność Podziemna”, określiła cele: 
odwołanie stanu wojennego, zwolnienie 
uwięzionych, przywrócenie praw obywa-
telskich i wznowienie działalności NSZZ 
„S” z władzami z I Krajowego Zjazdu 
Delegatów. W październiku 1987 r. z po-
wołaną przez Lecha Wałęsę Tymczasową 
Radą NSZZ „S” utworzono KKW NSZZ 
„S”. W opozycji do Wałęsy była Grupa 
Robocza Komisji Krajowej NSZZ „S” 
złożona z kierownictwa „Solidarności”: 
Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Ma-
rian Jurczyk, Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz 
Palka, Jan Rulewski, Andrzej Słowik, Sta-
nisław Wądołowski.

11 września 1986 władze PRL ogłosi-
ły amnestię i wypuszczono 225 więźniów 
politycznych. W połowie lat 80. społe-
czeństwo nie widziało możliwości zmia-
ny ustroju drogą demonstracji ulicznych 
i strajków. Podziemie słabło. Adam Mich-
nik w 1985 r. postawił pytanie: czy w Pol-
sce jest możliwe osiągnięcie kompromisu 
sił postulujących reformy ze skłonnymi 
do ugody odłamami klasy rządzącej?  

Rozwaga i Solidarność
„Solidarność” nie dała się wciągnąć 

w rojenia części opozycjonistów o insu-
rekcji. Wybrała bierny opór. Tej posta-
wie należy zawdzięczać mimo wszystko 
stosunkowo niewielką liczbę, około 40, 
bezpośrednich ofiar stanu wojennego, 
mimo brutalności i bezwzględności 
aparatu represji i skali operacji przeciw-
ko „S”. Wyjątkiem od pokojowej walki 
były, podjęte z determinacji, a po części 
z inspiracji, działania tzw. bombiarzy 
z Zagłębia Miedziowego w 1982 r. (re-
żim wziął odwet w Lubinie 31 sierpnia 
1982 r. i od kul zginęło w tym mieście 
trzech manifestantów, 11 zostało ran-
nych) i plany zbrojnego oporu snute w 
Solidarności Walczącej. 

Insurekcja w ówczesnym układzie sił 
nie miała cienia szansy. Mimo to Jacek 
Kuroń wzywał w 1982 r.: „Kierownictwo 
ruchu oporu musi przygotować społe-
czeństwo polskie do zlikwidowania oku-
pacji w zbiorowym, zorganizowanym 
wystąpieniu. (...) Wystąpienie takie może 

polegać na równoczesnym uderzeniu na 
wszystkie ośrodki władzy i informacji w 
całym kraju”. Zwyciężył rozsądek i tonu-
jąca rola Kościoła. Wpychanie Polaków 
w insurekcję było zbrodnią. 

Uszli bez kary

Stan wojenny był okresem najwięk-
szych represji od lat 50. i reżimu stalinow-
skiego. Był jedną z najlepiej przygotowa-
nych przez władze operacji, szykowanej 
przez kilkanaście miesięcy. Niemożliwe 
jest określenie dokładnej liczby ofiar sta-
nu wojennego. Sześć lat po jego zniesieniu, 
u progu przemian, w niewyjaśnionych do 
końca okolicznościach ginęli księża: Stefan 
Niedzielak, Stanisław Suchowolec i Sylwe-
ster Zych. Morderstwa polityczne były po-
pełniane w czasie niestabilności systemu. 

W tym kontekście wspominamy o 
działalności Samodzielnej Grupy „D” 
Departamentu IV MSW, której celem 
było wykonywanie zadań dezintegrują-
cych opozycję. 

585 dni bezprawia. Historia niedokończona...
Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku władza uderzyła w samoorganizujące się 
społeczeństwo. Rada Państwa, łamiąc Konstytucję PRL, wprowadziła stan 
wojenny. Niewydolny system PRL był w stanie wykrzesać znaczny potencjał. 
Zamachu stanu dokonała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, dowodzona 
przez gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, który miał w rękach pełnię władzy 
jako premier, I sekretarz KC PZPR, minister obrony narodowej. Sytuacja w Pol-
sce została wykorzystana w grze mocarstw. 

Ofiary stanu wojennego w Trójmieście
Antoni „Tolek” Browarczyk, jedna z pierwszych i najmłodszych ofiar stanu wojen-
nego. 17 grudnia 1981 r. został śmiertelnie postrzelony w głowę w Gdańsku. Tego 
dnia od strzałów z broni palnej ranne były jeszcze dwie inne osoby. Przeżyły.

Piotr Sadowski, portowiec, zmarł w wyniku zatrucia gazami łzawiącymi 31 sierp-
nia 1982 r. w Gdańsku;

Wacław Kamiński, stoczniowiec, zmarł 28 listopada 1982 r., trafiony petardą 11
listopada 1982 r. w czasie demonstracji w Gdańsku;

Andrzej Grzywa, zmarł 30 sierpnia 1982, pobity na komendzie MO w Gdańsku;

Jan Samsonowicz, zmarł 30 czerwca 1983, działacz NSZZ „S” i Ruchu Młodej 
Polski, upozorowanie samobójstwa; 

Jacek Stefański, muzyk, pobity przez „nieznanych sprawców” tuż po zniesieniu 
stanu wojennego za śpiewanie ballad opozycyjnych. 9 września 1983 r. zmarł. 
Zespół, w którym występował, muzycy nazwali „Bez Jacka”.  AR
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„Rozmowa” władzy z narodem.

 Jeden z anonimowych bohaterów stanu wojennego. Czy dowiemy się, kim był ten mężczyzna?
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„AZALIA” – kryptonim operacji przeprowadzonej nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r., w to-
ku której wojsko oraz jednostki MSW opanowały budynki radia, telewizji i telekomunika-
cji oraz przecięły łączność telefoniczną.  

BOJKOT TELEWIZJI – ogłoszony przez środowisko aktorskie po wprowadzeniu stanu 
wojennego bojkot oficjalnych środków masowego przekazu.

DEMONSTRACJE – do brutalnego rozpędzania demonstracji dochodziło już w pierwszym 
dniu obowiązywania stanu wojennego, gdy MO rozpędzała ludzi gromadzących się pod 
siedzibami „S”. Do gwałtownych demonstracji przeciwko jegp wprowadzeniu doszło od 16 
do 18 grudnia 1980 r. w Gdańsku. 1 maja 1982 r. miały miejsce niezależne obchody Święta 
Pracy. Wielką skalę miały demonstracje 3 maja 1982 r. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Ło-
dzi, Szczecinie i Warszawie. 31 sierpnia 1982 r. zginęło 5 osób (w tym 3 w Lubinie). MSW 
odnotowało do zniesienia stanu wojennego 564 demonstracje i zajścia uliczne. 

EKSTREMA – określenie wobec NSZZ „Solidarność”, stosowane w propagandzie  

ELEMENT ANTYSOCJALISTYCZNY – propagandowe określenie przeciwników władz PRL.

EMIGRACJA – po wprowadzeniu stanu wojennego część osób nie mogła wrócić do Pol-
ski. 160 tys. osób znalazło się w obozach dla azylantów (co druga wyjechała z Polski 
przed 13 grudnia 1981 r.). Berlin Zachodni i port lotniczy Tempelhof był jednym z przy-
stanków na emigracyjnej mapie. Najbardziej zdesperowani porywali samoloty, odłączali 
się od wycieczek lub schodzili na ląd ze statków. W ramach akcji MSW nakłaniania do 
wyjazdu osób internowanych i ich rodzin w latach 1982–87 wyjechało z Polski 2,2 tys. 
byłych internowanych i 4 tys. członków ich rodzin, ok. 800 innych działaczy opozycji i 1,2 
tys. członków ich rodzin. 

GODZINA MILICYJNA – zakaz poruszania się bez specjalnej przepustki, obowiązujący 
w pierwszych miesiącach stanu wojennego w godzinach 22–6.

INTERNOWANIE – forma represji polegająca na izolacji wybranych osób (na podstawie decy-
zji komendanta wojewódzkiego MO) w ośrodkach (obozach) internowania, rozpoczęta nocą 
z 12 na 13 grudnia 1981 r. Łącznie do grudnia 1982 r. w obozach internowania znalazło się 
9736 osób. Po wprowadzeniu stanu wojennego część działaczy opozycyjnych i byłego aktywu 
władz państwowych PRL została zatrzymana i wywieziona do ośrodków internowania.

„JODŁA” – kryptonim operacji przeprowadzonej nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r., w toku 
której Służba Bezpieczeństwa wraz z MO internowały, na podstawie przygotowanych 
wcześniej list, kilka tysięcy osób.

KARTKI – talon upoważniający do zakupu niektórych towarów w określonej ilości. Sys-
tem zapoczątkowany w sierpniu 1976 r. kartkami na cukier, rozbudowano w okresie sta-
nu wojennego, objął obok artykułów spożywczych np. buty, benzynę i papierosy.

„KLON” – kryptonim operacji rozpoczętej 13 grudnia 1981 r., w ramach której przepro-
wadzano „rozmowy ostrzegawcze” z osobami, które podejrzewano o skłonność do pod-
jęcia działalności skierowanej przeciwko władzom.

KOMISARZE WOJSKOWI – pełnomocnicy Komitetu Obrony Kraju, oficerowie WP, spra-
wujący kierownictwo nad zakładami pracy. 

KOKSOWNIK – kosz z żelaznych prętów, w którym żarzyły się bryły koksu. 

LOJALKA (DEKLARACJA LOJALNOŚCI) – pisemne wyrzeczenie się działalności opozy-
cyjnej i zobowiązanie do szanowania porządku prawnego stanu wojennego. 

MILITARYZACJA – nadanie wojskowego charakteru niektórym kluczowym przedsię-
biorstwom i instytucjom.

OBYWATELSKIE KOMITETY OCALENIA NARODOWEGO (OKON) – powstające od po-
czątków 1982 r. komitety poparcia dla WRON.  

OPORNIK – rezystor, czyli element elektroniczny, wpięty w ubranie był symbolem sprze-
ciwu wobec reżimu. Nazwa przesądziła o jego „politycznej” roli. Przypinany był do ko-
szul, swetrów, kurtek, marynarek. Uczniów za oporniki karano zawieszaniem w prawach 
ucznia, a milicjanci wyrywali te elementy z odzieży. Piotr Majchrzak, uczeń poznańskie-
go technikum, został skatowany w maju 1982 roku w centrum Poznania przez zomow-
ców, którym nie spodobał się opornik przypięty do jego kurtki. 

PATRIOTYCZNY RUCH ODRODZENIA NARODOWEGO (PRON) – fasadowa organizacja 
(lipiec 1982 do listopada 1989) działaczy PZPR, ZSL i SD oraz prorządowych organizacji 
katolickich, zastąpiła Front Jedności Narodu. Działalność PRON miała być dowodem rze-
komego poparcia społeczeństwa dla władz. 

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA – radykalne ugrupowanie konspiracyjne, powstałe w czerw-
cu 1982 r. we Wrocławiu, w wyniku różnicy zdań w Regionalnym Komitecie Strajkowym; 
jej przywódcą był Kornel Morawiecki.

WERYFIKACJA – proces usuwania z wielu zawodów zwolenników „Solidarności”, objął 
m.in. dziennikarzy, nauczycieli i wykładowców akademickich.

WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON) – pozakonstytucyjny organ 
sprawujący najwyższą władzę w okresie stanu wojennego, złożony z wyższych oficerów
Wojska Polskiego. Na czele WRON stał gen. armii Wojciech Jaruzelski.

ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ (ZOMO) – utworzone na 
przełomie 1956 i 1957 r. skoszarowane oddziały milicji, przeznaczone m.in. do tłumienia 
masowych protestów ulicznych.

Słownik stanu 
wojennego 

denci trockistowscy (Kuroń, Michnik, 
Geremek, Modzelewski). Kosmopoli-
tyczne poglądy skutkowały łatwą zgo-
dą na wyprzedaż majątku narodowego, 
szermując hasłem, że to bezużyteczne 
jakoby mienie można zbyć za złotówkę, 
jeśli tyle akurat zaoferuje nabywca. I tak 
zbyto np. Zamech, papiernię w Kwidzy-
nie, proszkownie mleka, cementownie, 
upadły zakłady elektroniczne i stocznie. 
Jakoby nieopłacalne.  

Generał i bogacz 

25 września 1985 r. w Nowym Jorku 
spotkali się: dyktator Jaruzelski, którego 
Ronald Reagan określał jako wroga de-
mokracji, i jeden z dwóch najbardziej 
wpływowych magnatów finansowych 
świata David Rockefeller. 

Wojciech Jaruzelski formalnie przy-
był, by wygłosić przemówienie do Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ, a znalazł się 
w Rockefeller Center. Tam czekał nań 
David Rockefeller. Oficjalnie nie istnieje 
udokumentowany zapis spotkania. Roz-
mowa trwała 100 minut. Świadkami byli 
tłumacze. Potem był obiad w towarzy-
stwie m.in. byłego doradcy ds. bezpie-
czeństwa narodowego USA Zbigniewa 
Brzezińskiego, laureata Pokojowej Na-
grody Nobla Normana Borlauga i ludzi z 
Chase Manhattan Bank i z Fundacji Roc-
kefellera. Ze strony polskiej jedli: minister 
spraw zagranicznych Stefan Olszowski, 
twardogłowy zwolennik ostrego kursu 
wobec „S”, na emigracji w USA od 1986 
roku (!) i sekretarz płk Wiesław Górnic-
ki. Według relacji Brzezińskiego, autora 
„Planu gry”, Rockefeller odnosił się do 
dyktatora z szacunkiem. 

Koniec i początek  

9 grudnia 1982 r. SB zorganizowała 
ogromną obławę na podziemie, a w syl-
westrową noc 1982 rygory „wojny” za-
wieszono. W MSW powołano Biuro 
Studiów SB, komórkę koordynującą 
działania resortu wobec opozycji. 

