
          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Cieszę się, że gazety 
wykupiła polska firma
Rozmowa z Jolantą Hajdasz, dyrek-
tor Centrum Monitoringu Wolności 
Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich.
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W zaborze pruskim stosowano 
wobec robotników, przeważnie 
Polaków, rozwiązania dyskryminują-
ce. W 1882 roku, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, w przemyśle 
górnośląskim 82 procent robotników 
pracowało 10 godzin dziennie,  
zaś 15 procent ponad 10 godzin. 
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Chrześcijańska alternatywa 
dla socjalizmu

Koronawirus (SARS-CoV-2) 
z Wuhan wywołuje choro-
bę COVID-19. Zakażenie 
charakteryzuje się gorączką, 
kaszlem, dusznościami, 
bólem mięśni i zmęczeniem. 
Czy możemy skutecznie się 
chronić, skoro wirus mutuje? 
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Igłą w pandemię
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Oferta przygotowana na 40-
-lecie „Solidarności” została 
przedłużona w czasie. Według 
założeń każdy członek Związ-
ku mógł zrealizować w jednym 
z kilku górskich ośrodków 
wypoczynkowych specjalny 
bon. Końcowy termin został 
przesunięty na 31 sierpnia 
2021 roku.  
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Wakacyjne bony będą 
ważne dłużej

Poszukiwani: pielęgniarki 
i kierowcy
Z raportu przedstawionego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku wynika, że w tym roku najbar-
dziej poszukiwanymi  pracownika-
mi w naszym województwie będą 
kierowcy samochodów ciężaro-
wych i ciągników siodłowych oraz 
pielęgniarki i położne. Problemy 
ze znalezieniem pracy będą mieli 
natomiast ekonomiści i pracowni-
cy biur podróży oraz organizato-
rzy obsługi turystycznej.
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Cela nr 11 w pawilonie 1

ANDRZEJ KAJUT
Rocznik 1952, członek NSZZ 
„Solidarność” w Przedsiębiorstwie 
Elektryfikacji i Technicznej Obsłu-
gi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku. 
Internowany w Strzebielinku od 
13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 
1982 roku. str. 17
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Edukacja dla wszystkich dzieci
Przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidar-

ność” oraz zaproszeni eksperci spotkali się 26 stycz-
nia z Marzeną Machałek,  pełnomocnikiem rządu 
do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i 
placówki edukacji włączającej oraz kształcenia zawo-
dowego. Tematem rozmów był unijny projekt realizo-
wany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki o nazwie 
„Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej 
w Polsce”. Minister Machałek przedstawiła koncepcję 
kompleksowego działania resortów edukacji, zdro-
wia i rodziny w celu objęcia opieką wszystkich dzieci 
z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełno-
sprawnością od ich urodzenia do końca edukacji. 

„Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na szczegółowe 
pytania dotyczące statusu zawodowego pracowników 
mających powstać centrów pomocy dziecku i rodzinie, 
kwestia ta jest nadal dyskutowana i nie została prze-
sądzona. Ministerstwo pracuje nad założeniami do 
ustawy dotyczącej edukacji włączającej, a jej wdroże-
nie, poprzedzone działaniem pilotażowym, zapowiada 
na wrzesień 2022 roku. Niewiadomą na ten moment 
jest również wprowadzenie zmian w orzecznictwie, co 
miałoby wpływ na pracę poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych” – czytamy w komunikacie Prezydium 
KSOiW, które stoi na stanowisku zachowania statusu 
zawodowego specjalistów pracujących w szkołach 
ogólnodostępnych, specjalnych i poradniach psycho-
logiczno-pedagogicznych jako nauczycieli.

100-letnia Stefania Obara odznaczona 
medalem rzeszowskiej „S” 

1921 r. w Straszydlu. Była żołnierzem Armii Krajowej, 
placówki „Topola” w Tyczynie w czasie od marca 1942 
r. do sierpnia 1944 r. i przyboczną sanitariuszką dr. 
Ludwika Obary, ps. „Riwanol”. W latach 1980–1981 
działała w „Solidarności” Rolników Indywidualnych 
w gminie Tyczyn. Od 1989 r. należy do „Solidarności” 
Emerytów w Rzeszowie. Stefania Obara to także do-
kumentalistka, poetka oraz autorka i współautorka 
kilku publikacji, m.in. „Nasze korzenie – ludzie i oby-
czaje”, „Rodaków naszych patriotyczne rymowanie”, 
„Chwalebne dziedzictwo”, „Tryptyk Patriotyczny. Od 
Armii Krajowej do Solidarności w Gminie Tyczyn”. 

Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego 
skończyła 30 lat

7 grudnia 1990 roku w WSK-PZL Rzeszów, z inicja-
tywy prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności”, do-
szło do spotkania przedstawicieli Związku z zakładów 
lotniczych. Uczestniczyli w nim Marian Krzaklewski 
oraz posłowie Adam Matuszczak i Stanisław Padykuła. 
Wtedy to zapadła decyzja o utworzeniu Krajowej Sek-
cji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”.

23 stycznia 1991 roku w Mielcu odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli komisji zakładowych „Solidar-
ności” siedmiu przedsiębiorstw, które potwierdziły 
akces swoich komisji do KSPL. Ta data uznana jest za 
datę powstania Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego 
NSZZ „Solidarność”.  Maksymalną liczebność – 17 or-
ganizacji i ponad 21 tysięcy członków Związku – sek-
cja uzyskała w 1992 roku. 

Senatorowie chcą ograniczenia praw 
pracowniczych 

Prezydium Komisji Krajowej „S” zdecydowanie 
sprzeciwia się tym zapisom senackiego projektu no-
welizacji specustawy COVID-owej, która zakłada, że 
w razie zawieszenia działalności gospodarczej pra-
cownicy etatowi przechodziliby na postój w ramach 
umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo wraz ze zmianą 
formy ich zatrudnienia przez okres 6 miesięcy mieliby 
obniżone wynagrodzenie.  

Członkowie prezydium zwracają też uwagę, że 
projektodawca w żaden sposób nie odniósł się do 
kwestii ubezpieczeniowych oraz konsekwencji w 
postaci braku zaliczenia okresu pobierania takiego 
świadczenia uprawniającego do zasiłku dla bezrobot-
nych. Zdaniem „Solidarności” na pozytywną ocenę 
projektu zasługuje jedynie fakt rezygnacji z pomysłu 
zniesienia ograniczenia handlu w niedzielę.

NIE! dla COVID-owych obciążeń FUS
Poselski projekt nowelizacji ustawy o szczegól-

nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada 
kolejne obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych kosztami świadczeń dla pracowników czasowo 
niezdolnych do pracy. Finansowanie tych świadczeń 
miałoby się odbywać za pośrednictwem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Z takim rozwiązaniem nie zgadza się „Solidarność”, 
wskazując w swojej opinii, że kierunek powinien być 
dokładnie odwrotny.  „Okres epidemii łączy się z licz-
nymi dodatkowymi obciążeniami dla FUS. Postrzega-
my jako nieodpowiedzialne przenoszenie kolejnych 
obciążeń na Fundusz Chorobowy FUS. Kierunek dzia-
łania powinien być wręcz przeciwny, a zmierzający 
do tego, aby wszystkie osoby funkcjonujące na rynku 
pracy, a więc zarówno pracownicy, jak i osoby samoza-
trudnione, podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu 
chorobowemu tak, aby w równomierny sposób przy-
czyniały się do zapewnienia wpływów do Funduszu 
Chorobowego. W ocenie NSZZ „Solidarność” reformy 
wymaga przede wszystkim konstrukcja dobrowolne-
go ubezpieczenia chorobowego” – czytamy w opinii.

Prezydium KK zwraca też uwagę, że problem 
w różny sposób dotyczy pracodawców, gdyż skutki 
kryzysu wywołanego pandemią są zależne od sektora 
gospodarki. Słowem, nie każdy takiej pomocy potrze-
buje.  „Występują przypadki, gdy okres epidemii wręcz 
zwiększył skalę zamówień u danego pracodawcy. Stąd 

też proponowane rozwiązanie traktujące tak samo 
pracodawcę w branżach jednoznacznie dotkniętych 
skutkami epidemii (przykładowo branża turystyczna) i 
pozostałych pracodawców uważamy za podejście nie-
efektywne” – oceniają członkowie prezydium.

„Solidarność” popiera prof. Piotra 
Wawrzyka na stanowisko RPO

Prawo do godności pracowników, prawa pracow-
nicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzesza-
nia się oraz zakaz dyskryminacji jako nierozerwalnie 
związane z prawami człowieka muszą być pod szcze-
gólną ochroną Rzecznika Praw Obywatelskich. Zda-
niem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
osobą, która gwarantuje takie podejście do misji RPO, 
jest prof. Piotr Wawrzyk. W stanowisku popierającym 
jego kandydaturę prezydium zwraca uwagę, że jest on 
człowiekiem zaangażowanym w rozwiązywanie pro-
blemów ludzkich, spraw pracowników i ich rodzin.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
udzieliło poparcia kandydaturze prof. Piotra Wawrzy-
ka na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmarł kierowca księdza Jerzego 
Popiełuszki

8 stycznia zmarł Waldemar Chrostowski, kierow-
ca księdza Jerzego Popiełuszki. Miał 79 lat. Był świad-
kiem uprowadzenia przez funkcjonariuszy bezpieki 
kapelana „Solidarności”.  Dzięki niemu udało się ocalić 
prawdę o porwaniu księdza Popiełuszki. 

– Dzięki temu, że Waldemar Chrostowski uwolnił 
się ze szponów esbeckich, mógł dotrzeć do świata, 
do księdza Nowakowskiego i innych osób, i dzięki 
temu ta zbrodnia na księdzu Jerzym została w ogóle 
ujawniona, jako jedyna zbrodnia wykonana przez ko-
munistycznych funkcjonariuszy, która miała pozostać 
jako zbrodnia nieznanych sprawców – wyjaśniał prof. 
Jan Żaryn, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. 

W czasie przesłuchań w procesie toruńskim ze-
znania Waldemara Chrostowskiego przyczyniły się 
do ujęcia morderców księdza Popiełuszki: Grzegorza 
Piotrowskiego, Leszka Pękali i Waldemara Chmielew-
skiego. Na zdjęciu: Waldemar Chrostowski (z lewej) 
niesie trumnę z ciałem ks. Jerzego Popiełuszki.

Odszedł Andrzej Kwaliński, główny 
inspektor pracy

8 stycznia zmarł niespodziewanie główny inspek-
tor pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor 
pracy, ceniony szef i kolega. W imieniu Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przewodniczący 
Piotr Duda złożył rodzinie i współpracownikom wyra-
zy głębokiego współczucia. 

Z Państwową Inspekcją Pracy Andrzej Kwaliń-
ski związany był zawodowo przez 36 lat. Przeszedł 
w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodo-
wej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadcze-
nia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach 
i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. 
Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansu-
jąc przy tym na coraz wyższe stanowiska. 23 listopada 
2017 r. objął funkcję zastępcy głównego inspektora 
pracy, a 24 września 2020 r. został powołany na sta-
nowisko głównego inspektora pracy. 

Projekt związkowy ma być podstawą 
umowy społecznej

Projekt przygotowany przez związki zawodowe 
będzie podstawą do dalszych rozmów dotyczących 
transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego 
– uzgodniono 25 stycznia podczas spotkania repre-
zentantów strony społecznej z delegacją rządową. 
Poszczególne bloki tematyczne związkowego pro-
jektu będą negocjowane w zespołach roboczych 
z udziałem przedstawicieli różnych resortów. 

Sekretariat Spożywców: Rozpoczęcie 
negocjacji nad ZUZP

Organizacje związkowe skupione w Sekretariacie 
Spożywców NSZZ „Solidarność”, a działające w fir-
mach Dr. Oetker, Nestle, Zentis, HK Scan i Coca Cola 
HBC, z dniem 1 lutego 2021 r. rozpoczynają negocja-
cje z pracodawcami nad zakładowymi układami zbio-
rowymi pracy. Sekretariat, jako struktura branżowa, 
będzie koordynował i wspierał komisje podczas roz-
mów z zarządami firm. Jednocześnie, jak ustalono na
listopadowym zdalnym spotkaniu przewodniczącego 
sekretariatu Zbigniewa Sikorskiego z Kristjanem Bra-
gasonem, sekretarzem generalnym EFFAT, również 
europejska federacja związków zawodowych będzie 
współdziałała z sekretariatem i poszczególnymi ko-
misjami, zapewniając kanały komunikacji na forum 
europejskim.

Weto prezydenta ws. ustawy o działach 
przyjmujemy z radością

– Jako leśnik i przewodniczący Krajowego Sekre-
tariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” jestem bardzo zado-
wolony z decyzji prezydenta o zawetowaniu nowe-
lizacji ustawy o działach administracji rządowej, w 
której założono, że Lasy Państwowe będą podlegać 
Ministerstwu Rolnictwa – mówił w rozmowie z por-
talem Tysol.pl Zbigniew Kuszlewicz.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” już wcze-
śniej protestował przeciwko przenoszeniu Lasów 
Państwowych do Ministerstwa Rolnictwa. Przewod-
niczący Zbigniew Kuszlewicz tak wówczas tłuma-
czył stanowisko „S” na portalu Tysol.pl: „Oderwanie 
Lasów Państwowych od środowiska jest najdelikat-
niej rzecz ujmując pomyłką. Krajowa Sekcja Pracow-
ników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraziła także 
krytyczną opinię w swoim stanowisku, opowiadając 
się zdecydowanie za umiejscowieniem Lasów Pań-
stwowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 
Czasy, kiedy byliśmy połączeni z Ministerstwem 
Rolnictwa, nie przyniosły niczego dobrego. W latach 
1985–1989 lasy były połączone z rolnictwem, wtedy 
też dochodziło do rabunkowej gospodarki drew-
nem. Tego obawiamy się również teraz”. 