Stan wojenny obowiązywał do 
22 lipca 1983 roku, ale obostrzenia 
i twardy kurs oparty o przepisy Dekre-
tu o stanie wojennym stosowano do 
1986 r. Z reformowaniem gospodarki 
generałowie się wstrzymali. Z trudem 
przeniknęła do nich „mądrość etapu”, 
ale w 1986 r. poszedł sygnał do części 
opozycji o możliwości „normalizacji” 
i porozumienia. 

Plan polityczno-gospodarczy ruszył 
w 1988 r. 14 lipca 1988 r. Jaruzelski 
i Gorbaczow spotkali się w Warszawie. 
Gensek zgodził się na zmiany ustrojowe, 
ale odmówił pomocy gospodarczej.

Na Kremlu już w 1986 r. zaczęły 
się zakulisowe narady i dyskusje, jak 
wyjść z komunizmu (tzw. realnego so-
cjalizmu) i przygotować „pierestrojkę”. 
Na skalistej Islandii w Domu Hofdi 
11 i 12 października 1986 r. Ronald 
Reagan postawił kwestię przestrzega-
nia praw człowieka, emigracji Żydów 
z ZSRS i „normalizacji” w Afganistanie, 
a Michaił Gorbaczow – kontroli zbro-
jeń i gwarancji dla demokratycznych 
przemian, czyli de facto bezkarności 
po ewentualnym demontażu systemu. 
W efekcie gen. Wojciech Jaruzelski, na 
mocy umowy między częścią opozycji 
a odchodzącymi władzami PRL, został 
wybrany przez Zgromadzenie Narodo-
we na prezydenta w lipcu 1989 r.  

Artur S. Górski  

Funkcjonariusze, od najmłodszego 
stopniem do generalicji, mogli liczyć na 
ochronę systemu. Tak stało się chociażby 
po śmiertelnym pobiciu przez zomowców 
Grzegorza Przemyka w komisariacie na 
Starym Mieście w Warszawie. Nigdy nie 
odpowiedzieli za swe czyny strzelający do 
demonstrantów, bijący na śmierć, a tym 
bardziej ich rozkazodawcy. Z wielkim 
trudem udało się w III RP postawić przed 
sądem i skazać dowódcę plutonu specjal-
nego ZOMO strzelającego w Wujku oraz 
powołujących do specjalnych obozów 
wojskowych. 

Brak sprawiedliwego osądu auto-
rów zamachów stanu i zbrodni pań-
stwowych stał się naszą „specjalno-
ścią” w XX wieku.

Z kolei śmierć Przemyka i ks. Je-
rzego Popiełuszki doprowadziły do 
mobilizacji społeczeństwa, a to dla 
władz był problem.

Sądy

Z Dekretu o stanie wojennym karały 
sądy wojskowe. Dla Trójmiasta właści-
wym miejscowo sądem wojskowym był 
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. To w 
gdyńskim sądzie zapadł drakoński wyrok 
wydany w 1982 roku na bibliotekarkę w 
WSM Ewę Kubasiewicz. W lutym 1982 
roku sędziowie wojskowi Sądu Mary-
narki Wojennej: przewodniczący składu 
Andrzej Grzybowski, Aleksander Głowa 
i Andrzej Finke skazali wiceprzewodni-
czącą „Solidarności” w Wyższej Szkole 
Morskiej w Gdyni Ewę Kubasiewicz na 
dziesięć lat pozbawienia wolności.  

Wyrok w trybie doraźnym zapadał 
bez możliwości odwołania się. Wzruszyć 
go można było tylko w nadzwyczajnym 
trybie przed Sądem Najwyższym.

W latach 1981–83 za przestępstwa 
z Dekretu o stanie wojennym i innych 
przepisów mających związek z działal-
nością opozycyjną 217 osób zostało tym-

czasowo aresztowanych, a Sąd Marynarki 
Wojennej w Gdyni skazał 159 osób.

Do tej grupy nie wliczamy internowa-
nych. Dekret o stanie wojennym wpro-
wadził internowanie jako bezterminowe 
pozbawienie wolności każdego podej-
rzanego o to, że nie będzie przestrzegał 
porządku prawnego. Decyzje o interno-
waniu pozostawały poza kontrolą sądu, 
można je było zaskarżyć tylko do ministra 
spraw wewnętrznych.

 
Gospodarka bankruta

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
prezydent USA Reagan nałożył na Pol-
skę sankcje gospodarcze, które pogor-
szyły sytuację.  

W 1980 zadłużenie zagraniczne 
w walutach osiągnęło 24,1 mld USD 
(69 mld USD w 2015 r.), a wymagal-
ne płatności wynosiły niebotyczne 10 
mld ówczesnych USD. Wartość całego 
eksportu do krajów kapitalistycznych to 
8,5 mld USD. W 1981 roku rząd gen. 
Jaruzelskiego poinformował więc Klub 
Paryski o wstrzymaniu spłat części za-
dłużenia zagranicznego (25,5 mld USD) 
z powodu niewypłacalności.

Sklepy w latach 80. świeciły pust-
kami (za wyjątkiem Peweksu, Balto-
ny, Domów Centrum). Towar był na 
bazarach i targowiskach, ale tam ceny 
były wysokie. Kwitł czarny rynek i nie-
legalny obrót walutami (pod osłoną 
SB). Nierównowaga popytu i podaży 
pogłębiała się.  

W 1988 r. rojenia o tym, że państwo 
jest najlepszym regulatorem gospodarki 
na trzy dekady trafiły do lamusa. Niewy-
dolność systemu powodowała, że kłopoty 
miały nawet zakłady o wysokich techno-
logiach, zbudowane za twarde dewizy. 

Od lat 70. wpływ, najpierw na opo-
zycję, potem na „Solidarność”, a od 1989 
roku na kolejne rządy, uzyskała grupa 
wywodząca się z marksizmu, czyli dysy-

Ksiądz Jerzy Popiełuszko (po prawej obok abp.  Tadeusza Gocłowskiego) był jedną 
z ofiar  esbeckich oprawców.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5484,07 zł – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. 
W porównaniu z październikiem 
2020 r. oznacza wzrost o 0,5 proc.

6,1 proc. – stopa bezrobocia 
rejestrowanego w listopadzie 2020 r. 
według wstępnych danych Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
W poprzednim miesiącu również 
wynosiła 6,1 proc.

3 proc. – o tyle wzrosły ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych w 
listopadzie 2020 roku w porównaniu 
z analogicznym miesiącem 2019 
roku.

9,2 proc. – o tyle spadły w listopa-
dzie 2020 roku ceny paliw do prywat-
nych środków transportu w stosunku 
do listopada 2019 r.

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

5,4 proc. – o tyle wyższa była 
produkcja sprzedana przemysłu 
w listopadzie 2020 r. w porównaniu 
z listopadem 2019 roku.

6,1 proc. – o tyle wzrosły ceny 
mieszkań w listopadzie 2020 roku 
w porównaniu z listopadem 2019 
roku.

12,6 proc. – o tyle wyższe były 
dochody budżetu państwa w listopa-
dzie 2020 r. w stosunku do wpły-
wów w listopadzie 2019 r. według 
szacunkowych danych Ministerstwa 
Finansów. 

LICZBA MIESIĄCA

2
Taką pozycję osiągnął Główny Urząd 
Statystyczny w Open Data Inventory 
(ODIN), oceniającego stopień dostęp-
ności i otwartości danych prezentowa-
nych przez urzędy statystyczne w 187 
państwach na całym świecie.

Europejskim krajem, który przyjmu-
je najwięcej imigrantów spoza Unii, jest 
Polska. Dane Eurostatu pokazują, że to 
nasz kraj wydał w 2019 roku 724 tysiące 
wszystkich pozwoleń na pobyt w Unii Eu-
ropejskiej. To aż jedna czwarta takich po-
zwoleń wydanych w całej Unii. Na drugim 
miejscu znalazły się Niemcy z liczbą 460 
tysięcy, a trzecie miejsce zajęła Hiszpania 
z wynikiem 320 tysięcy. Jeśli przeliczy-
my liczbę wydanych pozwoleń na tysiąc 
mieszkańców, proporcje okazują się nieco 

inne – na pierwszym miejscu znajduje się 
Malta (42 pozwolenia), na drugim – Cypr 
(26 pozwoleń), a na trzecim – znowu Pol-
ska z wynikiem 19 pozwoleń.

Jeśli wyszczególnimy pozwolenia na 
pobyt w celu zarobkowym, nasz kraj oka-
zuje się zdecydowanym liderem – ponad 
połowa wszystkich takich pozwoleń zo-
stała wydana w Polsce (dotyczą głównie 
Ukraińców). W celach edukacyjnych naj-
więcej cudzoziemców przyjeżdża do Fran-
cji, a w celach rodzinnych – do Niemiec.

Choć handel jako całość znacząco 
stracił na pandemii koronawirusa, w siłę 
rośnie jedna jego gałąź – sprzedaż in-
ternetowa. W pierwszym półroczu 2020 
roku w Polsce powstało około 5,5 tysiąca 
nowych sklepów internetowych (nieco 
ponad 2 tysiące starych sklepów zostało 
zamkniętych, ale bilans i tak jest korzyst-
ny). W tym samym przedziale czasowym 
obroty handlu internetowego zwiększyły 
się o 30 proc. Według danych z portalu 
Infor.pl już 72 proc. polskich internautów 
kupuje on-line.

Jednym ze sposobów na opanowanie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa miał 
być zakaz wysyłania dzieci na zorganizo-
wane obozy w czasie ferii zimowych. Poja-
wiły się jednak próby obejścia przepisów. 
Jak wskazuje portal Forsal.pl, w prawie 
pozostawiono lukę – możliwość organi-
zowania wyjazdów dla sportowców biorą-
cych udział w zawodach i zgrupowaniach. 
W efekcie wiele klubów i szkółek sporto-
wych zaczęło organizować wyjazdy rze-

komo mające przygotowywać dzieci do 
lokalnych zawodów, a ich szeregi nagle 
zaroiły się od nowych członków, dotąd 
niespecjalnie interesujących się sportem.

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Mini-
sterstwa Zdrowia, sugeruje, by organiza-
torzy fałszywych zgrupowań sportowych 
przemyśleli swoje postępowanie, bo w ra-
zie kontroli pamiątkami z wyjazdu okażą 
się strata finansowa i mandat.

Znaczek wyprodukowany przez Pocztę 
Polską został wyróżniony pierwszą nagro-
dą w konkursie filatelistycznym EUROPA
Stamp 2020. Zwycięski znaczek przedsta-
wia najważniejsze szlaki komunikacyjne i 
pocztowe funkcjonujące w XVI wieku – z 
komunikatu Poczty Polskiej można się do-
wiedzieć, że na maleńkiej formie znajduje 
się „fragment schematycznie ujętej mapy 

Polski z zaznaczonymi głównymi szlakami 
pocztowymi”, a w centralnej części znaj-
duje się „bieg rzeki Wisły wraz z usytuowa-
nymi nad jej brzegami sylwetkami miast 
królewskich oraz nazwami miast: Kraków, 
Sandomierz, Warszawa, Toruń, Elbląg, 
Gdańsk”. Autorem projektu zwycięskiego 
znaczka jest Maciej Jędrysik.

Polska zajęła trzecie miejsce w Euro-
pie – zaraz za Niemcami i Hiszpanią – pod 
względem wielkości produkcji energii 
wiatrowej. Jak to się stało? Z danych Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych wyni-
ka, że nocą 7 grudnia odnotowano tak 
zwany chwilowy rekord produkcji ze źró-
deł wiatrowych, przekraczający 5,7 GW. 
Dzień wcześniej – 6 grudnia – o godzinie 

18 mieliśmy z kolei rekordową średnią 
produkcję godzinową, wynoszącą prawie 
5,68 GWh. 

Według „Rzeczpospolitej” polskie far-
my wiatrowe w ciągu tylko jednego dnia 
– poniedziałku, 7 grudnia – wyproduko-
wały 113,4 GWh energii elektrycznej, co 
stanowiło prawie 22 proc. dziennej pro-
dukcji netto w Polsce.

Firma będąca właścicielem najpopular-
niejszej wyszukiwarki internetowej opubli-
kowała zestawienie dotyczące najczęściej 
wyszukiwanych haseł. Wśród dziesięciu 
haseł, które najbardziej interesowały świat, 
trzy dotyczą pandemii COVID-19 („koro-
nawirus”, „aktualności o koronawirusie”, 
„symptomy koronawirusa”), dwa odwołu-
ją się do wyborów prezydenckich w Sta-
nach Zjednoczonych („wyniki wyborów”, 
„Joe Biden”), a dwa komunikatorów inter-
netowych („Zoom”, „Google Clasroom”). 
Poszukiwano też informacji dotyczących 
wydarzeń w Iranie, pożarów w Australii i 
wybuchu w Bejrucie. 

Również polskich internautów intere-
sowała tematyka związana z koronawiru-
sem (cztery wyniki na dziesięć) i komuni-
katorami („Google Clasroom” i „Microsoft 
Teams”), pytali też o „bon turystyczny”, 
„nowe obostrzenia” i „lockdown”. Ciekawe 
są pytania zadawane przez polskich inter-
nautów – nasi rodacy najczęściej pytali 
wujka Google, „jak uszyć maseczkę”, „jak 
zrobić płyn antybakteryjny”, „jak upiec 
chleb” (oraz szczegółowo: „jak zrobić droż-
dże” i „jak zrobić zakwas na chleb”), a także 
„jak zrobić zrzut ekranu na laptopie” i „jak 
założyć profil zaufany”.

Cel: Polska

Wiatr hula, padają rekordy
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Zobacz, kupiłem 
przez Internet nawet 

kierownicę

Coraz więcej sklepów w sieci

Wujek Google prawdę ci powie
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Polski znaczek najpiękniejszy

Cwani rodzice i trenerzy

Bycie dumnym Polakiem, grającym za granicą jest fantastyczne.  
Życzę każdemu, by był dumny, skąd pochodzi i z tego, co robi.

Robert Lewandowski po otrzymaniu tytułu Piłkarza Roku 2020
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– Trafił Pan do Strzebielinka znacz-
nie później niż pierwsze osoby, po-
nieważ dopiero w listopadzie 1982 
roku. Jak to się stało? 

– Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego nadal działałem w „Solidarności” 
w porcie oraz Regionie Gdańskim, 
czasem ukrywając się czy tracąc pracę. 
Zostałem zatrzymany, gdy Służba Bez-
pieczeństwa zauważyła, że w gdańskim 
porcie może dojść do strajków w związ-
ku z delegalizacją NSZZ „Solidarność”. 
Przymknęli mnie na kilka dni przed 
zaplanowanym przez „Krajówkę” straj-
kiem generalnym. Władzy i bezpiece 
chodziło o to, żeby wyeliminować ludzi, 
którzy mogą zorganizować i stanąć na 
czele tego strajku. 

– Zabrano Pana prosto do tego miej-
sca, czy był Pan po drodze jeszcze 
gdzieś przetrzymywany?

– Zabrali mnie na Okopową, do Ko-
mendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku. 
Siedziałem tam w areszcie śledczym 
jeden czy dwa dni. Jak się później 
okazało, zamknęli także 7–8 kolegów 
z portu gdańskiego. Siedzieli i byli 
przesłuchiwani w tym samym czasie. 
Ale kogo zwinęli, zorientowaliśmy się 
dopiero, gdy nas wyprowadzali z cel do 
więźniarki, którą mieli nas zawieźć do 
Strzebielinka. 

– Mówi Pan, że wcześniej się ukry-
wał. Dochodziły do Pana informacje, 
że jest poszukiwany?

– Działając i utrzymując kontakty 
z Regionalną Komisją Koordynacyjną 
„Solidarności” spotykałem się m.in. 
z Bogdanem Borusewiczem i Bogda-
nem Lisem. Od nich wiedziałem co 
względem nas planuje bezpieka, po-
nieważ otrzymywali te informacje np. 
od kapitana SB Adama Hodysza, który 

STRZEBIELINKOWCY

SB chciało wyeliminować ludzi 
mogących stanąć na czele strajku

JAN HAŁAS 
rocznik 1950, w sierpniu 1980 roku współorganizator strajku w Zarządzie Portu w Gdańsku, członek Komisji Zakładowej, delegat 
na I Walne Zebranie Delegatów, internowany w Strzebielinku od 5 listopada do 7 grudnia 1982 roku  
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współpracował z podziemną „Solidar-
nością”. Gdy robiło się bardziej gorąco, 
trzeba było się schować. Musiałem za-
chorować czy iść do szpitala i ukrywać 
się poza domem. Pomagali zaprzyjaź-
nieni lekarze, którzy działali w „Soli-
darności”, m.in. prof. Joanna Penson, dr 
Ryszard i Maria Wyszomirscy, dr Anna 
Budny-Liberek, Jerzy Umiastowski. 

– Przed uwięzieniem nazwa miej-
scowości Strzebielinek była już Panu 
znana?

– Tak, wiedziałem, że jest tam jeden z 
obozów internowania, ponieważ siedzie-
li tam już nasi koledzy, których zamknęli 
po 13 grudnia, a jednym z pierwszych 
osadzonych był śp. Lech  Kaczyński. 

– Jakie warunki panowały w Strze-
bielinku w momencie, gdy Pan tam 
trafił?

– Zanim trafiłem do Strzebielinka, 
poprzednicy wywalczyli już ze Służbą 
Więzienną znośne warunki odsiadki. 
Była kaplica, w której ksiądz z kościoła 
garnizonowego w Gdańsku odprawiał 
msze św. Mieliśmy więc kontakt z księ-
dzem, a także – w obie strony – ze 
światem zewnętrznym. Drukowaliśmy 
znaczki poczty więziennej, kartki oko-
licznościowe, graliśmy w szachy, odby-
wały się szkolenia, wykłady. Byliśmy 
traktowani inaczej niż kryminalni, 
którzy budowali elektrownię szczyto-
wo-pompową w Żarnowcu, nie obowią-
zywał nas ścisły regulamin więzienny. 
W dzień cele były otwarte i można było 
kontaktować się z innymi kolegami, wy-
chodzić na spacerniak, biegać, ćwiczyć. 
Jednak samo przebywanie w więzieniu 
było dla mnie przykrym doświadcze-
niem, źle to wspominam. 

– Pamięta Pan z kim był w celi?

– Siedziałem w celi 8–12-osobowej 
z piętrowymi łóżkami, m.in. z Maria-
nem – ale dla nas Ryśkiem – Siwym, 
Andrzejem Ładwikowskim oraz Edwar-
dem Włodarskim. Do więzienia przy-
jeżdżali esbecy, którzy wzywali nas na 
indywidualne rozmowy i namawiali 
do współpracy lub proponowali wy-
jazd za granicę z paszportem w jedną 
stronę, czyli bez prawa powrotu do 
kraju. Otrzymałem propozycje wyjaz-
du do Norwegii, Holandii lub Francji, 
ponieważ ze związkami z tych krajów 
mieliśmy wcześniej kontakty. Ale SB 
promowała także inne kraje, od państw 
Ameryki przez RPA po Australię. Od-
mówiłem, ale niektórzy skorzystali 
i mieszkają tam do dzisiaj.  

– Przez ten miesiąc był Pan trzymany 
w jednej celi czy przenoszony?

– W jednej, znajdującej się naprze-
ciwko kaplicy. 

– Raptem po miesiącu udało się Panu 
opuścić Strzebielinek...

– Sukcesywnie nas wypuszczali po 
kilka osób dziennie, w moim przypad-
ku było to 7 grudnia. Wiadomo było, że 
Jaruzelski chce zlikwidować „internaty” 
do Bożego Narodzenia i wszyscy mają 
wyjść na wolność. Niektórzy nie chcieli 
opuścić więzienia i klawisze musieli ich 
wyprowadzać za bramę. Inni przyjmo-
wali to różnie, np. Stanisław Wądołow-
ski, wiceprzewodniczący „Krajówki”, 
był zły, że wychodzi jako jeden z pierw-
szych, ponieważ uważał, że powinien 
być zwolniony jako ostatni.

– Zostali tylko kryminalni.
– Tak. W czasie świąt w Strzebie-

linku nie było już nikogo z więźniów 
politycznych, z „Solidarności”.

(tm) 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

ś.p. 

Romuald Dubowik
członek Komisji Międzyzakładowej Biura Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”.

Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Zmarłego szczere wyrazy współczucia
składają członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  

Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Beacie i Sławomirowi Kalwasińskim szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca i Teścia

ś.p. 

Franciszka Wieckiego
składają członkowie i pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

Wystawa zorganizowana w sali Jana Pawła II oraz msza święta i modlitwa 
nad grobami zamordowanych stoczniowców – w ten sposób w Wejherowie 
obchodzona była rocznica grudniowej tragedii.  

Wystawę w sali Jana Pawła II znajdującej się przy Parafii Świętej Trójcy przygo-
towała Wejherowska Wspólnota Pokoleń przy udziale Komandorii Wejherowskiej 
Orderu św. Stanisława. Zaprezentowane zostały tam historyczne zdjęcia z wydarzeń 
grudniowych, a także różne eksponaty, pamiątki, flagi i wydawnictwa. Inicjatorami 
tego przedsięwzięcia byli Henryk Jarosz, prezes Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń, 
a zarazem kawaler Orderu św. Stanisława, a także Edward Formela i Mieczysław 
Sellin. 

Z kolei w wejherowskiej kolegiacie w 50 rocznicę wydarzeń grudniowych ks. 
prałat Tadeusz Reszka odprawił uroczystą mszę świętą w intencji ofiar Grudnia 70, 
a na cmentarzu zostały złożone wiązanki kwiatów. 

– Na wejherowskim cmentarzu przy ulicy Roszczynialskiego znajdują się groby 
młodych mieszkańców Wejherowa pracujących w gdyńskiej stoczni, którzy pół 
wieku temu zginęli podczas pamiętnego Grudnia. To 33-letni Marian Wójcik i 17-
-letni Zbigniew Nastały – przypomina Wspólnota Pokoleń. – Każdego roku, od 
wielu już lat, 17 grudnia przy grobach zamordowanych stoczniowców z Wejherowa 
spotykają się rodziny i mieszkańcy przy udziale władz miasta i powiatu, działaczy 
NSZZ „Solidarność” i młodzieży z „samochodówki”, aby uczcić ich pamięć i złożyć 
kwiaty. Modlitwę nad grobami prowadzi tradycyjnie dziekan wejherowski ks. prałat 
Daniel Nowak, były kapelan wejherowskiej „Solidarności”. 

oprac. (tm)

Wystawa w Wejherowie. Na zdjęciu jej współtwórcy: Henryk Jarosz i Edward Formela.

Grudzień ‘70 upamiętniony 
także w Wejherowie
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KONKURS: „MOJA SOLIDARNOŚĆ”

„Solidarność” 
na uczelniach wyższych

Na początku roku zwróciliśmy się do Czytel-
ników „Magazynu Solidarność” o nadsyłanie 
zdjęć i dokumentów oraz osobistych wspo-
mnień związanych z 40 rocznicą powstania 
NSZZ „Solidarność”, a także 50 rocznicą tra-
gicznych wydarzeń Grudnia ’70. 
Otrzymaliśmy teksty pochodzące nie tylko z 
naszego regionu. Poniżej publikujemy relację 
Anny Dąbrowskiej z Wrocławia. 

Osoby zachęcone przykładem, które chciały-
by się podzielić swoimi przeżyciami, prosimy 
o nadsyłanie zarówno pisemnych wspomnień, 
jak i zdjęć. Najciekawsze opublikujemy w „Ma-
gazynie Solidarność”, a wszystkie zamieścimy 
na naszej stronie internetowej. 
E-maile i zgłoszenia można wysyłać na adres: 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl.

Powstanie „Solidarności” 
na uczelniach wyższych

Po podpisaniu w Gdańsku Poro-
zumień Sierpniowych, w pierwszych 
dniach września spontanicznie za-
wiązywały się komitety założycielskie 
„Solidarności” na większości uczelni 
wrocławskich. Na mojej macierzystej 
Akademii Medycznej komitet założy-
cielski  utworzony został 3 września. 
Następnego dnia po przyjściu do pracy 
wszyscy, którzy zgłosili swój akces do 
„Solidarności”, zostali wezwani przez 
swoich szefów na rozmowę. I to od 

kierowników katedr w dużej mierze 
zależała nasza działalność w komitecie 
założycielskim, zwłaszcza nasze wyjaz-
dy. Nazwałabym to pierwszą oddolną 
próbą selekcji działaczy „Solidarności” 
na uczelniach wyższych, gdyż niektórzy 
musieli zrezygnować z działania.

Jedynym dokumentem, jakim dys-
ponowaliśmy 3 września, był komunikat 
Strajkowego Biuletynu Informacyjnego 
z dnia 31 sierpnia, który zawierał pro-
jekt statutu. W punkcie 4 tego projektu 
informowano nas, cytuję: Na Wybrzeżu 
gdańskim tworzy się Międzyzakładową 

Organizację Związku zrzeszającą pra-
cowników zakładów pracy z tego terenu. 
W jego skład wchodzą także pracownicy 
tych załóg pracowniczych, które zrzeszy-
ły się w Międzyzakładowym Komitecie 
Strajkowym w Gdańsku.

Rodziło to pytanie: co z nami? Brak 
możliwości uzyskania informacji na 
miejscu zmusił nas (5 września) do 
udania się do źródła, czyli do Gdańska. 
W podobnej sytuacji były inne komite-
ty założycielskie z regionów położonych 
daleko od centrum wydarzeń, o czym 
mogliśmy się przekonać  na miejscu. 

W tym czasie niechęć  do tworzenia 
jednego ogólnopolskiego związku 
środowisk gdańskich była tak duża, 
że przybywające tam komitety założy-
cielskie tworzyły podwaliny pod sekcje 
branżowe. Powstały ogólnopolskie ko-
mitety porozumiewawcze pracowników 
np. służby zdrowia, oświaty, nauki, a w 
naszym przypadku akademii medycz-
nych ze względu na specyfikę uczelni. 
Rodziło to zagrożenie, że przy braku 
porozumienia delegatów z regionów 
powstaną silne związki branżowe. 

Wyżej cytowany projekt w części 
III Zasady Wyborcze w punkcie 4 in-
formował: przewodniczących wybiera 
bezpośrednio walne zebranie (zebranie 
delegatów) organizacji danego szczebla. 
Według projektu z 31 sierpnia Lecha 
Wałęsę wybierałby zjazd delegatów, 
natomiast w kopii z dnia 22 września 
1980 r. w punkcie 9 zjazd delegatów 
pozbawiony jest tej możliwości przez 
dopisanie w punkcie 4: z wyjątkiem 
przewodniczącego Komisji Krajowej. 
W ten sposób Lech Wałęsa uzyskał do-
datkowy przywilej. 

Zmiana zapisu nie była dobra dla 
związku, uwidoczniło się to szczegól-
nie po wydarzeniach marca 1981 r. 
(prowokacja bydgoska). Nie twierdzę, 
że Krajowy Zjazd Delegatów odwołał-
by Wałęsę z funkcji przewodniczącego 
„Solidarności”, ale rozładowałby emo-
cje, które podzieliły członków związ-
ku po jego decyzji odwołania strajku 
bez porozumienia z Komisją Krajową. 
Zdecydowana większość członków 
„Solidarności” wrocławskich uczelni 
wyższych myślała podobnie jak Karol 
Modzelewski, który na znak protestu 
zrezygnował z funkcji rzecznika Ko-
misji Krajowej.