Potrzebna pomoc dla  sektora metali 
nieżelaznych 

Europejski związek pracowników przemysłowych 
IndustriAll wezwał 15 stycznia do podjęcia pilnych 
działań w zakresie surowców, polityki energetycz-
nej, handlu i konkurencji, zrównoważonego rozwoju, 
norm społecznych i praw pracowniczych, aby zapew-
nić temu europejskiemu przemysłowi przetrwanie na 
trudnym rynku globalnym.

Sektor metali nieżelaznych obejmujący m.in. miedź, 
cynk i ołów oraz aluminium, zapewnia 500 tysięcy 
miejsc pracy bezpośrednio i 3 miliony pośrednio w UE. 
Przemysł ten odgrywa kluczową rolę w europejskich 
łańcuchach wartości w przemyśle i ma kluczowe zna-
czenie dla osiągnięcia celów klimatycznych Europy, 
ponieważ metale te są niezbędne do produkcji baterii, 
energii odnawialnej i innych elementów służących uzy-
skaniu czystej mobilności. Branża ta w UE znajduje się 
jednak pod zwiększoną presją z powodu niezrównowa-
żonej konkurencji międzynarodowej, niesprawiedliwej 
pomocy państwa, takiej jak dotacje w krajach pozaunij-
nych, trudności w dostępie do niezbędnych surowców, 
wysokich cen energii i ambitnych celów dekarbonizacji, 
które nie są realizowane na całym świecie.

Stefania Obara, ps. „Stefa”, została odznaczona 
Medalem Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”. „Stefa” urodziła się 24 stycznia 
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PYTANIE MIESIĄCA

 Sylwia Karłowska, lat 90, prezes Fundacji Przyjaciół Wilna 
i Grodna „Serce Dzieciom” z Gdyni

– Zapisanie się na szczepienie nie było trudne. Dzwoniłam zaraz po rozpoczęciu 
zapisów, o12 w nocy, dodzwoniłam się po jakichś 20 minutach. Co prawda w mo-
jej przychodni już nie było wolnych terminów, ale zaproponowano mi w sąsiedniej 
przychodni, również niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Miałam termin na 
2 lutego, ale akurat mam zatruty ząb, co okazało się przeciwwskazaniem do przy-
jęcia szczepionki. Dlatego w wyznaczonym dniu pojechałam z sąsiadką, która miała 
termin szczepienia tydzień później. Udało się zamienić nasze terminy, tak więc będę 
zaszczepiona za kilka dni. Zależy mi na tym, aby się zaszczepić, bo prowadzę fun-
dację, która zajmuje się zapraszaniem polskich dzieci z litewskich domów dziecka 
do naszych rodzin na święta i wakacje. Wymaga to ode mnie ciągłych kontaktów 
z opiekunami z całej Polski, muszę spotykać się z ludźmi, muszę na przykład spraw-
dzić, jak wygląda dom, gdzie dziecko ma spędzić święta. Szczepionka pozwoli mi 
na bezpieczną pracę. Mam nadzieję, że uda mi się dzieci sprowadzić na wakacje, ale 
wszystko zależy od obostrzeń.

Wojciech Milewski, lat 85, fotograf współpracujący 
z „Magazynem Solidarność”

– Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymałem 29 stycznia. Do 
szczepienia zgłosiłem się, ponieważ miałem już dość siedzenia w domu. Zapisa-
łem się drogą telefoniczną bez specjalnych trudności w pierwszym dniu zapisów. 
Osoba, która ze mną rozmawiałała, zaproponowała mi kilka miejsc, wybrałem to 
w Sopocie. Żona jest już też zapisana, ale ponieważ jest młodsza, to termin szcze-
pienia ma dopiero na marzec. Samo szczepienie też przebiegało bez problemów, 
musieliśmy tylko czekać, aby było sześć osób, wtedy dopiero otworzono fiolkę. Ze
mną zaszczepione zostały cztery osoby w moim wieku i jeden lekarz. Seniorom 
pomagali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a trzeba było na przykład wypełnić 
ankietę.

Jacek Mach, lat 85, emeryt, były dziennikarz
– Początkowo były problemy, bo przy próbie skorzystania z Internetu, żeby 

zapisać się na szczepienie, nie uzyskałem terminu. Zadzwoniłem więc na in-
folinię 989, gdzie powiedziano mi, że oddzwonią, ale nie zadzwonili. Ponow-
nie zatelefonowałem na drugi dzień rano o godz. 6, wtedy byłem drugi wśród 
oczekujących na połączenie i się zapisałem. Do wyboru miałem nawet kilka 
terminów. I tak zrobiłem to pierwszego dnia szczepień o godz. 15 w punkcie 
obok stadionu w Gdańsku. Nie było żadnego tłoku, wolontariusze byli bardzo 
pomocni i cała procedura wraz z rozmową z lekarzem i obowiązkowym 15-mi-
nutowym odpoczynkiem po szczepieniu zajęła pół godziny. Były trzy stanowi-
ska szczepień, więc wszystko szło bardzo sprawnie. Od razu zarejestrowałem 
się na drugą dawkę po trzech tygodniach. A dlaczego się szczepię? Chcę nor-
malnie korzystać z życia, móc się spotykać z innymi ludźmi i bez obaw latem 
wyjechać gdzieś na wczasy. Dodam jeszcze, że mam znajomych w podobnym 
wieku, którzy się zaszczepili, też mówili, że wszystko przebiegło bardzo spraw-
nie i pomyślnie. 

Oprac. (mk)

Dlaczego się szczepimy  
przeciw COVID-19?

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

Związkowcy z „S” domagają się 
szczepień nauczycieli

Na początku stycznia br. Prezydium Międzyregio-
nalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku przyjęło stanowisko ws. 
szczepień pracowników szkół, w którym domaga się  
podjęcia wszelkich możliwych działań mających na 
celu przyspieszenie dobrowolnych szczepień przeciw 
COVID-19 pracowników szkół (nauczycieli i pracowni-
ków administracji i obsługi). 

„Uważamy, że pracownicy oświaty powinni być 
ujęci w planie szczepień jako pierwsza grupa po 
pracownikach medycznych. Przyjęcie takiej strategii 
pozwoli na powrót pozostałych uczniów do szkół, 
na powrót rodziny i społeczeństwa do normalności, 
zapobiegnie w większym stopniu rozprzestrzenieniu 
się epidemii i zapewni bezpieczeństwo zdrowotne 
nie tylko pracowników, ale również uczniów i ich 
rodzin” – głosi stanowisko  Prezydium MSOiW NSZZ 
„Solidarność”.

Najmłodsi powinni ćwiczyć pod okiem 
mistrzów

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 
zaapelowała do ministra kultury, dziedzictwa naro-
dowego i sportu  o otwarcie klas I–III szkół artystycz-
nych realizujących zajęcia specjalistyczne w systemie 
popołudniowym.

W związku z podjęciem przez rząd decyzji o po-
wrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I–III 
szkół podstawowych Centrum Edukacji Artystycznej 
poinformowało, że 18 stycznia 2021 r. do nauczania 
stacjonarnego wracają także uczniowie ogólnokształ-
cących szkół artystycznych, które prowadzą zajęcia w 
klasach odpowiadających klasom I–III szkoły podsta-
wowej. W odniesieniu do pozostałych typów szkół 
artystycznych (w tym kształcących w trybie popołu-
dniowym) zostały utrzymane zasady ich funkcjono-
wania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. Umożliwienie re-
alizacji zajęć stacjonarnie powinno przede wszystkim 
uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych 
oraz klas programowo najwyższych (w tym kształcą-
cych w trybie popołudniowym).

W REGIONIE
Zarząd Regionu on-line w czasie 
pandemii

11 stycznia posiedzenie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” miało niecodzienną for-
mułę. Po raz pierwszy jego członkowie zebrali się w 
systemie on-line, za pośrednictwem sieci interneto-
wej. Taki był wymóg podyktowany pandemią koro-
nawirusa. 

Głównym tematem obrad ZRG było przedstawie-
nie problemów, z którymi w dobie pandemii zmagają 
się m.in. nauczyciele i pracownicy szkolnej admini-
stracji oraz gospodarka morska.

O sytuacji w oświacie w związku z koronawirusem 
mówił Wojciech Książek, lider Międzyregionalnej Sek-
cji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzi-
bą w Gdańsku.

Członkowie ZRG zapoznali się też z realizacją 
związkowego budżetu i perspektywą finansową na
rok 2021 zaprezentowaną przez skarbnika Zarządu 
Regionu Stefana Gawrońskiego. Budżet będzie gło-
sowany najpewniej na lutowym posiedzeniu.

Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla podsumo-
wał związkowe działania w minionym roku, omawia-
jąc pracę poszczególnych działów oraz wskazując na 
liczne nowe, wymuszone pandemią, rozwiązania, 
w sytuacji gdy mimo ograniczeń biura pracowały, 
starając się służyć wsparciem merytorycznym po-
szczególnym komisjom zakładowym, jak i członkom 
indywidualnym.

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). 

Decyzją gdańskiego Sądu Okręgowego Krzysz-
tof Rzeszutek, wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku, został przywrócony do 
pracy. Batalia o to trwała ponad dwa lata.

Krzysztof Rzeszutek pracował w Operze Bałtyckiej 
do 28 sierpnia 2017 roku. Wówczas to został zwolniony 
przez byłego już dyrektora. Pracodawca uzasadnił to 
artykułem 52 kodeksu pracy, który mówi o rozwiąza-
niu umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy 
pracownika. Krzysztof Rzeszutek nie zgodził się z tym. 
– Gdybym faktycznie zrobił coś złego, to wstydziłbym 
się upominać, ale tu nie było podstaw – przyznaje.

Dodajmy, że w tym samym artykule k.p. znaj-
duje się zapis mówiący o tym, że „pracodawca po-
dejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po 
zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika za-

kładowej organizacji związkowej”. Mimo ochrony 
ze strony Związku wiceprzewodniczący KZ został 
po prostu wyrzucony.

Sąd pierwszej instancji zniósł zwolnienie dyscy-
plinarne i zdecydował, że pracownikowi należy się 
trzymiesięczna odprawa. – Byliśmy jednak zdania, 
że trzeba walczyć dalej – relacjonuje związkowiec. 
– Unieważnienie przez Sąd Rejonowy „dyscyplinarki” 
oznaczało dla mnie, że nie wolno się poddawać. Był 
to dowód na to, że dyrektor nie postąpił właściwie.

Sprawa toczyła się dalej i w drugiej połowie 
stycznia tego roku została rozstrzygnięta na ko-
rzyść pracownika. Po ponad dwóch latach sąd 
przywrócił Krzysztofa Rzeszutka do pracy.

– Pogodziłem się z tym, że orzeczenie może być 
zupełnie inne – przyznaje wiceprzewodniczący. 
– Ciągle jestem pod wrażeniem.

(tm) 

Wiceprzewodniczący wygrał w sądzie

9 października 2017 r. miał miejsce jeden z wielu protestów w obronie zwolnionego z pracy związkowca.
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Kto zas³uguje na œmieræ 
wed³ug lewicy

Coraz mniej śmieszno, a coraz bardziej straszno robi się, gdy 
słucha się polityków z lewej strony sceny politycznej. Oto próbka 
z ubiegłego miesiąca. Najpierw brakiem ludzkich odruchów bły-
snęła niejaka Małgorzata Prokop-Paczkowska z partii Wiosna, 
która  umieściła w mediach społecznościowych kontrowersyjny 
wpis dotyczący masakry 750 chrześcijan w Etiopii: A po co Kościół 
katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych 
wierzeń? Wpis był tak skandaliczny, że skrytykowali ją nawet 
towarzysze z klubu Lewicy. Później usłyszeliśmy wstrząsającą wy-
powiedź posiadającej tytuł profesora posłanki Joanny Senyszyn, 
która w jednym z programów telewizji publicznej żałowała, że nie 
ma prawa do eutanazji nieuleczalnie chorych dzieci.

Kto marnuje pieni¹dze

W tym roku minie pięć lat od wprowadzenia programu 500 plus, 
bez którego większość Polaków nie wyobraża sobie już funkcjo-
nowania. Nawet opozycja krytykująca na początku ten program, 
słynne: piniędzy nie ma i nie będzie, deklaruje, że jak dojdzie do 
władzy, to utrzyma programy społeczne wprowadzone przez 
PiS. Jednak co jakiś czas politycy totalnej opozycji ujawniają co 
naprawdę o tym myślą. Ostatnio prezydent Gdańska Aleksan-
dra Dulkiewicz zarzuciła obecnemu rządowi rozdawnictwo 
pieniędzy podatników i skrytykowała publiczne media. Dziwnie 
to brzmi w ustach polityka, który lekką ręką wydaje 150 tysięcy 
złotych z pieniędzy podatników na nowoczesną rzeźbę, przed-
stawiającą rydwan oraz około 4 milionów złotych rocznie na 
propagandowy portal miejski. 