Działaczy wszystkich szczebli 
związku obowiązywała jedna i ta 
sama zasada, reprezentując „Solidar-
ność” nie wolno im było się wypo-
wiadać, a tym bardziej podejmować 
decyzji w imieniu swojej macierzy-
stej komórki związkowej. Ta zasada 
była bardzo dobra, zwłaszcza dla 
nas, osób działających na uczel-
niach. Zabezpieczała nas przed 
różnego typu naciskami czy wręcz 
szantażami. Taki tryb działania 
wymagał od nas jednak dużego 
zaangażowania, wypracowywania 
wspólnego stanowiska, włączając 
w to zainteresowanych pracowni-
ków zrzeszonych w kołach związ-
kowych.

Ta hiperdemokracja, jak na-
zywają ją niektórzy historycy 
(ja nazwałabym ją jawnym i 
kolegialnym podejmowaniem 
decyzji), odróżniała „Solidar-

ność” od innych organizacji  działają-
cych na terenie zakładów pracy, takich 
jak PZPR czy CRZZ. We wrześniu 1980 
roku w większości zakładów pracy do 
CRZZ należało od 90 do 100 procent 
pracowników. Głównym powodem 
takiej sytuacji było to, że CRZZ dys-
ponował i zarządzał zakładowym fun-
duszem socjalnym i mieszkaniowym 
oraz całą bazą wypoczynkową, tzw. 
wczasami pracowniczymi. Zapisanie 
się do pracowniczej kasy zapomogo-
wo- pożyczkowej zawsze związane było 
z wypełnieniem deklaracji przystąpie-
nia do CRZZ. Nie można było należeć 
do dwóch związków jednocześnie, aby 
przystąpić do „Solidarności” zadłużeni 
w tych kasach pracownicy musieliby 
spłacić całość zaciągniętego kredytu.

Sposób działania komitetów założy-
cielskich „Solidarności” oraz uporząd-
kowanie spraw socjalno-bytowych pra-
cowników, a zwłaszcza oddzielenie kas 
zapomogowo-pożyczkowych od CRZZ, 
to bardzo ważne czynniki wzrostu po-
pularności „Solidarności” w zakładach 
pracy. Po pięciu miesiącach działalno-
ści komitetów założycielskich „Solidar-
ność” liczyła około 10 milionów człon-
ków, czyli 80 procent zatrudnionych.

Utworzenie i działalność 
Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” na 
Akademii Medycznej we 
Wrocławiu

W pierwszych dniach września 
podjęto próby utworzenia Komite-
tu Założycielskiego „S” w Instytucie 
Stomatologicznym - dr Anna Dadun-
-Sęk, w Klinice i Instytucie Ginekolo-
gicznym - dr hab. Eligiusz Wieczorek 
oraz w Rektoracie - Kazimierz Pisko-
zub. Ostatecznie Komitet Założycielski 
„Solidarności” AM powstał 3 września 
1980 roku na zebraniu pracowników 
zwołanym przez dr. Wiesława Woje-
wódzkiego, przewodniczącego uczelnia-
nego CRZZ. Z wielkim entuzjazmem i 
nadzieją zgromadziliśmy się tłumnie 
w sali mikrobiologii (największej na 
AM ).W czasie burzliwej dyskusji dr 
Wojewódzki przedstawił, jak poważne 
problemy ma jako działacz związkowy 
w zderzaniu się z władzami uczelni. Na-
stępnie oznajmił, że podaje się do dymi-
sji i opuścił salę. Mimo nie najlepszego 
nastroju uczestników zebrania Sławo-
mirowi Sidorowiczowi udało się zebrać 
wystarczającą liczbę osób, aby utworzyć 
Komitet Założycielski „S” na Akademii 
Medycznej. Chętni do wstąpienia do 
komitetu założycielskiego zapisywali 
swoje nazwiska na tablicy. 

Przy kolejnych rocznicach powsta-
nia „Solidarności” zastanawiam się 
nad moją decyzją podjętą wtedy, która 
zaważyła na całym moim życiu. Pa-
miętałam przecież, jak nas studentów 
potraktowano podczas marcowych 
strajków 1968 roku. Mój ojciec osierocił 
mnie w 1959 r., umierając po kolejnym 
przesłuchaniu na UB, byłam matką. 
Gdyby wszystko odbywało się sprawnie 
i ustawiła kolejka chętnych pod tabli-
cą, wróciłabym do domu zadowolona. 
Emocje we mnie były tak duże, że choć 
rozum mówił: nie rób tego, nogi same 
mnie zaprowadziły do tablicy Dziwne, 
ale poczułam się wolna i do końca życia 
będę pamiętać trzy pierwsze nazwiska 
na tablicy, pod którymi napisałam swo-
je.

We Wrocławiu strajki rozpoczęły się 
dopiero 26 sierpnia i Dolnośląski Ko-
mitet Założycielski NSZZ „Solidarność” 
był w powijakach, niewiele można było 
się tam dowiedzieć. Postanowiliśmy 
udać się do źródła, czyli do Gdańska, 
po wytyczne. Pojechaliśmy fiatem 
125p (Sławomir Sidorowicz, Ryszard 
Ściborski, Jerzy Osada, Anna Dąbrow-
ska) mimo niepewności związanych nie 
tylko z benzyną, ale też, czy dojedziemy 
i wrócimy cało.

W MKS skierowano nas do dr. Jana 
Niżnikiewicza, który reprezentował ze-
spół do spraw kontaktów z uczelniami 
wyższymi i służbą zdrowia. Dowie-
dzieliśmy się, że tworzone są branżowe 
ogólnopolskie komisje porozumiewaw-
cze komitetów założycielskich. Nas naj-
bardziej zainteresowała, poza komisją 

Czterdzieści lat minęło od powstania „Solidarności”, powróciły wspomnienia. Z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chałam zatem na YouTube konferencji IPN „ Z dala od centrum”, zwłaszcza że część referatów dotyczyła środowisk 
akademickich. Temat powstawania „Solidarności”w środowisku akademickim, o ile mi wiadomo, pojawił się po 
raz pierwszy na konferencjach IPN. Rola sekcji branżowych zupełnie się zatarła. Czym była „Solidarność” zasta-
nawiają się historycy i próbują ją na różne sposoby opisać, a okres, w którym działaliśmy, nazywany jest  często 
karnawałem „Solidarności”. Karnawał kojarzy się z zabawą. Czy myśmy się bawili? Być może tak byliśmy odbie-
rani. Funkcjonowanie w tak demokratycznej strukturze, jaką była „Solidarność,”w państwie totalitarnym, jakim 
z kolei był PRL, w którym wszystko podporządkowane było PZPR, przewodniej sile narodu, to jak balansowanie 
na cienkiej linie.

by Wałęsę z funkcji przewodniczącego 
„Solidarności”, ale rozładowałby emo-
cje, które podzieliły członków związ-
ku po jego decyzji odwołania strajku 
bez porozumienia z Komisją Krajową. 
Zdecydowana większość członków 
„Solidarności” wrocławskich uczelni 
wyższych myślała podobnie jak Karol 
Modzelewski, który na znak protestu 
zrezygnował z funkcji rzecznika Ko-
misji Krajowej.

Działaczy wszystkich szczebli 
związku obowiązywała jedna i ta 
sama zasada, reprezentując „Solidar-
ność” nie wolno im było się wypo-
wiadać, a tym bardziej podejmować 
decyzji w imieniu swojej macierzy-
stej komórki związkowej. Ta zasada 
była bardzo dobra, zwłaszcza dla 
nas, osób działających na uczel-
niach. Zabezpieczała nas przed 
różnego typu naciskami czy wręcz 
szantażami. Taki tryb działania 
wymagał od nas jednak dużego 
zaangażowania, wypracowywania 
wspólnego stanowiska, włączając 
w to zainteresowanych pracowni-
ków zrzeszonych w kołach związ-
kowych.

zywają ją niektórzy historycy 
(ja nazwałabym ją jawnym i 
kolegialnym podejmowaniem 

ność” od innych organizacji  działają-
cych na terenie zakładów pracy, takich 
jak PZPR czy CRZZ. We wrześniu 1980 
roku w większości zakładów pracy do 
CRZZ należało od 90 do 100 procent 

z kolei był PRL, w którym wszystko podporządkowane było PZPR, przewodniej sile narodu, to jak balansowanie 
na cienkiej linie.

Historyczna legitymacja związkowa 
autorki artykułu.
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Rozmowa 
z Edwardem Zbuckim, 
przewodniczącym 
Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w gdyńskim Radmorze

– Jest Pan jedną z wielu osób, które 
zachorowały na koronawirusa. Jak 
się Pan o tym dowiedział?

– Wszystko zaczęło się 26 paździer-
nika, gdy dostałem kaszlu oskrzelowego. 
Zadzwoniłem wówczas do lekarza. Ten 
przepisał mi antybiotyk, ale po wzięciu 
leku gorączka nie ustąpiła. 

– Co stwierdził lekarz?
– Dał mi skierowanie na badanie pod kątem koronawirusa. 

– Czyli podejrzenie było od razu. 
– Tak. Pojechałem zrobić badanie i okazało się, że mam wynik dodatni. Ka-

zano mi wówczas siedzieć w domu i nigdzie nie wychodzić. Leżałem w łóżku, po 
tygodniu nadal miałem zbyt wysoką temperaturę. Oskrzela były wówczas czyste, 
przestałem kasłać, lecz nadal działo się coś nie tak. Syn zauważył, że zaczynam 
powoli tracić świadomość. Zawiózł mnie wówczas do szpitala. Tam okazało się, że 
mój stan jest już ciężki. COVID-19 zaatakował nerkę. Od urodzenia miałem tylko 
jedną, więc wirus wybrał najsłabszy organ. „Przy okazji” doszło wirusowe zatrucie 
całego organizmu. 

– I dlatego tracił Pan świadomość... 
– Dokładnie tak. Okazało się, że zaatakowana została nerka, która w efekcie 

zarażenia przestała pracować. Moje organy zaczęły puchnąć. Szybko wykonano 
dializę. Dopiero wówczas mój stan zaczął się polepszać. 

– Gdy syn zabrał Pana do szpitala, od razu trafił Pan na oddział?
– Tak. Zabrali mnie na salę, gdy tylko zobaczyli jak wyglądam. Moim opiekunem 

był doktor Marcin Dręczewski, przesympatyczny człowiek, któremu warto zaufać. 
Zawsze, gdy już odchodził od chorego, pytał się, czy coś jest potrzebne i jak może 
pomóc. Rzadko się zdarza, aby lekarz w ten sposób podchodził do spraw pacjentów. 
Również pielęgniarki w redłowskim szpitalu były miłe. Wiem, że ludzie nie chcą 
iść do szpitala. Sam zresztą też nie chciałem, ponieważ myślałem, że mi przejdzie. 
Ale jeszcze chwila i przeszłoby mi już na zawsze... Taka jest prawda. A jeśli ktoś 
nie wierzy w koronawirusa, może iść na jeden dzień do szpitala i zobaczyć cierpią-
cych tam ludzi. Nie można lekceważyć objawów, ponieważ nawet jeśli przejdą na 
jakiś czas, to potem wrócą. Każda osoba z podejrzeniem koronawirusa powinna 
iść się zbadać. W moim przypadku choroba nie zaatakowała płuc, ale oskrzela, 
a następnie nerkę. 

– Nie wyszedł Pan z tego bez szwanku, ale z opieki szpitalnej jest Pan zado-
wolony.

– Tak, bardzo. Chciałbym wszystkim, włącznie z lekarzem, który się mną opieko-
wał, podziękować. W Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
cała załoga dba o pacjenta. Ja po pewnym czasie zacząłem już chodzić i radzić 
sobie, ale były tam także osoby, które przez cały czas leżały, nie mogąc wstać. One 
również miały zapewnioną opiekę. 

– Jak długo przebywał Pan w szpitalu?
– Przeleżałem trzy tygodnie i jeden dzień. Tydzień przed moim wyjściem przy-

szedł lekarz i powiedział, że udało się, choć czarno to widział. Faktycznie przez 
kilka dni nawet nie wiedziałem, co lekarze robili. Teraz wracam do zdrowia, czuję 
się lepiej. Znacznie schudłem, koronawirus zrobił swoje, jakoś trzeba z tym żyć, nie 
mam innego wyjścia. Być może kiedyś uda się zrobić przeszczep nerki. 

– Czy w czasie pobytu w szpitalu była możliwość odwiedzin w jakiejkolwiek 
formie?

– Nie. To szpital covidowski, więc wprowadzony został zakaz odwiedzin. 

– Czyli z rodziną mógł się Pan kontaktować na przykład telefonicznie...
– Tak, okno pokoju, w którym leżałem, znajdowało się przy lesie. Moje dzieci 

podchodziły od tej strony i mogliśmy się zobaczyć, pokiwać. Gdy przywieźli mi 
jakąś wodę czy piżamę to można było wszystko to zostawić w izbie przyjęć, skąd 
dostarczane były przez obsługę szpitalną. Żadne odwiedziny nie były możliwe. 
Zostałem wypuszczony z placówki dopiero po wykonaniu wymazu i gdy lekarz 
stwierdził, że jestem już zdrowy. Teraz mam już „czyste” papiery. Po wszystkich tych 
przejściach mogę jedynie podziękować lekarzom, całemu personelowi medycznemu 
za opiekę oraz rodzinie i znajomym, którzy wspierali mnie modlitwą i dobrym 
słowem. Serdeczne „Bóg zapłać”.

rozmawiał (tm)

Dziękuję!

służby zdrowia, szkół wyższych oraz 
nauki, tworząca się już komisja poro-
zumiewawcza akademii medycznych, 
a to ze względu na specyfikę uczelni. Z 
marszu przystąpiliśmy do niej. W wy-
niku prac Komisji Porozumiewawczej 
AM powołano zespoły postulatowe we 
wszystkich komitetach założycielskich 
AM w Polsce. W zespole postulato-
wym naszej komisji pracowali między 
innymi: Teresa Skarżyńska, Małgorzata 
Różewicz, Franciszek Ludwików, Janusz 
Morasiewicz (przewodniczący tego ze-
społu). Spotkania przedstawicieli tych 
zespołów odbywały się raz w tygodniu 
w Gdańsku. 