Obrona poprzez atak

Leszek Miller przejdzie do historii jako polityk, który został 
zaszczepiony przeciw COVID-19 wcześniej niż królowa Elżbieta, 
papież Franciszek, Joan Collins i David Atenborough. Były 

premier, ale i niegdysiejszy pierwszy sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Skierniewicach, zamiast przeprosić za to, że 
wepchnął się wraz ze swoją żoną przed pracownikami służby 
zdrowia w kolejkę do szczepień, stwierdził, że... w szczepieniach 
panuje chaos. 

Strzykawka Jandy 
na aukcji

Profesor  Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, w którym to zaszczepiono na początku 
stycznia, wbrew obowiązującym procedurom, kilkudziesięciu 
celebrytów, wpadł na pomysł akcji, aby strzykawkę, którą 
zaszczepiona została pierwsza osoba w Polsce, wystawić na 
aukcji. Kiedy rozpoczęto szczepienia 29 grudnia, fotografowaliśmy 
się z pielęgniarkami, z pierwszą dawką szczepionki, z pierwszą 
fiolką, zabezpieczyłem nawet pierwszą pustą ampułkę, strzykawkę 
może uda się sprzedać na aukcji, na szczytny cel – mówił profesor 
Gaciong. Idąc dalej torem myślenia profesora, można by ten po-
mysł rozwinąć i wystawić na aukcję strzykawki, którymi zostali 
zaszczepieni celebryci. I tak gwiazda serialu się szczepi, a Polacy 
licytują strzykawki, można się potem pochwalić znajomym, że 
co prawda nie zostaliśmy zaszczepieni, ale mamy strzykawkę, 
która posłużyła do zaszczepienia Marii Seweryn. Oczywiście 
strzykawka będzie miała certyfikat z autografem„gwiazdy”.

Solidarnoœæ 
po niemiecku
Miał to być sukces Unii Europejskiej, a przede wszystkim prezy-
dencji niemieckiej. Okazało się jednak, że tzw. wspólny zakup 
szczepionek dla krajów należących do UE obnażył słabość, a przede 
wszystkimi nieudolność brukselskich polityków. Co więcej, całe 
gadanie o europejskiej solidarności bierze w łeb, gdy chodzi 
o interesy poszczególnych krajów. W umowie o zakupie szczepio-
nek, negocjowanej przez Komisję Europejską w czasie prezydencji 
niemieckiej pod przewodnictwem Niemki Ursuli von der Leyen 
znalazł się zapis, że żadne z państw nie będzie negocjować zakupu 
odrębnie. I co? I Niemcy na boku kupują szczepionki dla siebie.

SPOJRZENIE I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Sześć, siedem tysięcy zachorowań i czterysta zgonów – mniej więcej na takim 
poziomie utrzymuje się od tygodni  towarzysząca nam od prawie roku covido-
wa fala. Otwieranie kolejnych sektorów gospodarki jest zapewne niezbędne, ale 
musimy też pamiętać, że to liczby dwudziestokrotnie większe od tych, które szo-
kowały nas podczas wiosennego lockdownu. Szczególnie liczba zgonów oznacza, 
że umiera ponad 5 procent zakażonych. 

To dramatycznie dużo. Chyba że przyjmiemy jednak, iż chorych jest zdecy-
dowanie więcej niż zdiagnozowanych. A to z kolei oznacza, że tzw. transmisja 
wirusa jest w gruncie rzeczy poza kontrolą – można ją ograniczać przez słynne 
już MDH (maseczka, dystans, higiena), ale skutecznie zmniejszać nie sposób. 
Nie jest to wiadomość dobra dla środowiska pracy. Wydaje się bowiem, że to 
właśnie to miejsce dzisiaj jest kluczowe – miliony ludzi przebywają obok siebie 
przez wiele godzin. To znacznie większy kontakt niż np. podczas mijania się na 
miejskim chodniku czy zrobienia zakupów w sklepie. Dlatego ważne jest pro-
pagowanie reżimu sanitarnego w naszych zakładach. Wielu zresztą tak robi – w 
jednych ogranicza się do minimum spotkania face to face np. do trzech osób, w 
innych – raz na dwa tygodnie testuje wszystkich (!) pracowników. W tym dru-
gim przypadku (starogardzka Polpharma) słusznie przewodniczący zakładowej 
„Solidarności” zauważa, że bardziej opłaca się testować, niż później zamykać na 
kwarantannie całe wydziały. 

Myślę, że daje to też dużo większy komfort pracy i poczucie bezpieczeń-
stwa. Tym ograniczeniom towarzyszy też coraz powszechniejsza praca zdalna. 
Może mniej komfortowa niż spotkania bezpośrednie, może trochę zrywająca 
społeczne więzy, ale okazuje się, że oszczędniejsza i łatwo dostępna. Prowadzi-
łem przez miniony rok w ten sposób spotkania piętnastoosobowego gremium 
i nagle okazało się, że wszyscy na spotkaniu on-line się meldowali. Wcześniej 
często trudno było zebrać tzw. quorum. Oczywiście, nie ma wtedy miejsca na 
spotkania kuluarowe, na zwykłe kontakty do jakich przywykliśmy, nie można 
też wspólnie po prostu wypić kawy, nie mówiąc już o zwykłym uściśnięciu ręki. 
Tego na pewno brakuje. 

Pisałem  już, że pandemia przeorała ubiegłoroczną gospodarkę. Po raz pierw-
szy od dwóch dekad Produkt Krajowy Brutto poszybował blisko 3 procent w dół. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że to i tak jeden z najniższych poziomów recesji w 
Europie. Szacuje się, że w całej Unii recesja przekroczy poziom 7 procent.  Na 
szczęście nieco mniej pandemia uderzyła w rynek pracy. W grudniu 2019 poziom 
bezrobocia wyniósł 5,2 procent, a po roku – 6,2 procent. Można więc powiedzieć, 
że przez kryzys przeszliśmy pod tym względem niemal suchą stopą. Według 
danych Eurostatu to – po Czechach – najniższy wynik w UE. Trzeba powiedzieć, 
że pod tym względem przewidywania premiera Morawieckiego właściwie się 
sprawdziły, a tarcze – przynajmniej te wiosenne – zadziałały. W przeciwieństwie 
do  złowieszczych zapowiedzi opozycji o kompletnej ruinie gospodarki i rynku 
pracy. Przedłużany częściowy lockdown w styczniu i lutym na pewno wpłynie 
na wyniki gospodarcze w pierwszym kwartale br. Według prognoz instytucji 
międzynarodowych w 2021 roku polska gospodarka ruszy (wzrost PKB na po-
ziomie 2,5 procent), a rozpędzi się w 2022 roku aż do blisko 5 procent. Oby te 
prognozy się sprawdziły.

Z lokalnego podwórka warto podkreślić sądowe zwycięstwo naszego kolegi 
Krzysztofa Rzeszutka, działacza związkowego i śpiewaka operowego w Operze 
Bałtyckiej, zwolnionego przez poprzedniego dyrektora opery. Krzysztof Rzeszu-
tek wygrał apelację przed gdańskim Sądem Okręgowym, który zmienił wyrok 
pierwszej instancji i przywrócił go do pracy. Warto dodać też, iż po objęciu stano-
wiska nowy dyrektor przywrócił do pracy zwolnioną przewodniczącą organizacji 
zakładowej „Solidarności” w operze. Można?

Jacek Rybicki

Maseczka, 
dystans, higiena

ON NAPRAWDĘ TO POWIEDZIAŁ

Na czym się zna Donald Tusk
Jest mistrzem (Donald Tusk – red.) w utrzymaniu władzy i kurde 
w partii. Ja z nim nieraz tak dyskutowałem filozoficznie: kurde, weź 
człowieku zrób ty te autostrady, kolej. A on, ja nic bym nie zrobił, 
gdyby nie było władzy utrzymanej. Takie to jest kluczowe . (…) Ja 
od tego jestem, ja się na tym znam, ja się nie znam na kolei, ja się 
znam na tym, żeby utrzymać tę władzę… 

Tak Michał Tusk relacjonował swoją rozmowę z ojcem  
w rozmowie z Sylwestrem Latkowskim.



5Nr 2 / luty 2021MEDIA

– Podczas niedawnej wizyty w Radiu 
Gdańsk, mówiąc o rynku mediów, 
zwróciła Pani uwagę, że po dwóch 
stronach Odry obowiązują różne 
standardy. Co wówczas miała Pani 
na myśli?

– Chodziło mi przede wszystkim 
o oświadczenie Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Niemieckich (DVJ), które ape-
lowało poprzez wypowiedź swojego 
przewodniczącego Franka Überalla do 
Komisji Europejskiej o zajęcie się, w ra-
mach mechanizmu praworządności, 
wolnością mediów w Polsce. To odnosi-
ło się do transakcji zakupu przez Orlen 
spółki Polska Press niemieckiego wy-
dawcy Verlagsgruppe Passau. I, mówiąc 
o podwójnych standardach, mam na my-
śli sytuację, gdy w 2016 roku Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Niemieckich ostro 
protestowało, kiedy w Bawarii koncern 
Passauera chciał  przejąć gazetę „Donau-
kurier”, wskazując iż będzie to nadmierna 
koncentracja mediów w tym regionie, a 
przecież u nas Verlagsgruppe Passau ma 
faktyczny monopol na wydawanie gazet 
regionalnych i uprzywilejowaną pozycję 
na rynku gazet lokalnych. To nigdy nie 
przeszkadzało DVJ. W Polsce mamy teraz 
taką sytuację, że trzy główne wydawnic-
twa w segmencie prasy drukowanej to 
wydawnictwa niemieckie. Tymczasem 
z niewiadomych powodów Niemieckie 
Stowarzyszenie Dziennikarzy dostrzega 
ten problem teraz, gdy gazety w Polsce 
ma od niemieckiego wydawnictwa od-
kupić polski podmiot, a nie wtedy, gdy 
dochodziło do tej koncentracji, gdy na 
przykład Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydał zgodę na to, żeby 
Passauer kupił dwudziestą z dwudziestu 
czterech regionalnych gazet w Polsce 
i stał się faktycznym monopolistą. Wtedy 
jakoś DVJ nie dostrzegało problemu. Te-
raz z kolei zajmuje się tylko naszym ryn-
kiem i to w sposób tak kontrowersyjny, 
jak apelowanie do Komisji Europejskiej. 
Dlatego mówiłam o podwójnych stan-
dardach. Kiedy sprawa dotyczy ich kraju, 
mają obowiązywać inne reguły niż kiedy 
to dotyczy Polski, zupełnie jakbyśmy byli 
jakąś bananową republiką. 

– Spotkała się Pani już wcześniej z ta-
ką sytuacją, że następuje ingerencja 
w rynek prasowy innego kraju? 

– Nie potrafię podać żadnego przy-
kładu poza tym, że robi to właśnie Frank 
Überall ze Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Niemieckich. On zasłynął w 2017 roku 
wypowiedzią o tym, że sytuacja w Polsce 
przypomina tę przed dojściem Hitlera do 
władzy. Było to daleko idącym naduży-
ciem, zaprotestował wówczas nawet Zjazd 
Walny Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, który obradował w tym czasie. 
Wśród dziennikarzy z różnych stron, od 
prawa do lewa, nie było w ogóle wątpli-
wości, że jest to skandaliczna wypowiedź, 
która w ogóle nie bierze pod uwagę rze-
czywistej sytuacji w Polsce. Zdarzają się 
oczywiście apele dziennikarzy o posza-
nowanie wolności słowa w krajach, gdzie 
władze nie są wybierane demokratycznie, 

Polska Press jest jedną z największych grup medialnych w Polsce. Wy-
daje 20 dzienników regionalnych, które są – jak informowała sama fir-
ma – markami gazet z wieloletnią tradycją. Ale w strukturze korporacji 
znajdują się także inne media. 

Wydawane przez Polska Press gazety codzienne to: „Dziennik Bałtycki” oraz 
„Głos” na Pomorzu, „Express Bydgoski” oraz „Gazeta Pomorska” w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, a także „Głos Wielkopolski” w Poznaniu, „Gazeta 
Lubuska”, czyli największy w województwie lubuskim dziennik regionalny, „Ga-
zeta Wrocławska”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Dziennik Łódzki” oraz „Express 
Ilustrowany” w Łodzi, „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”, które ukazują 
się w Krakowie, „Dziennik Zachodni” w województwie śląskim, „Echo Dnia” 
ukazujące się w czterech wydaniach: kieleckim, świętokrzyskim, radomskim 
i podkarpackim, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Współczesna” oraz „Kurier Poran-
ny” w województwie podlaskim, „Gazeta Codzienna Nowiny” na Podkarpaciu 
i ukazująca się w stolicy „Polska Metropolia Warszawska”. 

Dzienniki to nie wszystko. Do Polska Press należą także dziesiątki tygodni-
ków, które są wydawane samodzielnie bądź jako lokalne wkładki do regional-
nych wydań (łącznie jest ich 120), kilka magazynów, dodatki z programami 
telewizyjnymi oraz portale internetowe (według danych Polska Press blisko 60 
procent osób w całej Polsce styka się z informacjami umieszczanymi na stro-
nach należących do tej firmy) – razem to 23 regionalne serwisy informacyjne 
i tematyczne związane z biznesem, rolnictwem, sportem czy motoryzacją.  