Na zawsze zachowam w pamięci od-
ważnych stoczniowców, którzy po zebra-
niu odprowadzali mnie na dworzec kole-
jowy sobie znanymi skrótami, dźwigając 
moje torby wypełnione prasą.  

Po zebraniu postulatów środowisk 
medycznych dziewięciu uczelni zo-
stał opracowany Memoriał w Sprawie 
Reformy Struktury i Funkcji Uczelni 
Medycznych w PRL, został on wysłany 
do ówczesnych władz. Komisja Poro-
zumiewawcza AM delegowała swoich 
członków: z Gdańska (dr Jan Niżnikie-
wicz), z Wrocławia (dr Anna Dąbrow-
ska) i Krakowa (prof. Zbigniew Chłap) 
do Ogólnopolskiej Komisji Porozumie-
wawczej Nauki (powstała w listopadzie 
1980 roku) w celu wypracowania wspól-
nego stanowiska w sprawie reformy 
szkolnictwa wyższego. W wyniku prac 
tej komisji po niecałym roku (listopad 
1981) powstał solidarnościowy projekt 
ustawy o szkolnictwie wyższym, który 
miał zostać przesłany do Sejmu.

Po powrocie 5 września do Wrocła-
wia zdaliśmy sobie sprawę, że jest nas 
za mało. Statut związku pozwalał ko-

mitetom założycielskim organizować 
się w struktury większe, regionalne, 
jak i branżowe. Tworzony był Dolno-
śląski Komitet Założycielski NSZZ „So-
lidarność”, do którego delegatem został 
Sławomir Sidorowicz, przewodniczący 
Komitetu Założycielskiego. Równolegle 
komitety założycielskie zrzeszały się w 
branżowe struktury, zarówno na pozio-
mie regionu, jak i ogólnopolskim. Nasz 
Komitet Założycielski przystąpił do Ko-
misji Porozumiewawczej Pracowników 
Nauki i Oświaty Dolny Śląsk. Wspólnie 
z Franciszkiem Ludwików byłam dele-
gatem do tej komisji. Lejtmotywem ko-
misji w tym czasie była walka o wolne 
soboty.

Mieliśmy podstawowy problem 
z komunikowaniem się z naszymi 
członkami, filie AM rozrzucone były 
po całym Wrocławiu. Postanowiliśmy 
więc rozszerzyć skład komitetu założy-
cielskiego o przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych, tzw. delegatów do 
komitetu założycielskiego. Na zebraniu 
10 września uformował się ostateczny 
skład Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność” przy naszej uczelni skła-
dający się z 25 członków, o czym został 
zawiadomiony działający już Dolnoślą-
ski Komitet Założycielski NSZZ „Soli-
darność” urzędujący  przy pl. Czerwo-
nym we Wrocławiu.

Powstała Wszechnica Solidarności 
prowadzona przez Barbarę Labudę, 
a my po pracy biegaliśmy na pl. Czer-
wony poznawać meandry demokracji. 
Wiedzę, jaką wynieśliśmy z wykładów, 
wykorzystaliśmy przy wyborach prze-
wodniczących kół i delegatów na za-
kładowe zebranie delegatów. Ponadto 
dzieliliśmy się nią z innymi placówka-
mi medycznymi i nie tylko. Niedziele 

też nie zawsze były wolne, trzeba było 
wyjeżdżać (jechałam wraz z mężem) na 
wieś, pomagać rolnikom zakładać „So-
lidarność” Rolników Indywidualnych.

Mimo Porozumień Sierpniowych 
komunistyczny rząd nie wyrażał zgody 
na tworzenie związków zawodowych w 
resortach mundurowych. Na początku 
października kolejarze ogłosili strajk 
generalny, a następnie protest głodowy. 
Zaplecze medyczne tego strajku zabez-
pieczali lekarze: Władysław Sidorowicz, 
a z naszego komitetu założycielskiego 
Juliusz Jakubaszko i Eligiusz Wieczo-
rek.  

Po uporządkowaniu przez Teresę 
Skarżyńską, Annę Dąbrowską i Witol-
da Fałdrowicza spraw pracowniczych 
w dziale socjalnym (opracowanie re-
gulaminów), a zwłaszcza po oddzie-
leniu kasy zapomogowo-pożyczkowej 
od starych związków, liczba członków 
„S” zaczęła na naszej uczelni szybko 
rosnąć.

Na duże problemy natrafiliśmy 
przy tworzeniu kół związkowych. 
Myślę, że były one podsycane przez 
tajnych współpracowników SB. Nasi 
związkowcy mieli zupełną swobodę w 
tworzeniu kół, pod warunkiem jednak, 
że koło nie mogło liczyć mniej niż 10 
członków. Ostatecznie utworzono 54 
koła związkowe, w których zrzeszeni 
byli nasi członkowie ze wszystkich jed-
nostek organizacyjnych AM.

Najmniejsze, liczące dziesięciu 
członków, były koła: Kliniki Chorób 
Płuc, Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku 
Dziecięcego oraz Pracowni Dokumen-
tacji Fotografii Naukowej. Najliczniej-
szym kołem, liczącym 96 członków, 
było koło Działu Spraw i Domów Stu-
denckich. Po utworzeniu kół przystąpi-
liśmy do wyborów ich przewodniczą-
cych i delegatów na Zakładowe Walne 
Zebranie Delegatów (jeden delegat na 
10 członków Związku).

W listopadzie do Związku maso-
wo zaczęli zapisywać się kierownicy 
zakładów. Aby ograniczyć ich wpływ 
na wybory w kołach, wprowadziliśmy 
zasadę, że zarówno same wybory, jak i 
zgłaszanie kandydatów na przewodni-
czących kół i delegatów na WZD będzie 
się odbywać w sposób tajny. Wybrano 
54 przewodniczących kół i 130 delega-
tów. W grudniu 1980 roku do „Solidar-
ności” należało 1288 pracowników AM. 
Na Walnym Zebraniu Delegatów, które 
odbyło się 17 grudnia, wybrano prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej i 24-
-osobową Uczelnianą Komisję Zakłado-
wą oraz 5-osobową Komisję Rewizyjną. 
W dniu wyborów zakończył swoją dzia-
łalność Komitet Założycielski NSZZ „S” 
na naszej uczelni. Komisja Zakładowa 
oprócz komunikatów zaczęła wydawać 
pismo „Naszym Zdaniem”, w którym 
opisywano zarówno naszą działalność, 
ale także to wszystko, co w tym czasie 
działo się na samej uczelni. Na łamach 
gazety mógł się wypowiedzieć każdy z 
pracowników. Redaktorem naczelnym 
był Piotr Hirnle, ostatnią żartobliwą 
stronę redagował Witold Kapuściński, 
z meandrami historii zapoznawał nas 
Roman Skawiński. Jak burzliwe dysku-
sje toczyły się na łamach „Naszym Zda-
niem” wystarczy zapoznać się choćby z 
jedną wydaną gazetką w drugiej poło-
wie 1981 roku.

Anna Dąbrowska, 
Wrocław

„Naszym Zdaniem” z 1981 roku.

HISTORIA
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ZMIANY NADCHODZĄCE W 2021 ROKU 

PRAWO

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W roku 2021 wchodzą w życie kolej-
ne zmiany w prawie pracy i przepi-
sach ubezpieczeniowych.

I. Wyższe wynagrodzenie 
minimalne

W 2021 roku pensja minimalna 
wyniesie 2800 zł i wzrośnie o 200 zł 
(w 2020 roku wynosiła 2600 zł), a 
stawka godzinowa od umów zlece-
nia będzie wynosić 18,30 zł.

Wzrost wynagrodzenia pociągnie za 
sobą zmiany w wysokości niektórych 
świadczeń pracowniczych, których 
wysokość jest pochodną minimalnej 
pensji. I tak wzrośnie kwota dodatku 
stażowego, minimalnego odszkodowa-
nia od pracodawcy, który dopuścił się 
wobec pracownika mobbingu, dodatku 
za pracę w porze nocnej, kwoty wolne 
od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, 
które należy pozostawić pracownikowi 
do dyspozycji. 

II. Nowelizacja ustawy 
o emeryturach i rentach 
z FUS

Rząd przewiduje, że od marca 2021 
r. świadczenia zostaną podwyższone 
o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł 
brutto.

Kwoty minimalne renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy, renty 
rodzinne i renty socjalne zostaną pod-
niesione do 1250 zł, a renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy – do 
937,50 zł.

Ponadto do 2450 zł podwyższona 
będzie kwota graniczna uprawniająca 
do przyznania świadczenia wyrów-
nawczego, wypłacanego na podstawie 
ustawy o działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych.

Nowe rozwiązania mają wejść w ży-
cie 1 marca 2021 r.

III. Praca zdalna podczas izolacji

Pracownik objęty izolacją w wa-
runkach domowych, który nie przeja-
wia symptomów COVID-19 lub gdy 
objawy mają łagodny przebieg, będzie 
miał możliwość wykonywania pracy 
zdalnej.  

Pracownicy odbywający kwarantan-
nę lub poddani izolacji w warunkach 
domowych traktowani są jak osoby 
niezdolne do pracy i mogą ubiegać się 
o wynagrodzenie za czas choroby lub 
zasiłek chorobowy. W przypadku kwa-
rantanny możliwość świadczenia pracy 
zdalnej nie budziła wątpliwości. Zgod-
nie ze stanowiskiem ZUS, jeśli pracow-
nik jest zdolny do wykonywania zadań 
zleconych przez pracodawcę i strony 
umawiają się na tryb pracy zdalnej, 
przy tym pracownik nie występuje o 
wypłatę świadczeń z tytułu niezdolno-
ści do pracy, to nie ma przeciwwskazań 
do wykonywania pracy w takim stanie. 
Sporna była kwestia świadczenia pracy 
w ramach izolacji.

Praca zdalna podczas kwarantanny 
i izolacji jest możliwa, kiedy pracow-
nik o ten rodzaj pracy zawnioskuje. 

Wynagrodzenia, praca zdalna...
Brak takiego wniosku sprawia, że pra-
cownik nabywa prawo do świadczeń 
chorobowych: wynagrodzenia choro-
bowego, a po jego wyczerpania prawa 
do zasiłku chorobowego. Pracodawca 
nie ma możliwości samodzielnego 
decydowania o wykonywaniu pracy 
przez pracownika w czasie okresu od-
osobnienia.

IV.  Odpis na ZFŚS na 
dotychczasowym poziomie

W 2021 r. odpisy na ZFŚS pozostają 
na takim samym poziomie jak w 2020 r.
Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?

Pracodawcy prowadzący działalność 
w formie jednostek budżetowych i sa-
morządowych zakładów budżetowych 
tworzą fundusz bez względu na liczbę 
pracowników zatrudnianych na dzień 1 
stycznia 2021 r.

Natomiast dla pozostałych praco-
dawców zasady tworzenia ZFŚS zależą 
od liczby zatrudnionych osób.

Tutaj obowiązek tworzenia funduszu 
socjalnego mają pracodawcy, którzy na 
dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudniają co 
najmniej:
 50 pracowników w przeliczeniu na 

pełne etaty,
 20 i mniej niż 50 pracowników w 

przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z 
wnioskiem o utworzenie funduszu 
wystąpiła zakładowa organizacja 
związkowa.
Pracodawcy zatrudniający mniej 

niż 50 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty mogą podjąć decyzję o 
nietworzeniu funduszu oraz niewypła-
caniu świadczenia urlopowego.

Podstawą naliczania w 2021 roku 
będzie wynagrodzenie miesięczne w 
gospodarce narodowej w drugim pół-
roczu 2018 r. w wysokości 4134,02 zł. 
Wysokości odpisów na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych są obliczane 
od tej podstawy.

W związku z tym wysokość odpisu 
podstawowego w 2021 r. na:
 pracownika zatrudnionego w wa-

runkach normalnych wyniesie 
1550,26 zł 

 pracownika zatrudnionego w wa-
runkach szczególnie uciążliwych lub 
o szczególnym charakterze wyniesie 
2067,01 zł 

 pracownika młodocianego w I roku 
nauki wyniesie 206,70 zł 

 pracownika młodocianego w II roku 
nauki wyniesie 248,04 zł 

 pracownika młodocianego w III 
roku nauki wyniesie 289,38 zł 

V.  Program 500 + w roku 2021

W 2021 roku konieczne będzie zło-
żenie wniosku, aby dalej otrzymywać 
świadczenie rodzinne 500 plus.

W 2021 r. świadczenie 500 plus zo-
stanie przyznane na okres od 1 czerwca 
2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowaw-
cze (500 plus) w 2021 r. będą przyjmo-
wane:
 od 1 lutego 2021 r. – drogą elektro-

niczną;
 od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie.

VI.  Czas pracy w 2021 roku
Wymiar czasu pracy w 2021 r. to 

252 dni pracujące i 113 dni wolnych. 
13 z tych dni to święta wolne od pracy, 
z czego dwa z nich wypadają w sobotę: 
Święto Pracy (1 maja) oraz Boże Naro-
dzenie (25 grudnia) i pracodawca jest 
obowiązany udzielić w zamian dodat-
kowego dnia wolnego. Natomiast pra-
codawca nie ma obowiązku udzielenia 
dnia wolnego, gdy święto wypadnie w 
niedzielę (np. 15 sierpnia), która jest dla 
pracownika dniem wolnym od pracy.

Dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy w 2021 roku są:
 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok, 
 6 stycznia (środa) – Święto Trzech 

Króli, 
 4 kwietnia (niedziela) – Wielka-

noc, 
 5 kwietnia (poniedziałek) – drugi 

dzień Wielkiej Nocy, 
 1 maja (sobota) – Święto Pracy, 
 3 maja (poniedziałek) – Święto Na-

rodowe Trzeciego Maja, 
 23 maja (niedziela) – Zielone Świąt-

ki, 
 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, 
 15 sierpnia (niedziela) – Wniebo-

wzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
 1 listopada (poniedziałek)  – 

Wszystkich Świętych, 
 11 listopada (czwartek) – Narodo-

we Święto Niepodległości, 
 25 grudnia (sobota) – pierwszy 

dzień Bożego Narodzenia, 
 26 grudnia (niedziela) – drugi 

dzień Bożego Narodzenia. 
W 2021 roku pracownicy przy 

odpowiednim zaplanowaniu do-
datkowych dni wolnych skorzystają 
z dłuższego urlopu w styczniu oraz 
listopadzie.  Początek 2021 r. zapowia-
da się korzystnie pod względem liczby 
dni świątecznych. Nowy Rok (1 stycz-
nia) wypada w piątek, kolejne święto 
ustawowe – Trzech Króli (6 stycznia) 
– przypada na środę. Wystarczy zatem 
wziąć cztery dni urlopu, aby korzystać 
z wypoczynku noworocznego aż 10 
dni.

W tym roku wyjątkowo ferie zimo-
we nie są rozłożone na kilka terminów 
dla różnych województw. Z powodu 
pandemii koronawirusa, aby ograniczyć 
wyjazdy zimowe, rząd zdecydował, że 
w 2021 r. ferie zimowe będą trwać od 
4 do 17 stycznia i termin ten dotyczy 
całego kraju.

Z kolejnego dłuższego wypoczynku 
będzie można skorzystać w czerwcu 
z okazji Bożego Ciała. Osoby, któ-
re wybiorą urlop w piątek, 4 czerwca 
skorzystają z czterech dni wolnych. 
Natomiast pracownicy mający ochotę 
na dłuższy wypoczynek mogą dodatko-
wo wziąć trzy dni wolne 31 maja, 1, 2 
czerwca i skorzystać z dziewięciodnio-
wego urlopu.

Święto Niepodległości (11 listopa-
da) wypada podobnie jak Boże Ciało w 
czwartek. W związku z tym pracowni-
cy, biorąc urlop w piątek (12 listopada), 
skorzystają z czterech dni wolnego.

Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Ubezpieczeni, których niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja na-
stąpiły po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych, mają prawo do zasiłku chorobowego na preferencyjnych za-
sadach. Dotyczy to osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych (zarów-
no pracowników medycznych, jak i niemedycznych), jednostkach pomocy 
społecznej oraz członków ochotniczej straży pożarnej.

Nowe przepisy umożliwiają wyrównanie zasiłku chorobowego za okres od 5 
września do wysokości 100 proc. podstawy wymiaru osobom zatrudnionym w 
podmiotach leczniczych oraz członkom ochotniczej straży pożarnej. Pracownicy 
jednostek pomocy społecznej, które świadczą usługi całodobowo, noclegowni oraz 
innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, otrzymają wyrównanie od 29 listo-
pada. 

Przeliczenie zasiłku możliwe jest na wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca pracodawca 
lub zleceniodawca, to wniosek należy złożyć do niego. Osoba prowadząca własną 
firmę powinna to zrobić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można 
przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru przysługuje oso-
bom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracowni-
kom), jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcom, osobom prowadzącym działalność 
gospodarczą).

Aby otrzymać podwyższony zasiłek, osoba zatrudniona w podmiocie leczni-
czym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie 
w związku z COVID-19, powinna złożyć oświadczenie, że niezdolność do pracy 
jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa natomiast oświadczenie, 
że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja jest spowodowana COVID-19 
i powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP.

Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących ustalania prawa do zasiłku 
chorobowego na preferencyjnych warunkach dla zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, jednostkach pomocy społecznej i członków ochotniczej straży pożarnej 
znajdują się na stronie zus.pl. Tam można znaleźć również wzór oświadczenia.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Ile za kwarantannę  
i izolację

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło zawieranych od 
nowego roku. ZUS będzie prowadzić ewidencję takich umów.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło dotyczy płatników składek lub osób fi-
zycznych, które zleciły wykonanie dzieła (zawarły z wykonawcą dzieła umowę) po 
1 stycznia 2021 r. 

Nie muszą informować o zawartych umowach o dzieło podmioty lub jednostki 
organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego), które nie 
są płatnikami składek, bo nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej 
jednego ubezpieczonego. Natomiast osoby fizyczne, które zawarły umowę o dzieło, 
muszą ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy są zarejestrowane tam jako płatnik 
składek czy też nie.

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy umów zawartych z własnym pracownikiem, 
wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem 
oraz zawartych z prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach tej działalno-
ści. 

Sposób informowania ZUS o zawieranych umowach cywilnoprawnych będzie 
bardzo prosty. Podstawowe dane o zawartej umowie można przesłać za pomocą 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE), czyli bez wychodzenia z domu. W zgło-
szeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego 
i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz liczby zawar-
tych umów. Służy do tego formularz o nazwie RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). 
Dla każdego wykonawcy wypełnia się oddzielny formularz. W jednym formularzu 
RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10 zawartych umowach o dzieło. 
Umowę trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od jej zawarcia. 

Rejestr pozwoli  dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło. 
Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-
-analitycznych, a także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. 

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Kto od 1 stycznia musi zgłosić 
umowę o dzieło do ZUS
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Czy pracownik w czasie 
przebywania na 
kwarantannie lub w izolacji 
może pracować?

Na wstępie trzeba odróżnić pojęcia 
osoby przebywającej na kwarantannie 
od osoby poddanej izolacji. Kwaran-
tanna to odosobnienie osoby zdrowej, 
która była narażona na zakażenie, w ce-
lu zapobieżenia szerzeniu się chorób 
szczególnie niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych. Natomiast izolacja to od-
osobnienie osoby lub grupy osób cho-
rych na chorobę zakaźną albo osoby 
lub grupy osób podejrzanych o cho-
robę zakaźną, w celu uniemożliwienia 
przeniesienia biologicznego czynnika 
chorobotwórczego na inne osoby. 

Izolacja w warunkach domowych 
to odosobnienie osoby chorej z prze-
biegiem choroby zakaźnej niewyma-
gającej bezwzględnej hospitalizacji 
ze względów medycznych w jej miej-
scu zamieszkania lub pobytu, w celu 
zapobieżenia szerzenia się chorób 
szczególnie niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych. 

Pracownik, który przebywa na 
kwarantannie może pracować, ale tyl-
ko w ramach pracy zdalnej. Taka moż-
liwość została uregulowana w art.  4h 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  walczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

Inspektorzy pracy odpowiadali na pytania

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 
ze zm., zwana dalej ustawą antykryzy-
sową). Osoby zatrudnione poddane 
obowiązkowej kwarantannie mogą, za 
zgodą pracodawcy, świadczyć w trybie 
pracy zdalnej pracę określoną w umo-
wie i otrzymywać z tego tytułu wyna-
grodzenie. Przepis co prawda obowią-
zuje od 29.11.2020 r., ale już przed jego 
wprowadzeniem w życie dopuszczało 
się za obopólną zgodą stron stosunku 
pracy wykonywanie zdalnej pracy pod-
czas kwarantanny. 

Za wykonywanie pracy podczas 
kwarantanny pracownik traci prawo do 
wynagrodzenia chorobowego czy za-
siłku chorobowego, ale otrzyma za ten 
czas wynagrodzenie za pracę. Natomiast 
możliwość świadczenia pracy zdalnej 
przez osoby poddane obowiązkowej 
izolacji w warunkach domowych zosta-
ła uregulowana w art. 4ha ww. ustawy i 
obowiązuje od 5 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z tym przepisem w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii pracownicy 
i inne osoby zatrudnione, poddane 
obowiązkowej izolacji w warunkach 
domowych, mogą, za zgodą praco-
dawcy albo zatrudniającego, świadczyć 
w trybie pracy zdalnej pracę określoną 
w umowie i otrzymywać z tego tytułu 
wynagrodzenie. Podobnie jak w przy-
padku pracy podczas kwarantanny, 
pracownik świadczący pracę w trakcie 
izolacji w warunkach domowych, traci 
prawo do wynagrodzenia chorobowego 
lub zasiłku chorobowego i nabywa pra-
wo do wynagrodzenia za pracę. 

Pracodawca narzuca 
pracownikowi wykonywanie 
pracy zdalnej. Czy 
pracodawca musi zapewnić 
sprzęt do jej wykonywania 
i czy może odwołać 
pracownika z pracy 
zdalnej przed terminem 
określonym w poleceniu jej 
wykonywania?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy anty-
kryzysowej w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy 
po ich odwołaniu, w celu przeciwdzia-
łania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna). 
Wykonywanie pracy zdalnej może 
zostać polecone, jeżeli pracownik ma 
umiejętności i możliwości techniczne 
oraz lokalowe do wykonywania takiej 
pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W 
szczególności praca zdalna może być 
wykonywana przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość lub dotyczyć wykony-
wania części wytwórczych lub usług 
materialnych. Narzędzia i materiały po-
trzebne do wykonywania pracy zdalnej 
oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej 
zapewnia pracodawca. Pracownik może 
używać narzędzi lub materiałów nieza-
pewnionych przez pracodawcę pod 
warunkiem, że umożliwia to poszano-
wanie i ochronę informacji poufnych 
i innych tajemnic prawnie chronionych, 
w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub 
danych osobowych, a także informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. Ważne jest za-
tem, aby strony stosunku pracy dążyły 
do porozumienia co do szczegółowych 
zasad wykonywania zdalnej pracy, 
niemniej to pracodawca podejmuje 
ostateczną decyzję w tym zakresie, a 
pracownik musi podporządkować się 
decyzji pracodawcy. Dodać należy, że 
pracodawca może cofnąć polecenie 
wykonania pracy zdalnej w każdym 
czasie (art. 3 ust. 8ww. ustawy anty-
kryzysowej). Dopuszczalne jest zatem 
skrócenie okresu świadczenia pracy 
zdalnej na czas oznaczony i uzasad-
niony przeciwdziałaniem COVID-19 i, 
co więcej, taka możliwość nie musi być 
wprost przewidziana w treści polecenia 
wykonywania pracy zdalnej. 

Pracodawca narzuca termin 
wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego? Czy 
może tak zrobić?

Pracodawca może narzucić pra-
cownikowi wykorzystanie zaległego 
urlopu wypoczynkowego. Zasadą jest, 
że pracodawca jest obowiązany udzie-
lić pracownikowi urlopu w tym roku 
kalendarzowym, w którym pracownik 
uzyskał do niego prawo. Urlop wy-
poczynkowy powinien być udzielany 
zgodnie z planem urlopów. Jeśli taki 
plan nie został ustalony, pracodawca 
ustala termin urlopu po porozumie-
niu z pracownikiem, biorąc pod uwagę 
wnioski pracowników i konieczność 
zapewnienia normalnego toku pracy 
(w tym zakresie wyłączenie dotyczy 
tzw. urlopu na żądanie). Natomiast je-
śli chodzi o zaległy urlop wypoczynko-
wy, to obecnie obowiązujące przepisy 
wprost dają pracodawcom możliwość 
wysyłania pracowników na zaległe 
urlopy nawet bez zgody pracownika. 
W okresie obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epide-
mii, ogłoszonego z powodu COVID-19, 
pracodawca może udzielić pracowni-
kowi, w terminie przez siebie wskaza-
nym, bez uzyskania zgody pracownika 
i z pominięciem planu urlopów, urlopu 
wypoczynkowego niewykorzystanego 
przez pracownika w poprzednich la-
tach kalendarzowych, w wymiarze do 
30 dni urlopu, a pracownik jest obowią-
zany taki urlop wykorzystać (art.  15gc 
ustawy antykryzysowej).

Jakie są zasady 
przeprowadzania szkoleń 
z dziedziny BHP w czasie 
epidemii? 

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych umożliwia prze-
prowadzanie szkoleń wstępnych za 
pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej (zdalnie). Wyjątek sta-
nowią szkolenia wstępne w dziedzinie 
BHP w części dotyczącej instruktażu 
stanowiskowego dla pracowników, 
którzy: mają zostać zatrudnieni na 
stanowisku robotniczym, mają zostać 
zatrudnieni na stanowisku, na którym 
występuje narażenie na działanie czyn-

ników niebezpiecznych lub mają zostać 
przeniesieni na powyższe stanowiska. 
Kolejne wyłączenie dotyczy uczniów 
odbywających praktyczną naukę za-
wodu oraz studentów odbywających 
praktyki studenckie. Szkolenie to będzie 
musiało być przeprowadzone w dotych-
czasowej formie. Natomiast w przy-
padku szkoleń okresowych z dziedziny 
BHP ustawodawca zachował ważność 
szkoleń, których termin przeprowadze-
nia przypadnie w okresie:
• obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii 
lub

• 30 dni od dnia odwołania stanu za-
grożenia epidemicznego – gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii, 
albo 30 dni od dnia odwołania stanu 
epidemii, 
do 60 dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego (o ile nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii) albo 
stanu epidemii.

Czy zachorowanie na COVID-
19 może być potraktowane 
jako choroba zawodowa?

Choroba wywołana zarażeniem wiru-
sem SARS-CoV-2 (COVID-19) jest choro-
bą zakaźną, która może zostać uznana za 
chorobę zawodową. Koniecznym warun-
kiem uznania takiej choroby za chorobę 
zawodową  jest to, że została ona spowodo-
wana działaniem czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy albo w związku ze sposobem wyko-
nywania pracy. Uznanie zarażenia wiru-
sem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową 
będzie się odbywało na takich samych 
zasadach jak w przypadku innych chorób 
zakaźnych. Istotne będzie ustalenie związ-
ku przyczynowo-skutkowego pomiędzy jej 
powstaniem a narażeniem zawodowym. 
Oznacza to nic innego, jak konieczność 
ustalenia bezspornego lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, że zarażenie na-
stąpiło w związku z wykonywaniem obo-
wiązków służbowych czy miało związek 
z wykonywaną pracą, a także potwier-
dzenia zmian chorobowych stanowiących 
skutek przebytej choroby. 