Są też drukarnie, z maszyn których schodzi ponad 2 miliony egzemplarzy 
gazet, reklam i ulotek każdego dnia. Firma chwali się, że jest „liderem na rynku 
mediów regionalnych i lokalnych” oraz „zawsze blisko odbiorców”.

(tm) 

Cieszę się, że gazety wykupiła 
polska firma

ale to przecież nie dotyczy Polski, u nas 
wszystkie wybory odbywają się w sposób 
demokratyczny i  w ten sposób następuje 
zmiana władzy. Wypowiedzi Franka Übe-
ralla są naprawdę nie na miejscu. 

– Powiedziała Pani o dominacji na 
rynku mediów, ale po tej transakcji 
sprzedaży Polska Press Orlenowi nie 
nastąpiło rozdrobnienie. Firma zosta-
ła wykupiona w całości, a więc jakaś 
dominacja nadal będzie istnieć, tylko 
właścicielem nie będzie niemiecka, 
ale polska firma. Czy nie jest tak?

– Ta transakcja jeszcze się nie za-
kończyła. Czekamy na decyzję Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
więc nie mogło się wydarzyć nic innego. 
Jeżeli Passauer sprzedawałby każdą gazetę 
z osobna, to pewnie dałoby się je kupić 
inaczej. Ale teraz nie ma takiej możliwo-
ści. Przez ostatnie pięć lat brałam udział 
w różnych dyskusjach, organizowanych 
m.in. na forum naszego parlamentu, 
dotyczących tego, jak przeprowadzić 
w Polsce dekoncentrację mediów i jak 
stworzyć przepisy chroniące nasz rynek. 
Takich w ogóle przecież nie mamy. Ale 
nie udało się wypracować rozwiązań, któ-
re mogłyby być notyfikowane przez Unię 
Europejską. Takie przepisy nie uzyskują 
akceptacji, nawet takiej wstępnej. Jedyna 
droga do jakiejkolwiek zmiany tej nieko-
rzystnej w mojej ocenie w sytuacji na ryn-
ku mediów to transakcja rynkowa. Skoro 
Passauer chciał sprzedać spółkę Polska 
Press, to dobrze, że kupił ją polski pod-
miot. Pytanie, jak będzie postępował, jest 
jeszcze otwarte. Może na przykład Orlen 
zechce część z tych gazet  sprzedać? Tego 
nie wiem i nikt z nas nie wie. Czekamy 
na decyzję UOKiK, więc za wcześnie jest 
jeszcze na mówienie o tym, że to tylko 
zamiana jednego podmiotu na drugi. Być 
może na krótką metę tak jest, ale pocze-
kajmy na skutki, innej drogi nie ma. To 
wolny rynek i jeżeli Passauer sprzedaje 
całą firmę, to ktoś musi mieć tak ogrom-
ne pieniądze, aby ją po prostu wykupić. 
Cieszę się, że zrobiła to polska firma. 

– Nawiązała Pani do europejskich 
dyskusji w sprawie mediów, ale 
uczestniczyła również w rozmowach 
parlamentarnych w Polsce i wspól-
nym posiedzeniu senackiej Komisji 
Środków Przekazu oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Tam pojawił się wątek zagrożenia, zda-
niem niektórych wypowiadających się, 
związanego z przejęciem gazet przez 
firmę państwową. Czy Pani w czymś 
takim widzi zagrożenie?

–  Powiem to, co mówiłam na po-
siedzeniu tej komisji: dajmy Orlenowi 
szansę. Jest za wcześnie, aby grzmieć. Nie 
widzę takiego zagrożenia, jakie było tam 
przedstawiane, ponieważ przez ostatnie 
30 lat, a na pewno 20 lat, mogliśmy się 
po prostu przekonać, że wolny rynek 
w odniesieniu do mediów nie reguluje  
wszystkich elementów, które są ważne dla 
masowego komunikowania i informo-
wania. Kierowanie się tylko rachunkiem 

ekonomicznym, czyli maksymalizacją 
zysków, w przypadku biznesu medialne-
go jest czymś niewłaściwym, ponieważ 
zostawiamy z boku interes społeczny, 
wysoką kulturę, sprawy ważne w danym 
momencie, które nie mieszczą się w ka-
tegoriach komercyjnego biznesu. To, że 
podmiot państwowy dysponujący kapi-
tałem i mogący wkroczyć do transakcji 
biznesowych po prostu to robi, jest w 
mojej ocenie właściwe. Nie boję się także 
dlatego, że niektóre zagrożenia są fikcyj-
ne, a nie mówimy z kolei jak korzystne 
jest dla niektórych spraw związanych z 
działalnością publiczną zaangażowanie 
podmiotów państwowych. Przykładowo, 
gdyby media publiczne były silniejsze, 
gdyby faktycznie reprezentowały interes 
naszego państwa, nie doszłoby – podej-
rzewam – do tak skandalicznych prywa-
tyzacji, które miały miejsce wielokrotnie 
w przeszłości. Bylibyśmy o wiele bardziej 
rozwinięci gospodarczo niż jesteśmy dzi-
siaj, ponieważ nie doszłoby do rozkrada-
nia majątku państwowego po 1989 roku. 
Media w dużej części nie kierowały się 
wówczas interesem nas wszystkich, ale 
wzmacniały swoją pozycję i generalnie 
tylko tyle, a media publiczne były po 
prostu bardzo słabe. Mamy tego efekty i 
warto to zmienić. Media to biznes inny 
niż wszystkie ze względu na ich funda-
mentalną rolę w dzisiejszym świecie. 
Wierzę, że tutaj jest miejsce na to, aby 
Orlen pokazał, iż jest firmą państwową, 
narodową i kieruje się interesem nas 
wszystkich i myśli nie tylko o tym, jak 
zarabiać pieniądze. Jest do tego oczywi-
ście zobowiązany jako spółka giełdowa, 
ale może przy okazji robić dużo dobrych 
i ważnych rzeczy, jak to się w ostatnich 
latach dzieje. Dajmy Orlenowi szansę. 
W ten sposób skomentował tę transak-
cję także cały Zarząd  Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, największej, bo 
liczącej ponad dwa i pół tysiąca człon-
ków organizacji dziennikarskiej w na-
szym kraju. To bardzo wymowne. 

– Ciekawi mnie jeszcze inny aspekt 
sprawy. Załóżmy, że transakcja nie 
doszła do skutku i Polska Press nadal 
jest w rękach niemieckich, francuskich 
jak wcześniej albo właściciela z jakie-
gokolwiek innego kraju. Co w sytuacji 
jakiegoś konfliktu politycznego, go-
spodarczego czy innego pomiędzy 
Polską a tym krajem? Co wówczas 
zrobiłyby takie gazety?

– Trudno mi wróżyć z fusów, mogę 
analizować tylko to, co było do tej pory. 
Nie widziałam, aby Polska Press zajmo-
wała się na przykład obroną interesów 
zamykanych polskich stoczni w czasie, 
gdy ich zlecenia przejmowały stocznie 
niemieckie, czy poświęcała miejsce i uwa-
gę polskiej historii. Dzisiaj na przykład 
mamy zamykać kopalnie, podczas gdy 
Niemcy swoje rozwijają i nie mają naj-
mniejszej chęci czegokolwiek zamykać, 
więc zastanawiam się, jak będą przedsta-
wiane te problemy w prasie ukazującej się 
w Polsce. Wiemy z doświadczenia ostat-
nich lat, że nie tylko kapitał, także media 
mają swoją narodowość.  

Co kupił Orlen? 

– Czyli gazety stają po stronie właści-
ciela...

– Oczywiście, włączają się w debatę 
także wtedy gdy przemilczają jakieś te-
maty. Brak reakcji jest reakcją. Wtedy, 
kiedy jest potrzeba nagłośnienia jakiegoś 
problemu, bo ważą się losy ludzi i przed-
siębiorstw, media nie powinny być obojęt-
ne. W ostatnich kampaniach wyborczych 
gazety niemieckich koncernów wspierały 
przeciwników obecnego rządu, włączały 
się w kampanię wyborczą, to było widać 
po publikowanych tekstach. W przeszło-
ści Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
wskazywało wielokrotnie ten problem 
z Polska Press i ich specyficznym zaan-
gażowaniem w polskie sprawy, wyrażają-
cym się na przykład brakiem poważnych 
tekstów na rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich pisało o tym w specjalnym ra-
porcie. Jest wiele informacji na ten temat 
na portalu sdp.pl. Może teraz, po zakupie 
wydawnictwa Polska Press przez Orlen, to 
się zmieni z korzyścią dla nas wszystkich. 

Rozmawiał: Tomasz Modzelewski

Rozmowa z Jolantą Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
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W przeszłości Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich 
wskazywało wielokrotnie 
na problem z Polska 
Press i ich specyficznym 
zaangażowaniem w polskie 
sprawy, wyrażającym się na 
przykład brakiem poważnych 
tekstów na rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 
Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich pisało o tym 
w specjalnym raporcie. Jest 
wiele informacji na ten temat 
na portalu sdp.pl.
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Z raportu przedstawionego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku wynika, że w tym roku najbar-
dziej poszukiwanymi  pracownika-
mi w naszym województwie będą 
kierowcy samochodów ciężaro-
wych i ciągników siodłowych oraz 
pielęgniarki i położne. Problemy ze 
znalezieniem pracy będą mieli na-
tomiast ekonomiści i pracownicy 
biur podróży oraz organizatorzy 
obsługi turystycznej.

Raport Barometr Zawodów dzie-
li zawody na trzy grupy: deficytowe, 
w których brakuje pracowników, zrów-
noważone, w których liczba pracowni-
ków odpowiada potrzebom pracodaw-
ców, nadwyżkowe, w których jest więcej 
pracowników niż ofert pracy. Badania 
Barometr Zawodów prowadzone są od 
kilku lat. W tegorocznym raporcie wi-
dać skutki, jakie na rynku pracy wywo-
łała pandemia. Przede wszystkim wzro-
sła liczba zawodów zrównoważonych, 
czyli takich, gdzie liczba wolnych miejsc 
pracy jest zbliżona do liczby osób zain-
teresowanych podjęciem pracy i speł-
niających wymagania pracodawców, co 
może świadczyć o większej stabilizacji 
na rynku pracy.

Zawody deficytowe

Wśród zawodów najbardziej deficy-
towych, a więc takich, w których otrzy-
manie pracy jest najłatwiejsze, znaleźli 
się kierowcy samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych oraz pielęgniarki i 
położne. Pracowników w tych zawodach 
poszukiwano w 19 na 20 powiatów w 
województwie pomorskim. 

„Jako przyczyny, które przysparzają 
trudności z pozyskaniem pracowników 
do pracy w branży budowlanej, wskazy-
wano: brak doświadczenia zawodowego 
oraz brak chętnych osób do podjęcia 
zatrudnienia z uwagi na oferowane 
warunki. Zdaniem ekspertów praca w 
tych zawodach jest ciężka, pracodawcy 
wymagają wielozadaniowości, oferując 
mało atrakcyjne wynagrodzenie. Eks-
perci podkreślali, że wielu potencjal-
nych kandydatów wyjeżdża do pracy 
za granicę w związku z oferowanym 
wyższym wynagrodzeniem. Natomiast 
regionalni pracodawcy, aby niwelować 
braki kadrowe, często korzystają z moż-
liwości zatrudnienia cudzoziemców” 
– czytamy w raporcie WUP.

Praca również w wielu powiatach 
województwa pomorskiego czekała 
na pracowników robót wykończenio-
wych w budownictwie (18 powiatów). 
Poszukiwani byli także kierowcy auto-
busów, lekarze, magazynierzy, murarze 
i tynkarze, operatorzy obrabiarek skra-
wających, robotnicy budowlani oraz 
spawacze.

Niewątpliwie zawodami deficytowy-
mi są zawody związane z ochroną zdro-
wia i usługami opiekuńczymi. Panująca 
pandemia tylko pogłębiła braki, które 

występowały już wcześniej. „Oprócz 
pielęgniarek i położnych, których brak 
będzie najbardziej odczuwalny, równie 
istotny niedobór kadry dotyczyć będzie 
lekarzy. Pozostałe zawody, dla których 
może wystąpić deficyt poszukujących 
pracy, to ratownicy medyczni, opie-
kunowie osoby starszej lub niepełno-
sprawnej, ale także fizjoterapeuci i ma-
sażyści, psycholodzy i psychoterapeuci 
oraz pracownicy socjalni” – piszą au-
torzy raportu.

Na brak pracy nie mogą narzekać 
pracownicy branży transportowo-spedy-
cyjnej. Poszukiwani są przede wszystkim 
kierowcy samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych, kierowcy auto-
busów, magazynierzy oraz mechanicy 
pojazdów samochodowych. 

Co może wydawać się zaskakujące, 
z prognozy wynika, że w 2021 roku 
wciąż będzie duże zapotrzebowanie na 
pracowników zarówno w gastronomii, 
jak i hotelarstwie. Choć, jak zastrzegają 
autorzy raportu, nagłe szoki regulacyj-
ne (np. kolejne zamknięcie gospodarki 
w tych branżach ze względu na nasi-
lenie się pandemii) mogą wpłynąć na 
zmniejszenie deficytu, a nawet jego 
brak w powyższych obszarach. Jak na 
razie deficyt dotyczyć będzie kucharzy, 
szefów kuchni, kelnerów i barmanów, 
sprzątaczek i pokojowych oraz pomocy 
kuchennych. 