W listopadzie i grudniu ub.r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wraz 
z „Magazynem Solidarność” zorganizowali telefoniczne dyżury prawne, 
w ramach których specjaliści prawa pracy z OIP Gdańsk udzielali porad 
z zakresu prawnej ochrony pracy, głównie związanych z wykonywaniem 
pracy w czasie pandemii COVID-19. Poniżej kilka pytań i odpowiedzi z dy-
żuru inspektora pracy.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku 
dodatkowo uruchomione zostają telefoniczne 
porady prawne udzielane przez pracowników 
Okręgowego Inspektoratu:

 w siedzibie OIP Gdańsk – od poniedziałku do piątku w godzinach 10–13 
pod nr. tel. 58 340 09 24, 517 607 599;

 w oddziale w Gdyni we wtorki i czwartki w godzinach 10–14  
pod nr. tel. 500 781 587;

 w oddziale w Starogardzie Gdańskim we wtorki i czwartki w godzinach 
10–14 pod nr. tel. 516 056 463;

 w oddziale w Wejherowie – w poniedziałki w godzinach 8–15  
pod nr. tel. 58 672 71 83;

 w oddziale w Słupsku – we wtorki w godzinach 8–14.30  
pod nr. tel. 59 845 60 62.

Jednocześnie informujemy, że porady telefoniczne udzielane są przez Centrum 
Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy w dni robocze od godz. 9 do godz.15 pod 
numerami telefonów:

 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,

 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty 
naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania.

Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP 
w języku ukraińskim udzielane są w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 
16 do 20 pod numerem telefonu 22 111 35 29.

Sąd przywrócił związkowca do pracy
Trzeba było ponadtrzyletniej bata-

lii, sporu sądowego, pikiet, referendum 
strajkowego, by w końcu wrócił do pra-
cy związkowy lider w Gdynia Container 
Terminal S.A. Marek Szymczak.

4 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy 
w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych nakazał przywró-
cenie związkowca Marka Szymczaka 
do pracy.

Każdy przedsiębiorca, także gigan-
tyczny inwestor zagraniczny, rozpy-
chający się w polskich portach, będzie 
musiał ten fakt brać pod uwagę. Za 
związkowcami jest nie tylko „Solidar-
ność”, ale też są wyroki sądów.

W obronę związkowca włączył się 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” i sekcje branżowe związku. Przy-
pomnijmy, że terminal w Gdyni należy 

do gigantycznego operatora na rynku 
przewozów kontenerowych chińskiej 
Grupy Hutchison Ports. GCT chwali 
się planami rozwoju możliwości prze-
ładunkowych terminalu pod skrzydła-
mi holdingu z ChRL oraz ambicjami 
uzyskania statusu czołowego terminalu 
kontenerowego. O prawach pracowni-
czych wspomina nie tak często.

(asg)
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– Podwójny cheesburger, hamburger z bekonem, trzy razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane – mówi, 
podczas zamawiania jedzenia, antybohater nowego spotu telewizyjnego. – To ja powtórzę – odpowiada mu eks-
pedientka. – Otyłość, cukrzyca, trzy nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji.

Nie serwuj sobie choroby.  
Żeby życie nie skończyło się za wcześnie

 Tym spotem rozpoczęła się nowa 
medialna kampania Ministerstwa 
Zdrowia prowadzona pod hasłem 
„Nie serwuj sobie choroby”, której ce-
lem jest zwrócenie uwagi na problem 
otyłości i wynikających z niej konse-
kwencji. „Dramatem, który może być 
początkiem rozwoju wielu chorób, w 
tym układu krążenia czy nowotwo-
rów” – czytamy w komunikacie MZ 
na temat kampanii. „Będziemy przy-
gotowywać kampanie i podejmować 
inne działania promujące zdrowy 
styl życia” – zapowiada resort, który, 
chcąc nie chcąc, wpasował się w okres 
noworocznych postanowień często 
związanych ze zmianami żywienio-
wymi i sportowymi. Czy warto je 
podejmować?  

„Tygodnik Solidarność” zwrócił 
ostatnio uwagę, że wiele zawodowo 
czynnych dziś osób, mających 30–50 
lat, nie będzie nigdy otrzymywać eme-
rytury, ponieważ... jej nie doczeka. A ci, 
którzy przeżyją, będą już mieli zrujno-
wane zdrowie. I nie chodzi tutaj o osoby 
przeciążone pracą fizyczną. 

Paradoksalnie pracownicy fizyczni, 
chociaż także mający problemy zdro-
wotne, szczególnie związane z cha-
rakterem wykonywanej pracy, ogólnie 
rzecz biorąc są zdrowsi od pracowni-
ków umysłowych, ponieważ regularnie 
są w ruchu. 

Wylew jeszcze przed 
czterdziestką? 

Praca za biurkiem bywa gorsza i wy-
nika to z kilku czynników: wyższego 
poziomu stresu, większych problemów z 
nadwagą oraz siedzącym trybem życia. 
Okazuje się, że prowadząc równie mało 
higieniczny tryb życia, czyli niezdrowo 
się odżywiając, pijąc za często alkohol 
i paląc papierosy pracownicy fizyczni 
mają niższy poziom stresu i chorób 
cywilizacyjnych. Co wynika z faktu, że 
praca fizyczna często oznacza koniecz-
ność regularnego ruchu i wysiłku fi-
zycznego, którego pracownicy biurowi 
są w ogóle pozbawieni.

– Adrian, mój kolega z biura, miał 39 
lat, niepracującą żonę i 7-letnią córkę. 
Pił, palił jak smok, miał ze trzydzieści 
kilo nadwagi. Mieliśmy teraz duży pro-

się nie przeżywa. Po wyjściu ze szpitala 
odszedłem z telewizji – opowiada.

Czy postanowienie noworoczne 
o wprowadzeniu zmian do swojego 
życia pomoże rozwiązać ten problem? 
Robi je około 40 procent Polaków. 
„Najczęściej chcemy schudnąć, więcej 
się ruszać, zdrowiej odżywiać, rzucić 
palenie. Według badań CBOS posta-
nowienia noworoczne większości z nas 
dotyczą poprawy kondycji” – można 
przeczytać w serwisie informacyjnym 
centrów medycznych Medicover. 

Co jest najważniejsze?

Zawsze trzeba jednak pamiętać, że 
ani dieta, ani trening, ani żadne inne 
postanowienia nie przyniosą oczeki-
wanych efektów, jeśli – po pierwsze 
– nie zostaną dobrane odpowiednio 
do naszych potrzeb i możliwości, a po 
drugie – zostaną już na początku roku 
porzucone. 

„W realizacji postanowień ważne jest 
skoncentrowanie się na mniejszej liczbie 
celów, więc najlepiej wybrać jeden i kon-
sekwentnie starać się go realizować. Posta-
nowienie powinno wynikać z wewnętrz-
nej potrzeby, a nie mody lub otoczenia, 
być konkretne i wymierne, możliwe do 
zrealizowania. Jeżeli będzie zbyt trudne 
do osiągnięcia, stracimy motywację” 
– przestrzega Medicover. Z kolei trener 
Michał Melcer przypomina, aby przed 
rozpoczęciem regularnych treningów, 
pamiętać o sześciu zasadach. 

Pierwsza z nich to cel. Jeśli treningi 
go nie mają, to na początku może być 
fajnie, ale po jakimś czasie zaczną się 
nudzić. – Musisz mieć jasny, konkretny 
cel, np. schudnę trzy kilogramy do koń-
ca miesiąca, przestanę się garbić, pozbę-
dę się bólu pleców – sugeruje trener. 

Po trzecie, trzeba pozbyć się bólu. 
– Wiele osób mówi: plecy czasami mnie 
bolą, ale to normalne – relacjonuje Mi-
chał Melcer. – Zaraz, zaraz, czekaj, nie, 
to nie jest normalne. Bóle kręgosłupa 
nie są normalne, tak samo jak inne. 

Po czwarte, żeby sylwetka się zmieniała, 
to środowisko też musi się zmieniać. Inny-
mi słowy trzeba dbać o to, aby cały czas 
iść do przodu. W ten sposób kształtuje się 
sylwetkę, sprawność, kondycję i siłę. 

Po piąte, rozwój musi być zaplanowa-
ny, a po szóste... – nie szukaj wiedzy u in-
nych trenujących na siłowni, ponieważ ten 
świat jest pełen mitów i bzdur. Sylwetka 
nie jest wyznacznikiem wiedzy, ponieważ 
bardzo wiele osób bierze sterydy. Druga 
sprawa to, że ich organizmy zachowują 
się zupełnie inaczej, niż organizmy osób 
„naturalnych”, dlatego ich rady niewiele 
pomogą – przestrzega trener. 

Najpierw sprawdź, co możesz

Statystycznie rzecz biorąc, 45-letni 
Polak może liczyć na 29 lat życia, ale 
pod warunkiem, że rzuci picie, palenie, 
będzie unikał stresu i ryzykownych za-
chowań oraz zacznie uprawiać regular-
nie sport. Przestroga dotyczy zwłaszcza 
mężczyzn, którzy w o wiele mniejszym 
stopniu niż kobiety zainteresowani są 
profilaktyką zdrowia. Kiedy w ramach 
międzynarodowego projektu krakow-
ski Szpital im. Jana Pawła II zaoferował 
obecnym i byłym palaczom w wieku 
50–74 lata bezpłatne wykonanie wie-
lorzędowej tomografii komputerowej, 
nie był w stanie zebrać 1800 chętnych. 
Do tego dochodzi niechęć mężczyzn 
w młodym i średnim wieku do korzy-
stania ze świadczeń zdrowotnych i cho-
ry system opieki zdrowotnej z zapisami 
na lata i kwotowaniem zabiegów. 

Bardzo dużo złego zrobiła zupełna 
likwidacja przemysłowej służby zdro-
wia, która prowadziła systematyczne 
badania okresowe. Poza niehigienicz-
nym trybem życia, nałogami, bra-
kiem profilaktyki zdrowotnej, chyba 
najważniejszą przyczyną złego stanu 
zdrowia 30–50-letnich mężczyzn jest 
mentalność. Bagatelizują objawy, boją 
się szpitala, badań i diagnozy, a gdy już 
idą, to często jest już zbyt późno. 

Tymczasem Światowa Organizacja 
Zdrowia WHO zaleca co najmniej 30–45 
minut aktywności fizycznej codziennie. 
Jeśli to zbyt dużo, na początek warto roz-
począć od jakiejkolwiek regularnej ak-
tywności fizycznej, której nie porzucimy 
po pierwszym miesiącu stosowania się 
do noworocznego postanowienia. 

„Jeśli prowadzimy siedzący tryb ży-
cia, cierpimy na nadwagę lub otyłość czy 
przez kilka lat nie uprawialiśmy żadnego 
sportu, zacznijmy od mało obciążających 
ćwiczeń, aby nabrać kondycji i dopiero 
z czasem zintensyfikować trening” – pro-
ponuje Medicover. „Wybierzmy spacery 
i marsze, a następnie stopniowo zwięk-
szajmy intensywność wysiłku”. 

Tomasz Modzelewski

Bogusław Kuc i Ryszard Musiał, uczestnicy Maratonu „Solidarności” w 2020 roku.
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Chcesz wziąć udział w takim wydarzeniu jak np. Maraton Solidarności? 
Żeby to się udało, warto sprawdzić, czy wyjdzie to nam na zdrowie.  
– Energię i entuzjazm do uprawiania sportu mamy jedynie wtedy, gdy 
cieszymy się dobrym zdrowiem – przestrzega Medicover. – Każdy z nas 
powinien raz na jakiś czas udać się na „przegląd do serwisu”. Najczęściej 
jednak o tym zapominamy. Jeśli nie mamy pomysłu od czego zacząć, 
z pomocą przychodzą gotowe programy badań. Można je wykonać nawet 
jednego dnia i w jednym miejscu. Takie kompleksowe usługi cieszą się 
coraz większą popularnością. 

Statystycznie rzecz biorąc,  
45-letni Polak może liczyć 
na 29 lat życia, ale pod 
warunkiem, że rzuci picie, 
palenie, będzie unikał stresu 
i ryzykownych zachowań oraz 
zacznie uprawiać regularnie 
sport. Przestroga dotyczy 
zwłaszcza mężczyzn, którzy 
w o wiele mniejszym stopniu 
niż kobiety zainteresowani są 
profilaktyką zdrowia. 

jekt, więc siedzieliśmy po godzinach. 
Do tego doszedł gigantyczny stres, czy 
w ogóle zdążymy go rozliczyć. Które-
goś dnia przyszedł do pracy, usiadł przy 
biurku i umarł. Zabił go wylew krwi do 
mózgu – opowiadał w rozmowie z „Ty-
godnikiem Solidarność” specjalista ds. 
funduszy unijnych Marek Kowalczyk. 

– Praca mi się śniła po nocach. 
W dzień potrafiłem z nerwów nie 
utrzymać szklanki w ręku. Tak mnie 
zjadał stres. Zajeżdżali mnie, zamiast 
udających pracę gości z poprzedniego 
układu – opowiada 29-letni Alek, któ-
ry kilka lat temu dostał pracę w tele-
wizji. – Miałem 24 lata, jak u profesora 
kardiologii, do którego poszedłem na 
wizytę, dostałem zawału. Szczęście 
w nieszczęściu, że w jego gabinecie. 
Gdziekolwiek indziej bym umarł, po-
nieważ zawału w tak młodym wieku 

Druga zasada jest związana z anali-
zą sylwetki. Trzeba wiedzieć, co można 
robić, albo – i to jest ważniejsze – cze-
go nie można. Jest wiele ćwiczeń, które 
będą odpowiednie na przykład dla wy-
czynowych sportowców, a nam mogą 
szkodzić.
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Na Młodzieżowe Słowo Roku 2020 nadesłano 194 tysiące zgłoszeń. Te-
goroczna piąta edycja plebiscytu PWN cieszyła się rekordowym zainte-
resowaniem. Wśród proponowanych słów znalazło się wiele ciekawych 
wyrazów, między innymi związanych z pandemią i jej wpływem na życie 
społeczne.