W edukacji część zawodów jest 
wciąż deficytowa, część należy już do 
grupy zrównoważonej. W większości 
powiatów poszukiwani byli nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych oraz 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu. 
„Przyczyną jest brak osób posiadają-
cych uprawnienia pedagogiczne oraz 
doświadczenia. Kandydatów skutecznie 
zniechęca także niska płaca oferowana 
w sferze oświaty, w związku z czym 
wiele osób podejmuje zatrudnienie w 
przemyśle, otrzymując zdecydowanie 
wyższe wynagrodzenie” – podsumo-
wują autorzy raportu. Nieco mniejszy 
deficyt wystąpi wśród nauczycieli ję-

zyków obcych i lektorów, nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących oraz 
nauczycieli przedszkoli.

Zawody zrównoważone

Największą grupę zawodów stano-
wią te, w których liczba pracowników 
odpowiada potrzebom pracodawców. 
Grupa zawodów zrównoważonych po-
większyła się o część zawodów, które 
do tej pory były deficytowe. W ubie-
głorocznej prognozie do zawodów de-
ficytowych zaliczano:  nauczycieli szkół 
specjalnych i oddziałów integracyjnych, 
pracowników ds. finansowo-księgo-
wych ze znajomością języków obcych, 
kosmetyczki, lakierników, monterów 
maszyn i urządzeń, pracowników 
ochrony fizycznej, recepcjonistów i 
rejestratorów czy spedytorów i logi-
styków. Dziś zalicza się je do zawodów 
zrównoważonych.

Zawody nadwyżkowe

Z raportu Barometru Zawodów wy-
nika, że w województwie pomorskim 
odnotowuje się tylko dwa zawody nad-
wyżkowe, czyli takie, w których liczba 
kandydatów przewyższa liczbę wolnych 
miejsc pracy. Są to:  ekonomista oraz 
pracownik biura podróży i organizator 
obsługi turystycznej. W obydwu przy-
padkach przyczyną nadwyżki w tych 
zawodach jest duża liczba absolwentów 
lokalnych szkół o podobnych kwalifi-
kacjach – tzn. liczba nieproporcjonalna 
do zapotrzebowania płynącego z ryn-
ku pracy. W przypadku pracowników 
biur podróży i organizatorów obsługi 
turystycznej tę niekorzystną sytuację 
pogłębia sytuacja epidemiczna, m.in. 
wprowadzane ograniczenia i spadek 
zainteresowania podróżowaniem.

Pełen raport Barometr Zawodów 2021 
podsumowujący badanie w wojewódz-
twie pomorskim jest dostępny na stronie 
internetowej barometrzawodow.pl

Małgorzata Kuźma

Poszukiwani: pielęgniarki
i kierowcy

ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

i kierowcy
Słupsk

słupski

wejherowski
lęborski

pucki

Gdynia
Sopot

kartuski

gdański nowodworski

starogardzki

tczewskikościerski
bytowski

chojnicki

człuchowski

sztumski

kwidzyński

malborski

Pomorskie:
prognoza na 2021 rok, pielęgniarki i położne
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równowaga popytu i podaży

deficyt poszukujących pracy

duży deficyt poszukujących pracy

duża nadwyżka 
poszukujących pracy

nadwyżka 
poszukujących pracy

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

Oferta projektu:

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin zakończone 
egzaminem zewnętrznym. Różne poziomy zaawansowanie, 
w zależności od uczestników (od A1 do C2) – bezpłatne

 francuski, niemiecki (na język angielski już jest komplet).

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

 Microsoft, Oracle 

Szkolenia nieautoryzowane – bezpłatne

 Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych – szkolenia nie-
autoryzowane, np. Microsoft Excel w codziennej pracy na różnych poziomach 
zaawansowania.

Szkolenia zawodowe – odpłatność uczestnika 15 proc.

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

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

1 lutego zostały otwarte muzea i galerie sztuki. Jak funkcjonowały 
te placówki w okresie pandemii mówi Jolanta Justa z Rady 
Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków 
NSZZ „Solidarność”, Muzeum Zamkowe w Malborku

– Opracowaliśmy i uruchomiliśmy od wiosny dla zwiedzających zamek w Mal-
borku tzw. Trasę Zieloną.  Nie mówimy więc o zastoju.  Turyści w ramach zespołu 
zamkowego mogli, zaopatrzeni w audioguide (przewodnik dźwiękowy), zwiedzać 
część Przedzamcza, bramy, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicę św. 
Anny, tarasy i ogród wielkich mistrzów oraz fosy i międzymurza. Prowadzeni byli 
poprzez historię zamku i jego tajemnice, co się gościom bardzo podobało. Zamknię-
te były natomiast wystawy, by nie kumulować zagrożenia, zgodnie z rozporządze-
niami na czas pandemii. Byliśmy otwarci w czasie wakacji do października, do czasu 
ogłoszenia kolejnych obostrzeń. Podobnie otwarte było rozmieszczone w plenerze 
Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach Kiszewskich. Turyści je zwiedzali samo-
dzielnie, bez przewodników. O szczegółach pracy decydowali dyrektorzy. Na ocenę 
zmian przyjdzie czas, gdy będą przekazywane dotacje podmiotowe od samorządów 
w marcu. Muzea wypracowują środki własne, a zeszłoroczne obostrzenia skutkowa-
ły ich obniżeniem, natomiast dotacje ministerialne przez trzy lata, bo do 2023 roku, 
pozostaną zamrożone na poziomie roku 2020. Koszty funkcjonowania muzeów są 
wysokie. Ruch turystyczny w Malborku ma swój szczyt w lipcu i sierpniu.  

W ub.r. zachorowalność była znacząco wyższa. Dyrektorzy pomorskich instytu-
cji kultury dołożyli starań, żeby w muzeach nie było zwolnień. Była praca postojowa 
w przypadku obsługi technicznej i obsługi wystaw. Nie wszyscy, jak pracownicy me-
rytoryczni, mogli pracować hybrydowo lub zdalnie. Ale też nie była to sytuacja jak ta 
z wiosny, gdy niemal wszyscy pracowali zdalnie. Patrzymy na ten rok z ograniczonym 
optymizmem. Staraliśmy się realizować programy konserwatorskie, pozyskiwać granty. 
Zaplanowane wystawy zostały zrealizowane, choć dla ograniczonej, mniejszej liczby go-
ści. Czekamy na informację co do płac w państwowych instytucjach kultury. Pilnujemy 
tego zapisu w ustawie okołobudżetowej. Mam nadzieję, że turyści wrócą, ludzie bowiem 
szukają nowych odkryć, wracają do nas. Publiczność jest różna. Skoro zamknięte są 
kina, teatry czy stoki narciarskie, to muzeum jest nadal atrakcyjnym miejscem.  

(asg)

Muzea już otwarte
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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.

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidar-
ność” zaprasza na szkolenie on-line 
członków organizacji związkowych 
funkcjonujących u pracodawców 
z sektora finansów publicznych. 

Temat: Rola organizacji 
związkowej w procesie 
wdrażania Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

Termin: 11 lutego 2021 r. godzina 10

 Czas trwania szkolenia ok. 2 godzin
 Prowadzący: Przemysław Sąpór

Od 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Pla-
ny Kapitałowe (PPK) są tworzone przez 
podmioty sektora finansów publicznych.
To już ostatni etap wdrażania systemu 
długoterminowego i prywatnego oszczę-
dzania celem zwiększenia dochodów 
pracowników w okresie emerytalnym. Z 
uwagi na fakt, że ustawa wdrażająca PPK 
przewiduje obowiązek wyboru instytu-

cji finansowej, która będzie zarządzać
oszczędnościami pracowników w uzgod-
nieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi, oferujemy członkom 
naszych organizacji związkowych 
funkcjonujących u pracodawców z sek-
tora finansów publicznych możliwość 
wzięcia udziału w szkoleniu „Rola orga-
nizacji związkowej w procesie wdra-
żania Pracowniczych Planów Kapitało-
wych”. Krótkie szkolenie (ok. 2 godzin) 
zorganizowane będzie w formule zdalnej 
(spotkania on-line). Uczestnicy uzyskają 
podstawową wiedzę nt. procesu, w któ-
rym pracodawcy ustawowo zobowiązani 
są zaangażować  ich przed podpisaniem 
porozumienia wskazującego instytucję 
finansową. Ostateczny termin podpisa-
nia porozumienia mija 26 lutego 2021 r, 
w związku z czym w najbliższym okresie 
można spodziewać się intensyfikacji dzia-
łań związanych z selekcją podmiotów fi-
nansowych.

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

WAŻNE
Zgłoszenia należy składać za pośred-

nictwem Komisji Zakładowej, podając:
 Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr 

telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i nr 
organizacji związkowej.

 Kwestie techniczne i informacje o spo-
sobach dostępu do szkolenia on-line 
będą uczestnikom przesłane drogą 
mailową.

 Szkolenie odbędzie się pod warun-
kiem zebrania grupy co najmniej 10 
uczestników. 

W celu prawidłowego i pełnego korzy-
stania 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 uru-
chamianie szkolenia na urządzeniach. 
Uczestnicy mają bezpośredni kontakt 
z prowadzącym, zadają pytania w trak-
cie szkolenia.

Irena Jenda

Pracownicze Plany Kapitałowe
SZKOLENIE ON-LINE

równowaga popytu i podaży

deficyt poszukujących pracy

duży deficyt poszukujących pracy

O energetyce z Jarosławem Kaczyńskim
Od wręczenia „zaległej” pamiątko-

wej flagi „Solidarności” z logo 40-le-
cia Związku rozpoczęło się spotkanie 
przewodniczącego Piotra Dudy z li-
derem Prawa i Sprawiedliwości, wice-
premierem Jarosławem Kaczyńskim. 
Rozmowa dotyczyła trudnych spraw 
związanych m.in. z polską transforma-
cją energetyczną. Pojawił się również 
wątek przypadającego w tym roku 40-
-lecia „Tygodnika Solidarność”.

– Z powodu pandemii nie było 
wcześniej okazji do wręczenia pamiąt-
kowej flagi z logo 40-lecia powstania 
NSZZ „Solidarność” – powiedział Piotr 
Duda, przekazując dar.

Przypomniał również, że taką samą 
flagę otrzymali m.in. prezydent Andrzej 
Duda, prezydent Donald Trump czy pa-
pież Franciszek.

Będąc przy temacie rocznic, prze-
wodniczący przekazał również infor-
macje o planowanych uroczystościach 
40 rocznicy powstania „Tygodnika So-
lidarność”, którego Jarosław Kaczyński 
był jednym z redaktorów naczelnych.

Drugą część spotkania zdominowa-
ły tematy gospodarcze i pracownicze. 
Przede wszystkim związane z Polityką 
Energetyczną Polski, a w tym kon-
tekście sprawiedliwą transformacją 

energetyczną. Wiele czasu poświęcono 
również bezpieczeństwu miejsc pracy, 
dialogowi społecznemu i planom od-
mrażania gospodarki.

To kolejne z serii spotkań szefa „So-
lidarności” z politykami Zjednoczonej 

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Piotrem Dudą.

W
W

W
.S

O
LI

D
AR

N
O

SC
.O

RG
.P

L 
/ D

J

Prawicy i przedstawicielami rządu 
w tych tematach. Poprzednie miało 
miejsce 29 stycznia z premierem Ma-
teuszem Morawieckim.

solidarnosc.org.pl / ml

– Żądamy, by pracownicy handlu, jako 
grupa szczególnie narażona na zakażenie 
COVID-19, byli zaszczepieni na tym sa-
mym etapie co nauczyciele. W ostatnim 
czasie prowadziliśmy badania obserwacyj-
ne, ilu klientów wchodzi do sklepu z nie-
odpowiednio założonymi maseczkami. 
Było ich około 50 procent. Od momentu, 
kiedy pojawiły się szczepionki, powstało 
rozluźnienie w społeczeństwie – powie-
dział w rozmowie z Olgą Zielińską w Ra-
diu Gdańsk Alfred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Handlu, Banków 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

– Jako związkowcy cieszymy się, że 
galerie zostały otwarte. Dyskonty były 
czynne, choć nikt nie sprawdzał liczby 
klientów, natomiast butiki zostały całko-
wicie zamknięte. Małe sklepy natomiast 
świetnie dawały sobie radę, a sami pra-
cownicy dbali, by przestrzegać reżimu 
dotyczącego limitu liczby klientów. Co 
prawda wielu pracodawców podeszło też 
do tematu nieuczciwie. Ustawa wskazuje, 
że 10 lub 15 mkw. przypada na jednego 
klienta obiektu, a nie powierzchni han-
dlowej. Niejednokrotnie na pracownika 
przypadało średnio 8 mkw., a z tego po-

łowa była zajęta przez sprzęt – zaznaczył 
Alfred Bujara.

– Pracownicy obawiają się o swoje 
zdrowie, życie. My, jako „Solidarność”, 
proponowaliśmy rządowi, by wprowa-
dzić jednolite procedury bezpieczeń-
stwa. Chodziło między innymi o me-
traż nie od powierzchni całkowitej, a od 
sprzedażowej. Ponadto pracodawcy 
redukują zatrudnienie, przeciążenia 
pracowników są bardzo duże. Według 
niezależnych badań co drugi pracownik 
handlu ma zamiar odejść z pracy. 

www.radiogdansk.pl

„S” domaga się szczepień dla pracowników handlu
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AKCJA POWSZECHNYCH SZCZEPIEŃ MA PRZERWAĆ ŁAŃCUCH 
ZAKAŻEŃ I ZAPEWNIĆ ODPORNOŚĆ  

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi (...). I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, 
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub 
liczby jej imienia.

Apokalipsa św. Jana, Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok (cyt. za Biblią Tysiąclecia)

Koronawirus (SARS-CoV-2) z Wuhan, stolicy prowincji Hubei w Chińskiej Republice Ludowej, wywołuje chorobę 
COVID-19. Zakażenie charakteryzuje się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólem mięśni i zmęczeniem. Czy mo-
żemy skutecznie się chronić, skoro wirus mutuje? Mówią nam: tylko szczepienia. Czy jest to masowy eksperyment 
leczniczy? 

Igłą w pandemię

Szybka szczepionka

Opracowanie w niespełna rok (se-
kwencja genetyczna koronawirusa zo-
stała opublikowana 10 stycznia 2020 r.) 
i dopuszczenie do użytku szczepionek 
to wyjątkowe wydarzenie w medycynie. 
Testy szczepionek trwają nawet i pięć 
lat. Udało się to w  przypadku szcze-
pionek na COVID-19 przez wyelimi-
nowanie  czynności biurokratycznych, 
na bieżąco analizując dane z badań kli-
nicznych. Koszty zostały sfinansowane 
częściowo przez rządy. 

Europejska Agencja Leków, zanim 
podejmie decyzję o dopuszczeniu 
szczepionek do użytku na terenie UE, 
opiera się na opiniach dwóch nieza-
leżnych paneli eksperckich. Decyzję 
agencji zatwierdza Komisja Euro-
pejska. Odpowiedzialność za skutki 
szczepionki jest po stronie producenta. 
Ze względu na nadzwyczajną sytuację 
państwa członkowskie mogą przejąć 
na siebie część kosztów związanych z 
tą odpowiedzialnością, jeśli chodzi o 
niepożądane odczyny poszczepienne 
(vide fundusz). 

Działania uboczne  

W III fazie badań klinicznych szcze-
pionki Pfizera/BioNtech i Moderny 
brało udział łącznie ponad 73 tys. osób; 
połowa dostała placebo, a połowa pre-
parat. Objawy uboczne po zaszczepie-
niu się preparatem Pfizera są ujęte w  
charakterystyce produktu leczniczego: 

ból w miejscu ukłucia, uczucie zmęcze-
nia, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze, 
bóle stawów i gorączka – od 10 do 30 
procent zaszczepionych.  

Reakcja na szczepionkę jest ogólno-
ustrojowa. I o to chodzi. Nie wywołuje 
ona choroby, ale ma przygotować orga-
nizm na walkę z wirusem lub bakterią. 
Według danych Our World in Data na 
29 stycznia br. całkowita liczba poda-
nych dawek szczepionki na świecie 
wynosi 80,3 mln. Najwięcej dawek 
otrzymali mieszkańcy USA i ChRL 
– odpowiednio 23,5 i 22,8 mln.  

Szczepionka a DNA

Szczepionki mRNA (szczepionka 
Pfizera) wprowadzają do naszych ko-
mórek w okolicy wstrzyknięcia materiał 
genetyczny wirusa. To matryca, która 
powoduje powstanie w cytoplazmie ko-
mórek białka S (Spike) koronawirusa. 
Głównym składnikiem S jest RBD (ang. 
receptor binding domain). 

Technologia, którą wykorzysta-
no do stworzenia szczepionki mRNA 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
wcale nie jest nowa, gdyż jej początki 
sięgają końca lat 90. Badania prowadzili 
i prowadzą też polscy naukowcy. No-
wością jest użycie jej do walki z choro-
bami zakaźnymi. Dotychczas, tworząc 
szczepionkę, wykorzystywano zabitego 
lub osłabionego wirusa bądź   oczysz-
czone białka wirusowe. W technologii 
bazującej na mRNA dostarczamy do 
organizmu  fragment genomu wirusa, 

odpowiadający za wytworzenie białka 
S (ang. spike). Białko S odpowiada za 
interakcję wirusa z naszą komórką.

Ludzkie DNA jest w jądrze komór-
kowym, wirusowe mRNA – w cytopla-
zmie. Aby wirusowe mRNA połączyło 
się z  DNA musiałoby zostać „przero-
bione” na DNA za pomocą specjalnego 
enzymu – odwrotnej transkryptazy, a w 
ludzkich komórkach jej nie ma. mRNA 
jest bardzo nietrwałe.

– RNA nie ma możliwości włącze-
nia się do DNA gospodarza i replikacji 
w czasie podziałów komórkowych, bo 
są to biochemicznie inne związki. Nici 
mRNA są szybko degradowane po wy-
produkowaniu kodowanych przez nie 
białek. Obecność mRNA ze szczepion-
ki w organizmie osoby szczepionej jest 
krótkotrwała – mówi dr Alicja Chmie-
lewska z Wydziału Biotechnologii UG 
i GUMed. 

Szczepionki korzystające z kodu 
RNA, stworzone przez firmy Pfizer/
BioNTech i Moderna,  zawierają in-
formacje genetyczne, ale są one prze-
noszone przez cząsteczkę matrycową 
mRNA, która szybko znika i nie może 
spowodować zmian w kodzie DNA pa-
cjenta. Platforma mRNA wcześniej była 
wykorzystywana przy opracowywaniu 
szczepionek przeciw CMV, wirusowi 
Zika, grypie, wściekliźnie. 

Teoria o uszkodzeniu naszego DNA 
nie wytrzymuje zatem krytyki, gdyż w 
momencie, kiedy się zarażamy wiru-
sem RNA, do naszych komórek trafia 
takie samo RNA. Gdyby prowadziło to 
do zmiany naszego DNA, to cały nasz 
genom powinien się składać z fragmen-
tów różnych koronawirusów (nawet po 
zwykłym przeziębieniu). 

Pytanie etyczne budzi fakt, że wiru-
sy do namnażania się potrzebują ludz-
kich komórek. W tym celu używa się 

KORONAWIRUSY (CoV) to rodzina wirusów powodująca choroby od przeziębienia 
do poważniejszych chorób, takich jak bliskowschodni zespół oddechowy (MERS-
-CoV - Middle East Respiratory Syndrome) oraz zespół ciężkiej ostrej niewydolności 
oddechowej (SARS-CoV - Severe Acute Respiratory Syndrome). Choroba wywołana 
koronawirusem (COVID-19) to nowa odmiana odkryta w roku 2019. Koronawirusy 
są pochodzenia odzwierzęcego.  
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„linii komórkowych” (ludzkie komórki 
namnażane w laboratorium).  Przy pro-
dukcji szczepionki AstryZeneki i Uni-
wersytetu Oksfordzkiego stosowana jest 
linia HEK-293 z 1972 r. 

Tu pomocna jest Papieska Akade-
mia Życia (watykańskie towarzystwo 
naukowe założone przez papieża Jana 
Pawła II w celu podjęcia studiów nad 
obroną życia), która cztery lata temu 
uznała, że linie komórkowe są „bardzo 
daleko” od aborcji. 

Pełna odporność

W przypadku szczepionek Pfizer 
pełną odporność uzyskuje się po przy-
jęciu dwóch dawek. Po pierwszym 
szczepieniu, kolejną dawkę otrzymuje 
się za 21 dni. Szczepienie poprzedzone 
jest wywiadem lekarskim. 

Aby wygrać walkę z wirusem, po-
winno zaszczepić się jak najwięcej osób. 
Szczepienia przeciwko COVID-19 to 
jedna  z najbardziej złożonych operacji 
logistycznych w historii Polski. Szcze-
gółowy proces szczepień, harmonogram 
ze wskazaniem konkretnych grup osób, 

które będą szczepione w określonych eta-
pach, znajduje się na stronie  Narodowy 
Program Szczepień. W regionie pomor-
skim jest 321 szczepiących placówek. 

Do Polski do połowy stycznia 2021 r. 
dotarło ponad 1 mln 267 tys. szcze-
pionek przede wszystkim firm Pfizer 
i Moderna. Właśnie została zarejestro-
wana szczepionka na COVID-19 firmy 
AstraZeneca. Czekamy niecierpliwie 
na kolejne transze zamówionych pre-
paratów.  Szczepionka Pfizera wymaga 
niskiej temperatury przechowywania, 
tj. minus 70 stopni C. DHL przewidu-
je, że ze względu na brak odpowied-
nich lodówek szczepionka pozostanie 
poza zasięgiem dwóch trzecich świata. 
Do utrzymywania niskich temperatur 
w transporcie lotniczym potrzebne są 
ogromne ilości suchego lodu, który 
produkowany jest z dwutlenku węgla 
po produkcji etanolu. 

U nas liczba szczepień pierwszą 
dawką na początek lutego wynosiła 
1 053 245, drugą dawką 289 190; licz-
ba niepożądanych odczynów 1 007; 
liczba dawek dostarczonych do Polski 
1 986 090. 

Najwięcej od II wojny światowej
Wzrost liczby zgonów na COVID-19 w 2020 r. (są powiaty, w których ona się 
podwoiła), sprawił, że feralnego roku odnotowano śmierć największej liczby Polek 
i Polaków od II wojny (za wyjątkiem roku 1951). Taki jest tragiczny bilans pandemii 
i zaniedbań w ochronie zdrowia, ciągnących się od lat. W Unii Europejskiej jesteśmy 
pod względem umieralności w pierwszej czwórce: z Hiszpanią, Belgią i Bułgarią.

Według danych Rejestrów Stanu Cywilnego w 2020 r. zanotowano 486 084 zgony, 
o 73 710 więcej niż średnio było ich rok w rok 2016–19. Na przykład w 2019 r. 
według RSC zmarło 410 981 osób, a w roku pandemii zmarło o 67 677 osób więcej, 
co oznacza wzrost o 16,5 proc. (478 658 zgonów, dane skorygowane przez fakt, że 
2020 był rokiem przestępnym). Najgorszy był listopad ub.r., gdy zmarło o 97,2 proc. 
więcej Polaków (!) niż w listopadzie 2019 r. 

Apokalipsa św. Jana, Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok (cyt. za Biblią Tysiąclecia)

Koronawirus (SARS-CoV-2) z Wuhan, stolicy prowincji Hubei w Chińskiej Republice Ludowej, wywołuje chorobę 
COVID-19. Zakażenie charakteryzuje się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólem mięśni i zmęczeniem. Czy mo-
żemy skutecznie się chronić, skoro wirus mutuje? Mówią nam: tylko szczepienia. Czy jest to masowy eksperyment 

odpowiadający za wytworzenie białka 
S (ang. spike). Białko S odpowiada za 

W przypadku szczepionek 

Pfizer pełną odporność 

uzyskuje się po przyjęciu 

dwóch dawek. Po pierwszym 

szczepieniu, kolejną dawkę 

otrzymuje się za 21 dni. 

Szczepienie poprzedzone jest 

wywiadem lekarskim. 
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Mity
Szczepienia przeciw COVID-19 bu-

dzą emocje. Nie mamy na myśli kolejek 
do szczepień, szczepionych celebrytów 
i modyfikowanej co chwila kolejności 
poszczególnych grup. 

Pojawia się wiele mitów i niepraw-
dziwych informacji. Począwszy od mitu 
o mikrochipach, przez twierdzenia 
o zmianach w DNA. Mit o mikrochipie 
zrodził się z pomysłu na „inteligentne 
strzykawki” i z wypowiedzi Billa Gate-
sa z 2013 r. o śledzeniu lokalizacji za-
szczepionych. O relacji z DNA piszemy 
wyżej. 

Mutacje

Mamy trzy nowe warianty wirusa. 
Wariant wykryty w Wielkiej Bryta-
nii jest stosunkowo najłagodniejszy 
i w katalogu koronawirusa jest „tylko” 
bardziej zakaźny. Natomiast mutant 
południowoafrykański i wykryty w Ja-
ponii oraz Brazylii kumulują trzy nie-
bezpieczne mutacje K417 i E484, które 
mogą powodować mniejsze powino-
wactwo przeciwciał do tego wirusa, 
co oznacza możliwość wywoływania 
reinfekcji u osób, które przeszły epizod 
COVID, a w niektórych przypadkach 
zmniejszenie skuteczności szczepio-
nek.

Miliardy w grze: do 15 euro za 
dawkę  

Od 2 do 15 euro kosztuje dawka 
szczepionki na COVID-19. Koncerny 
zarobią krocie. Tylko Polska zakon-
traktowała ponad 80 milionów dawek. 
Tyle że przy stratach gospodarki zarob-
ki koncernów to sprawa drugorzędna. 
Jednak oficjalnie próżno szukać cen 
i kosztów, jakie przynosi akcja szcze-
pień. Ceny szczepionek ujawniła 23 
stycznia br. na Twitterze przypadkowo 
Eva De Bleeker, belgijska sekretarz sta-
nu ds. budżetu. Opublikowała wykaz 

koncernów wraz z ceną za dawkę. Twe-
et szybko zniknął z jej profilu. 