Młodzieżowe Słowo Roku to coroczny plebiscyt organizowany przez Wydawnic-
two Naukowe PWN we współpracy z projektem „Słowa klucze” w ramach programu 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej popular-
nych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń w danym roku.

Zwycięzców w tym plebiscycie wyłania jury, oceniając oryginalność, po-
mysłowość, kreatywność oraz poprawność językową zgłoszonych propozycji. 
Zgodnie z regulaminem, z konkursu są eliminowane słowa, które po analizie 
dokonanej przez jury, zostały uznane za wulgarne, obraźliwe, zawierające treści 
niezgodne z prawem, nawołujące do nietolerancji lub przemocy, należące do 
mowy nienawiści bądź naruszające dobre obyczaje. Z konkursu eliminowane są 
też wyrazy, które już zostały wyróżnione w poprzednich edycjach.

Brak zwycięzcy

Chociaż w 2020 roku nadesłano wiele interesujących propozycji, kapituła plebi-
scytu Młodzieżowe Słowo Roku postanowiła nie wyłaniać zwycięskiego słowa roku 
2020. Jury uzasadniło swoją decyzję m.in. tym, że „Konkurs, który przez lata był 
zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, stał się w tym roku areną walki na słowa, 
a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa 
wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy*)…”.

Jednak członkowie jury przyznają, że wśród nadesłanych słów było wiele 
ciekawych propozycji i dlatego kilkanaście zaprezentuję poniżej.

Wpływ pandemii

Wśród nowych wyrazów dotyczących pandemii i zjawisk odnoszących się do 
niej są np.: zdalka, koronka, coviszkoła, covidować.  Sprawdźmy, co one znaczą.
Zdalka to ‘zdalna praca lub nauka polegająca na pracy przy komputerze w domu 
w godzinach, w których w standardowych warunkach przebywałoby się w pracy 
lub szkole’.
Covidować to ‘zarażać koronawirusem bądź nie przestrzegać restrykcji; chorować 
bądź leczyć wirusa COVID-19’.
Coviszkoła to ‘określenie edukacji zdalnej spowodowanej przez pandemię ko-
ronawirusa’.
Koroniarz to ‘osoba zarażona koronawirusem’.
Koronatime to ‘czas pandemii koronawirusa’.
Koronawajrus to ‘łagodnie o koronawirusie, z przymrużeniem oka i humorem’.
Koronka to ‘pieszczotliwe zdrobnienie nazwy wirusa COVID-19’.
Koronaferie to ‘w czasie pandemii okres przerwy w nauce i w nauczaniu zdalnym 
związanym z epidemią koronawirusa’.
Koronaparty to ‘impreza w czasie pandemii, w domyśle: wydarzenie, podczas 
którego łatwo się zarazić koronawirusem’.

Słowo koronalia pierwotnie oznaczało ‘zamiennik studenckich juwenaliów, 
które nie mogły odbyć się ze względu na epidemię koronawirusa’. Z czasem 
zaczęło być używane w kontekście ‘jakiegokolwiek lekkomyślnego gromadzenia 
się, niebędącego koniecznym, niosącego za sobą ryzyko zakażenia się’.

Inne wyrazy

Do słów zgłoszonych na  Młodzieżowe Słowo Roku 2020 należą także:
atencjusz lub atencjuszka – ‘osoba poszukująca ciągłej atencji (uwagi), która za 
wszelką cenę próbuje uzyskać aprobatę społeczeństwa’;
zepiara – ‘dziewczyna, najczęściej influencerka, robiąca zdjęcie w polu rzepa-
ku’;
yś – ‘wyraz dźwiękonaśladowczy; słowo uniwersalne podkreślające wyrażane 
emocje, potwierdzające lub negujące w zależności od sytuacji’.

Wyróżniający się tozależyzm 

Co ciekawe, wyraz tozależyzm  zgłoszono ponad 300 razy i przez kapitułę 
plebiscytu został on uznany za najciekawszy neologizm roku*). Przy czym warto 
wiedzieć, że słowo to powstało kilka lat temu; prawdopodobnie znane jest od 2014 
roku. Definicja rzeczownika tozależyzm brzmi: ‘idea mówiąca o tym, że nic nie 
jest takie, jakie się wydaje’.

Barbara Ellwart

*) por.: komunikaty jury w składzie: Marek Łaziński, Bartek Chaciński, Ewa 
Kołodziejek, Anna Wileczek

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce na str. 
2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wyda-
nia „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z zielonym owocem 
z nr. 11/2020. Otrzymuje ją pan 
Zbigniew Trzciński. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Józef Piłsudski”.

Krzyżówka z środkiem nocy

NA KOŃCU JĘZYKA

Zdalka, koronaferie 
czy atencjusz

CZYTELNICY I MY

W szarej kolumnie należy odczytać 
hasło.

POZIOMO
1) śledzik w rulonie, 7) dawn. ochotnik 
wzywający wroga do walki, 8) pracu-
je w kasynie, 9) para, 10) większa niż 
gęba, 12) dokładnie, w sam raz, 13) ang. 
przyczyna nerwic, 15) Błękitna Planeta, 
17) środek nocy,18) „ … kobiety” osca-
rowa rola Ala Pacino, 20) nieodzowne 
u podróżnego, 21) wstyd, kompromi-
tacja, 22/samolubstwo, 24) herbaciana 
prowincja Chin, 26) potentat wśród firm
obuwniczych, 28) szampon przeciwłu-
pieżowy, 31) bryczka z końmi, 32) do-
pływ Parsęty, przepływa przez Karlino, 
33) wódz rewolucji w 1917 r.  wspak, 
34) sałatka z ogórków.

PIONOWO
1) „ … znaleziony w Saragossie”, 
2) Armstrong, pseudonim Satchmo, 
3) przypiec, zrumienić, 4) krótki kożuszek 
bez rękawów, 5) specjalny tor kolarski, 
6) nagłe przerażenie, 11) dla wielu pod-
stawa drugiego dania, 14) szkolna ocena, 
16) sztuczny język stworzony przez 
Zamenhofa, 19) plamka na gepardzie, 
20) nie wiedzie mu się najlepiej, 23) odro-
bina, 25) babciny alkohol, 27) jeden z 
Bohatyrowiczów, stryj Jana, 29) pot. duży 
problem, 30) „suszarka” policyjna.
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Zapraszamy na szkolenia 

Oferta projektu:
Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin 
zakończone egzaminem zewnętrznym. Poziom 
od A1 do C2 – bezpłatne

 angielski, francuski, niemiecki.

Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-
-komunikacyjnych – szkolenia autoryzowane 
– odpłatność uczestnika 15 proc. 

 Microsoft, Oracle 

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

kacyjnych – szkolenia nieautoryzowane, np. Microsoft 
Excel w codziennej pracy na różnych poziomach za-
awansowania.

Szkolenia zawodowe – odpłatność uczestnika 
15 proc.

 Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w szkole-
niach zawodowych wskaże szkolenie, którym jest za-
interesowana. Przykładowe szkolenia: prawo jazdy kat. 
C+E, księgowość, kadry i płace, HR, spawanie. 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy 
– II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które 
z własnej inicjatywy przystępują do projektu. Preferowane będą osoby zatrudnione w sektorze MŚP i ekonomii spo-
łecznej, osoby o niskich kwalifikacjach, to jest takie, które mają wykształcenie maksimum średnie, osoby 50+.

Kontakt: Jagna Łobodzińska, tel. 58 308 43 37, e-mail: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl
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Grabiny-Zameczek.
Wieś z zamkiem, którego nie ma

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

U ujścia Kłodawy do Motławy, w gminie Suchy Dąb, w powiecie gdańskim, 
leży spora wieś Grabiny-Zameczek. Jej historia jest warta poznania. Wieś 
ta szczyci się najwyższym wzniesieniem na Żuławach Wiślanych, które są 
płaskie i częściowo depresyjne. Owe wzniesienie, zwane Borowym Ostań-
cem, sięga aż 14,6 m n.p.m. Jednak turystów może zainteresować zupełnie 
inna atrakcja.

Jak większość wsi na Pomorzu, i ta o 
nazwie Grabiny-Zameczek istniała już w 
dobie średniowiecza. Pierwsza wzmian-
ka o niej pojawiła się w dokumencie 
księcia Mściwoja II z 1273 r. (ale jeszcze 
wówczas pod nazwą Grabino), kiedy 
Żuławy znalazły się w rękach zakonu 
krzyżackiego i powstał tam dwór obron-
ny, pierwotnie drewniany, dla zarządcy 
majątku. Okoliczne ziemie zalicza się do 
bardzo żyznych i to właśnie w Grabinie 
istniała główna „baza” zaopatrująca za-
konników w produkty rolne, zwłaszcza 
zwierzęce (hodowano m.in. owce). Znaj-
dowała się też tam największa hodowla 
koni, użytych przez Krzyżaków również 
w bitwie pod Grunwaldem. 

Ów zamek usytuowano na niewielkim 
wzniesieniu w okolicy najwyższego punk-
tu Żuław. Otoczono go palisadą i fosą, 
z jednej strony dobudowując sztuczny ka-
nał, na którym uruchomiono młyn. Młyn 
ten, co prawda wielokrotnie przebudo-
wywany i rozbudowywany (ostatnio na 

początku XX w.), stoi do dzisiaj, chociaż 
od kilku lat jest już nieczynny. Interesu-
jącym rozwiązaniem doby średniowiecza 
było również to, że nurt Kłodawy popro-
wadzono drewnianym przepustem ponad 
Motławą, tworząc swoisty akwedukt. 

Właściwy zamek, którego niewiel-
kie fragmenty zachowały się do dzisiaj, 
stanął na początku XV wieku. Jego bu-
downiczym został Mikołaj Fellenstein 
z Malborka. Zamienił on drewnianą 
warownię w budowlę murowaną, po-
sadowioną na planie czworoboku, 
z wewnętrznym dziedzińcem. Były 
tam zabudowania mieszkalne dla wój-
ta, pomieszczenia dla rycerzy i kapłana, 
a także refektarz, kuchnia, piekarnia, 
zbrojownia, siodlarnia, a nawet łaźnia. 
W południowej części warowni umie-
ścił dwie obronne wieże. Do zamku 
poprowadził bramę wjazdową usytu-
owaną od północy, poprzedzoną fosą 
z mostem zwodzonym. Wewnątrz za-
łożenia umieścił wolno stojącą kaplicę, 

całkowicie zniszczoną w XVI wieku. Na 
terenie zamku znajdowały się też stajnie 
oraz własna studnia.

Podczas wojny trzynastoletniej nie-
chętni Krzyżakom gdańszczanie, na 
polecenie Rady Miejskiej, w 1459 roku 
zburzyli zamek. Majątek przejęli gdańscy 
patrycjusze. Jednym z nich był burmistrz 
Gdańska Eberhard Ferber, syn Johana, 
znanego fundatora dwóch ołtarzy dla ko-
ścioła Mariackiego w Gdańsku. To Eber-
hard na początku XVI wieku odbudował 
zamek. Gdańszczanie zawiadywali zam-
kiem, jak i otaczającymi go ziemiami do 
1814 roku, kiedy to miejscowość, znana 
już wówczas jako Grabiny-Zameczek, 
stała się własnością skarbu pruskiego. 

Warto wspomnieć, że w 1577 roku 
w zamku rezydował polski król Stefan 
Batory, gdyż mieszczanie gdańscy od-
mówili mu wjazdu do miasta. Pobyt 
króla wiązał się ze sporymi zniszczenia-
mi zamku. Rok później zamek zaczęto 
odbudowywać pod nadzorem architekta 
Hansa Schneidera von Lindau. Była to 
już budowla nowożytna, wzniesiona na 
średniowiecznych murach, z kaplicą usy-
tuowaną w skrzydle zachodnim. Obecna 
kaplica pw. Świętej Trójcy znajduje się 
w dawnej izbie czeladnej. Mniej więcej 
w tym samym okresie, na wyspie między 
kanałem a rzeką, na obszarze czterech 
hektarów skomponowano park złożony 

Grabiny- Zameczek, krzyżacki zamek, znacznie przebudowany, obecnie budynek 
mieszkalny.

głównie z drzew gatunków rodzimych: 
dębów, jesionów, grabów, platanów i bu-
ków. Niektóre z nich rosną do dzisiaj. 

W XVII wieku, a dokładnie w latach 
1626 i 1628, w zamku gościła kolejna 
koronowana głowa. Tym razem był to 
szwedzki król Gustaw Adolf. Trzydzie-
ści lat później oddziały szwedzkie po-
nownie zajęły zamek, stacjonowały tam 
zaledwie niecały rok, gdyż w styczniu 
1657 r. gdańszczanie dokonali rzezi na 
skandynawskich żołnierzach. 

Wszystkie wspomniane wyżej „wi-
zyty” wiązały się z dewastacją warowni. 
Do dzisiaj ze średniowiecznej budowli 
zachowały się oryginalne piwnice i frag-
menty murów. Jest też ceglana brama 
wjazdowa z XVII wieku z kamiennym 
herbem Gdańska. Niestety, całość jest 
bardzo zdewastowana i wymaga reno-
wacji. Niemniej warto zobaczyć ten nie-
gdyś wspaniały zamek, który, jak wiele 
innych zabytków, niknie na naszych 
oczach. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Grabiny-Zameczek, herb Gdańska na 
bramie wjazdowej do zamku.

Grabiny-Zameczek, zamkowy młyn przebudowany na początku XX wieku.