Z danych, jakie ujawniła, wynika, że 
dopuszczone do stosowania szczepion-
ki BioNTech i Pfizer kosztują 12 euro za 
dawkę, Moderny – 14,7 euro. Do sprze-
daży wkrótce wejść mogą szczepionki 
firmy AstraZeneca – za 1,78 euro, Sa-
nofi-GSK – za 7,56 euro, CureVac – za 
10 euro oraz Johnson & Johnson – za 7 
euro. W imieniu państw Unii Europej-
skiej to Komisja Europejska negocjuje 
wspólne zakupy dla wszystkich państw 
członkowskich, zgodnie z uzgodnienia-
mi z ubiegłego roku. Negocjuje również 
stawki za szczepionki. Do stosowania 
w Unii Europejskiej dopuszczone są 
szczepionki BioNTech-Pfizer oraz 
Moderny. Do końca ubiegłego roku KE 
zakontraktowała 300 milionów dawek. 
W styczniu KE zaproponowała pań-
stwom członkowskim zakup dodatko-
wych 300 milionów. Daje to koncernom 
BioNTech-Pfizer 7,2 mld euro z umowy 
z komisją. Według umowy z Moderną 
KE wstępnie kupi 240 milionów dawek 
za 3,5 mld euro.  Komisja Europej-
ska nie podaje jednak informacji, ile 
całościowo zapłaciła za szczepionki, 

Kompensacja po komplikacji
Rząd tworzy Fundusz Kompensacyjny Programu Szczepień Ochronnych wobec 
powikłań poszczepiennych, z którego można wypłacać odszkodowania osobom 
doznającym uszczerbku na zdrowiu w wyniku przyjęcia szczepionki. Piętnaście lat 
od pierwszego wniosku pediatrów (sic!) w tej sprawie. Doktor Paweł Grzesiowski, 
ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej ds. COVID-19, przypomniał, że pierwszy taki 
projekt przygotowali pediatrzy za czasów, gdy ministrem zdrowia był Zbigniew 
Religa (rządy AWS-UW). W grudniu 2017 r. ówczesny główny inspektor sanitarny 
dr Marek Posobkiewicz mówił, iż „utworzenie funduszu jest wyrazem odpowie-
dzialności państwa”. Programy, które zapewniają bezzwłoczną rekompensatę za 
niepożądane zdarzenie po szczepieniu, zostały wdrożone w 20 krajach.  

Polski projekt ustawy jest gotowy od 18 stycznia br. Minister Adam Niedzielski 
oznajmił: „podjęliśmy jako państwo pewną strategiczną decyzję, żeby zagwaran-
tować możliwość dochodzenia odszkodowań dla obywateli, którzy będą mieli te 
niepożądane odczyny poszczepienne, bo one zawsze się pojawiają”. 

Fundusz miałby zacząć działać w maju. Jednak nie każde powikłanie będzie ob-
jęte odszkodowaniem. Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze 
decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta. Przy wstrząsie anafilaktycznym
do uzyskania świadczenia wystarcza obserwacja na SOR lub izbie przyjęć. Każda 
osoba, która poddała się szczepieniu, przez kwadrans po przyjęciu dawki zostaje 
pod obserwacją w punkcie szczepień. 

Szczepionki to jedne z najbezpieczniejszych preparatów me-
dycznych, a ryzyko odczynu poszczepiennego jest wielokrotnie 
niższe niż ryzyko wynikające z zakażenia patogenem. 

Ilu Polaków zamierza 
się zaszczepić przeciw 
koronawirusowi?

Listopad 2020 Styczeń 2021

43%

68%
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Polacy chcą się szczepić

68 procent Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19, wynika z badań prze-
prowadzonych w styczniu przez United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” 
i RMF FM. Jest to znaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to w listopa-
dzie tylko 43 procent ankietowanych Polaków deklarowało chęć przystąpienia do 
szczepień. 

zawarła też umowy z czterema koncer-
nami. Szczepionki zostaną zakupione, 
gdy okażą się bezpieczne i skuteczne 
(AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson& 
Johnson i CureVac). USA latem 2020 r. 
zakupiły od Pfizer-BioNTech 100 milio-
nów dawek za 1,95 mld dolarów. 

Niemcy we wrześniu ub.r. na wła-
sną rękę zakontraktowały szczepionki 
z dwóch koncernów BioNTech-Pfizer 
oraz niemieckiego CureVac z Tybingi. 
Na zakupy poza KE zdecydowała się 
też kilka dni temu Polska. Kontrakt 
z BioNTech-Pfizer opiewa na 25 milio-
nów szczepionek. Jeśli kupimy je po 12 
euro, oznacza to 300 mln euro, czyli 1,5 
mld zł. Łącznie z tymi, które otrzyma-
my w ramach umowy KE, mamy mieć 
87 milionów dawek szczepionki. O ile 
do nas dotrą. 

W grudniu w Narodowym Pro-
gramie Szczepień poinformowano, że 
Polska zakupi 62,02 miliona dawek 
szczepionki (16,74 mln dawek od BioN-
Tech-Pfizer, 16 mln od AstraZeneca, 17 
mln od Johnson&Johnson, 5,65 mln od 
CureVac, 6,69 mln od Moderna). Z bu-
dżetu państwa  szacowany koszt (nie 
ma danych dokładnych) wynosi ok. 2,5 
mld zł, a do tego zakup dodatkowych 
25 milionów szczepionek od BioNTech-
-Pfizer. Łącznie na szczepionki wydamy 
około czterech miliardów złotych. (Źró-
dło: Puls Medycyny). 

Mamy przesłanki, by twierdzić, że 
dzięki szczepieniom możliwe będzie 
uzyskanie odporności stadnej i pande-
mia COVID-19 wyhamuje.  

Odporność stadna

Odporność stadna (inaczej zbio-
rowiskowa, odporność zbiorowa, 
odporność populacyjna, odporność 
środowiskowa, odporność grupowa), 
jest to forma pośredniej ochrony przed 
chorobami zakaźnymi, która wystę-
puje, gdy znaczna część danej zbio-
rowości stała się odporna na infekcję, 
zapewniając tym samym ochronę osób 
niechronionych (niezaszczepionych 
lub takich, u których szczepionka nie 
działa). W środowisku, w którym wiele 
osób jest odpornych, łańcuchy zakażeń 
prawdopodobnie zostaną przerwane, co 
zatrzyma lub opóźni rozprzestrzenianie 
się choroby. Im większa jest proporcja 
odpornych osób w społeczności, tym 
mniejsze prawdopodobieństwo, że ci 
nieodporni wejdą w kontakt z osobą 
zakażoną.

Sztuczną odporność zbiorową 
uzyskujemy poprzez powszechne 
szczepienia. I tak, według Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego, aby wy-
eliminować epidemię odry, uodpornio-
nych musi być 95 proc. społeczeństwa. 
W przypadku błonicy i różyczki musi 
to być 83 do 86 proc. W przypadku 
koronawirusa, według naukowców, co 
najmniej 70 proc. populacji musi mieć 
przeciwciała zapewniające odporność. 

Artur S. Górski, (mk)

W przypadku koronawirusa, 
według naukowców, co 
najmniej 70 proc. populacji 
musi mieć przeciwciała 
zapewniające odporność. 

Pojawia się wiele mitów 
i nieprawdziwych informacji. 
Począwszy od mitu 
o mikrochipach, przez 
twierdzenia o zmianach 
w DNA. Mit o mikrochipie 
zrodził się z pomysłu na 
„inteligentne strzykawki” 
i z wypowiedzi Billa Gatesa 
z 2013 r. o śledzeniu lokalizacji 
zaszczepionych.

Odsetek osób, które otrzymały  
co najmniej jedną dawkę szczepionki 
przeciwko COVID-19, 3 lutego 2021 r.
Udział w całej populacji, która otrzymała co najmniej jedną dawkę 
szczepionki. Może to nie być równe odsetkowi w pełni zaszczepionych, jeśli 
szczepionka wymaga dwóch dawek.
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Trwają jeszcze szczepienia grupy 
0, m.in. personelu medycznego. Od 
15 stycznia seniorzy po 80. roku mo-
gli rejestrować się na szczepienia, a od 
22 stycznia osoby od 70. roku życia. 
Szczepienia wszystkich seniorów 70+ 
rozpoczęły się 25 stycznia. Wolnych ter-
minów (i szczepionek) do końca marca 
brak. Minister szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Michał Dworczyk za-
powiedział 24 stycznia, że „wszystkie 
szczepionki są już zajęte, nie mamy wię-
cej miejsc. Prosimy seniorów, aby po-
zostali w domu i rejestrowali się przez 
Internet lub dzwonili na infolinię. Jak 
tylko dostaniemy kolejne szczepionki, 
pracownicy zadzwonią z konkretnym 
terminem”.

Szczepimy się, ale... 

Koncern Pfizer ograniczył dostawy 
szczepionek do krajów członkowskich 
UE. Czy mamy powód do niepokoju? 
Szczepionki na koronawirusa pozostają 
dobrowolne i dla pacjentów bezpłatne.

– W Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku osoby po 
pierwszym szczepieniu mają wyzna-
czony i zagwarantowany termin dru-
giej fazy szczepień. Grupa osób 80+ 
jest na bieżąco rejestrowana i szcze-
piona. Część szczepionek w szpitalach 
województwa pomorskiego nie jest 
wykorzystana i szpitale między sobą 
wymieniają się danymi. Z 95-pro-
centowym prawdopodobieństwem 
szczepienie chroni przed zakażeniem 

Szczepimy się!
Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia 2020 r. Dzięki szczepionce możemy szybciej 
wrócić do normalności – znanej z czasów sprzed pandemii. Narodowy Program Szczepień obejmuje nie tylko za-
kup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia 
oraz bezpieczeństwo Polaków.

COVID-19. Szczepimy się dla bez-
pieczeństwa własnego i innych osób. 
Szczepionki są badane przez polskie 
i unijne instytucje, w tym Europejską 
Agencję Lekową. Nie jesteśmy pod-
dawani eksperymentowi leczniczemu. 
Wiemy, że prace nad tego rodzaju 
szczepionką, z modyfikacjami, trwały 
od 10 lat. Jestem żywym przykładem 
po pierwszej turze szczepienia, a dru-
gą przyjmę w przyszłym tygodniu. 
Ani ja ani nikt z mojego otoczenia 
nie miał skutków ubocznych. Ufajmy 
medykom, ekspertom, nie popadajmy 
w nadmierny pesymizm – komentu-
je Mirosław Madej, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 

Rząd zakontraktował tyle szczepio-
nek, że mogliby się zaszczepić wszyscy 
obywatele. Problem w tym, że dosta-
wy nie docierają zgodnie z umowami. 
W jaki sposób struktury unijne i nasi 
przedstawiciele w tych strukturach 
rozmawiają z koncernami farmaceu-
tycznymi?   

– Rząd przyjął strategię opartą na 
bezpieczeństwie pacjentów, dzięki 
której każdy, kto otrzymał pierwszą 
dawkę szczepionki na COVID-19, ma 
gwarancję, że otrzyma również drugą 
dawkę – powiedział szef KPRM Michał 
Dworczyk, nawiązując do zmniejszenia 
dostaw szczepionek.

Koncerny farmaceutyczne Pfizer 
i BioNTech podały, że opracowały 
plan, który pozwoli na zwiększenie 
mocy produkcyjnych i zapewni znacz-
nie więcej dawek szczepionki przeciw 
COVID-19 w drugim kwartale. Aby 
to osiągnąć, konieczne są modyfikacje 
procesów produkcyjnych, ale w zakła-
dzie w Puurs w Belgii nastąpi tymcza-
sowe zmniejszenie liczby dostarczanych 
dawek.  

Jak się rejestrować?
 Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 

Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest 
wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.  

 Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 
System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień. Jeśli 
żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował, to wystarczy, że sko-
rzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną  datę i lokalizację. Musisz 
posiadać Profil Zaufany.  

 Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień 
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień skontaktuj się 
z nim. W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego 
terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989.  

Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie.

System pokieruje krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie 
numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje naj-
bliższy termin na szczepienie w punkcie blisko miejsca zamieszkania. Po zarejestro-
waniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie 
i miejscu wizyty.
Ważne! Do wszystkich osób, które wyślą SMS, oddzwoni infolinia w chwili 
uruchomienia nowych terminów szczepień. 

Etap I szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, został 
podzielony na trzy grupy:
 1a – seniorzy powyżej 60. roku życia. 

Ważne! Na razie na szczepienia mogą rejestrować się tylko osoby powyżej 80. 
roku życia, a od 22 stycznia rejestracja osób w wieku 70+. Będą podawane 
informacje o etapach rejestracji dla kolejnych grup.

 1b – przewlekle chorzy, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, z choroba-
mi nowotworowymi,

 1c – służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy 
prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy 
i wodni wykonujący działania ratownicze, nauczyciele.

Modyfikacja kolejki

Na początku stycznia 2021 r. do 
grupy 0, czyli tej, która jest szczepio-
na w pierwszej kolejności, dołączono 
rodziców wcześniaków. Dzięku temu 
rodzice ci będą mogli bez ograniczeń 
przebywać ze swoimi dziećmi w szpi-
talach. 

Kolejna grupa, która została przesu-
nięta w kolejce do szczepienia to osoby 
przewlekle chore. Osoby urodzone po 
1961 r., które są dializowane, mają no-
wotwór, są w trakcie przewlekłej wen-
tylacji mechanicznej lub po przeszcze-
pieniu, znajdą się w pierwszej grupie do 
szczepienia na COVID-19. Nowelizacja 
została opublikowana w Dzienniku 

Ustaw i już weszła w życie. Rząd wcze-
śniej zapowiadał, że w ramach pierw-
szej grupy będą mogły się zaszczepić 
niektóre osoby poniżej 60. roku życia, 
o ile przewlekle chorują. Według po-
czątkowych planów przewlekle chorzy 
musieli czekać, aż zaszczepią się m.in. 
prokuratorzy czy pracownicy skarbó-
wek. Te plany zostały zmienione. Zgod-
nie z nowelizacją, w pierwszym etapie 
mogą się szczepić pacjenci hospicjów 
domowych oraz placówek zapewniają-
cych całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym, 
osobom w podeszłym wieku.   

(asg)

Rząd przyjął strategię 
opartą na bezpieczeństwie 
pacjentów, dzięki której każdy, 
kto otrzymał pierwszą dawkę 
szczepionki na COVID-19, 
ma gwarancję, że otrzyma 
również drugą dawkę.

Nowy podział etapu I szczepień
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– Gdy patrzy się na zapisy w Konsty-
tucji RP dotyczące dialogu społeczne-
go, można by sądzić, że odgrywa on 
istotną rolę w naszym kraju. W prak-
tyce wygląda to jednak nie najlepiej. 
Co jest tego przyczyną?

– Rzeczywiście, stan dialogu społecz-
nego w naszym kraju nie wygląda dobrze. 
Moim zdaniem  brakuje nam czegoś, co 
jest jego realną podstawą, a mianowicie 
kultury dialogu społecznego. Prawdzi-
wy dialog musi być wolą obu stron, a 
wszystkie strony dialogu muszą upatry-
wać w nim korzyści dla siebie. A więc 
wszyscy muszą być zwycięzcami. U nas 
tego przekonania nie ma, zarówno po 
stronie kolejnych ekip rządzących, jak i 
po stronie pracodawców. Jedno z badań 
pokazuje, że ponad 70 procent polskich 
pracodawców jest przeciwnych udzia-
łowi przedstawicieli pracowników w 
zarządzaniu  firmą. Preferują oni układ 
hierarchiczny, w którym to pracodawca 
decyduje o wszystkim, a pracownik ma 
to wykonać. To oczywiście nie sprzyja 
dialogowi między partnerami społeczny-
mi. Właśnie w takim podejściu upatruję 
główną przyczynę ułomności dialogu 
społecznego w naszym kraju. 

– Wątpliwe, aby większość praco-
dawców sama z siebie zmieniła 
swoje nastawienie do uczestnictwa 
przedstawicieli pracowników w za-
rządzaniu firmą. Czy jednak nie po-
winny być wprowadzone ustawowe 
zachęty wzmacniające dialog spo-
łeczny w naszym kraju?

– Teoretycznie rzecz biorąc, ustawo-
we rozwiązania są. Mamy Radę Dialogu 
Społecznego powołaną na  miejsce Ko-
misji Trójstronnej. Mamy wojewódzkie 
rady dialogu społecznego, tylko problem 
w tym, do czego te ciała służą. Dialog za-
czyna się od rzetelnej informacji; następ-
ny poziom to konsultacja i opiniowanie; 
na szczycie tego łańcucha są negocjacje i 
porozumienie. O ile RDS i WRDS-y służą 
wymianie informacji i zasięganiu opinii 
stron,  czyli stanowią pewną formę kon-
sultacji, o tyle do negocjacji na temat roz-
wiązywania problemów tam nie dochodzi. 
Kiedy kilka lat temu  przygotowywaliśmy  
koncepcję Rady Dialogu Społecznego, w 
miejsce Komisji Trójstronnej, to powstał 
taki pomysł, żeby nie można było bez 
zgody RDS „dotykać” kwestii kodekso-
wych. Takie rozwiązanie wymuszałoby 
negocjacje i ewentualne kompromisy.  
Niestety, konstytucjonaliści z miejsca to 
zakwestionowali, twierdząc, że jest to 
wkraczanie w kompetencje, które konsty-
tucja daje władzy ustawodawczej. Ciało 
pozakonstytucyjne, jakim jest RDS, nie 
może tych kompetencji przejmować. Mó-
wiąc o rozwiązaniach formalnoprawnych, 
możemy pójść  drogą Austrii, gdzie przed-
siębiorcy są zobowiązani do zrzeszania się 
w związki pracodawców, które stają się 
siłą rzeczy partnerami dla podpisywania 
ponadzakładowych branżowych układów 

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

zbiorowych pracy. Dzięki temu w tejże 
Austrii ponad dziewięćdziesiąt procent 
pracowników jest objętych układami 
zbiorowymi pracy. A układ zbiorowy to 
jest właśnie taki finał dialogu społeczne-
go. U nas układami zbiorowymi pracy 
objętych jest nieco ponad 14 procent 
pracowników. Wynika to z prostego 
faktu, że dziewięćdziesiąt kilka procent 
to są układy zakładowe. Innym rozwią-
zaniem  mogłoby być wprowadzenie 
punktów preferencyjnych za układ zbio-
rowy w firmie w przypadku przetargów 
dotyczących  zamówień publicznych. 
Takich zachęt można stosować więcej, 
ale do tego potrzeba woli. 

– Czy jedną z przyczyn nie najlepsze-
go stanu dialogu społecznego jest 
słaba pozycja związków zawodowych 
w Polsce? Na przykład w krajach skan-
dynawskich stan dialogu jest ściśle 
związany z siłą i liczebnością związków 
zawodowych. W Norwegii już w 1935 
roku doszło do podpisania umowy 
społecznej, gdzie związki zawodowe 
zostały uznane jako pełnoprawny 
partner w życiu społecznym. A u nas 
związki zawodowe wciąż przez wielu 
pracodawców traktowane są jako do-
pust boży. 

– Silna pozycja związków zawo-
dowych w Skandynawii jest między 
innymi związana z tym, że zarządzają 
one  funduszami emerytalnymi. Ale na 
przykład we Francji uzwiązkowienie 
jest najniższe w Europie, niższe dwa 
razy niż w Polsce, a siła związków za-
wodowych we Francji jest bardzo duża.  
Wynika między innymi z tego, że mają 
one swoje przełożenie na silnie umoco-
wane rady pracownicze. Więc są różne 
rozwiązania, które w jakiejś mierze 
skłaniają do dialogu. Ale powtórzę: na 
końcu tego procesu musi być zgodne 
przekonanie, że potencjalny kompromis 
jest korzystny dla obu stron. Świat jest 
tak skonstruowany, że podstawowym 
motorem działania jest chęć osiągania 
korzyści. Celem pracodawcy jest wypra-
cowanie zysku. Celem pracownika jest 
zapewnienie sobie bezpiecznej, godnie 
wynagradzanej pracy. Bez zrozumienia, 
że to można osiągnąć na gruncie dialo-
gu, tego dialogu nie będzie.

– Czy to przekonanie nie powinno 
być na początku?

– Na początku musi być rzetelna in-
formacja o sytuacji w danej firmie  czy 
branży. O znaczeniu dialogu społecznego 
mogliśmy się przekonać w czasie obecnej 
pandemii. Jeżeli firma w wyniku pande-
mii ma straty, traci zmówienia, to pra-
codawca powinien o tej sytuacji swoich 
pracowników rzetelnie poinformować. 
Nie usiłować tej sytuacji wykorzystać, 
ale poinformować i zaproponować drogi 
wyjścia. Pracownik ze swej strony bę-
dzie przede wszystkim bronił swojego 
miejsce pracy. Jeżeli będzie przekonany, 

że  bez pewnych wyrzeczeń, na przykład 
płacowych, nie utrzyma miejsca pracy, 
to podejmie z pracodawcą na ten temat 
negocjacje. Pamiętajmy, że siła pracow-
ników tkwi w jedności gwarantowanej 
przez organizację związkową.

– Ale my w Polsce czekamy już ponad 
trzydzieści lat na zmianę podejścia 
pracodawców do dialogu społecz-
nego. Co więcej, część pracodaw-
ców często deklaruje chęć udziału 
w dialogu społecznym, jednak jak 
przychodzi co do czego, to nie godzą 
się na utworzenie związków zawodo-
wych w swoich zakładach. 

– Kilka lat temu podczas wizyty stu-
dyjnej w Norwegii na jednym ze spotkań 
w Ministerstwie Pracy opisywaliśmy, jak 
zachowują się niektórzy pracodawcy wo-
bec związków zawodowych czy pracow-
ników na przykładach z naszego regionu. 
Nasi norwescy rozmówcy stwierdzili, że 
u nich taka sytuacja nie mogłaby mieć 
miejsca z uwagi na media, które by taką 
firmę „zniszczyły”. Akurat w czasie na-
szej wizyty rozpętała się w Norwegii me-
dialna burza dotycząca jednego z ope-
ratorów telefonii komórkowej, któremu 
udowodniono, że sprowadzał  z krajów 
azjatyckich elementy, przy produkcji 
których wykorzystywana była praca 
dzieci. W wyniku nacisku mediów i opi-
nii społecznej firma musiała się pokajać 
i oczywiście wycofać z kompromitują-
cego kontraktu. To pokazuje, że dialog 
społeczny nie polega tylko na tym, że 
do rozmów siada pracodawca i przed-
stawiciel pracowników, ale że jest to cały 
system, w którym swoje miejsce mają 
media, rząd, rozwiązania  ustawowe. To 
tworzy wspomnianą już kulturę dialogu. 
U nas ten system próbujemy stworzyć, 
ale, niestety, z różnym skutkiem.

– U nas media w większości mają 
charakter antyzwiązkowy i nie są za-
interesowane problematyką dialogu 
społecznego. Już na początku trans-
formacji w Polsce w mediach domino-
wała narracja, że związki zawodowe to 
organizacje przeszkadzające w budo-
waniu nowego ustroju społeczno-go-
spodarczego, a działacze związkowi  
tylko dbają o własne interesy. Obec-
nie wygląda to trochę lepiej, a to dzię-
ki zmianom w publicznych mediach. 
Wracając do głównego tematu naszej 
rozmowy, takim wzorcem dialogu 
społecznego jest model funkcjonujący 
w Norwegii. W czym tkwi sukces tego 
modelu?

– Model skandynawski charakte-
ryzuje się przede wszystkim wysokim 
stopniem partycypacji pracowników. 
A więc pracownicy uczestniczą ponie-
kąd w zarządzaniu firmą. W norweskim 
prawodawstwie istnieje przepis mówiący, 
że na określoną liczbę osób pracujących 
w przedsiębiorstwie jedna osoba w za-
rządzie firmy musi być  z rekomendacji 
pracowników, a de facto – związków za-
wodowych. Krytycy tego modelu, w tym 
znaczna część polskich pracodawców, 
twierdzą, że jest to pomieszanie ról, bo 
rolą związkowców jest obrona praw 
pracowniczych, a nie kierowanie czy 
współzarządzanie firmą. Obrońcy są 
przekonani, że taka forma zwiększa po-

czucie odpowiedzialności  pracowników 
za całą firmę, daje pełną informację o jej 
sytuacji i zapobiega wygórowanym rosz-
czeniom. Innymi słowy – nikt nie będzie 
podcinał gałęzi, na której siedzi. U nas 
w bardzo niewielu firmach pracownicy 
mają swoich przedstawicieli w zarządzie. 
To oczywiście tylko jeden z przykładów 
charakteryzujących skandynawski model 
dialogu społecznego. Reguluje go bardzo 
precyzyjny system prowadzenia nego-
cjacji na każdym szczeblu – od zakładu 
pracy po rozwiązania ogólnokrajowe. 

– Projekt finansowany z Funduszy 
Norweskich zatytułowany „Dialog 
Społeczny kluczem do rozwoju” ma 
na celu upowszechnienie idei dialogu 
społecznego. Jakie działania będą re-
alizowane w ramach tego projektu?

 – Tych działań w projekcie jest kilka. 
Między innymi planowane jest przepro-
wadzenie trzech debat z udziałem związ-
kowców, przedstawicieli pracodawców, 
ekspertów, ale też i polityków. W związ-
ku z wciąż zmieniającą się sytuacją epi-
demiologiczną nie wiadomo jeszcze, jaką 
formę będą miały te debaty. Tematem 
pierwszej z nich będzie dialog społeczny 
w czasie pandemii. Ograniczenia, jakie 
przyniosła pandemia, wymusiły różnego 
typu rozwiązania gospodarcze. Niestety, 
rozwiązania te często były przygotowy-
wane bez odpowiedniej konsultacji 
społecznej, ale z drugiej strony trzeba 
zrozumieć też konieczność szybkiego 
podejmowania decyzji. Charaktery-
styczny pod tym względem był okres 
wiosennego lockdownu, kiedy dzięki 
szybko podejmowanym decyzjom była 
szansa na uniknięcie przez wiele firm 
najgorszego, a więc zwalniania pracow-
ników. Nowelizacje ustaw dawały szansę 
na ochronę miejsc pracy poprzez zawie-
ranie odpowiednich porozumień i po-
moc państwa.

Druga debata dotyczyć będzie kwestii 
układów zbiorowych pracy. W Polsce za-
wieranych układów zbiorowych jest bar-
dzo mało, ponadto – jak już wspomnia-
łem – w minimalnym stopniu obejmują 
one szczebel ponadzakładowy. Część pra-
codawców mówi, że byliby skłonni zawie-
rać takie układy, ale pod warunkiem, że 
– obok rozwiązań korzystnych dla pra-
cowników – zapisy układowe będą mogły 
także obniżać rozwiązania kodeksowe. 
Czyli na przykład pracodawca się godzi 
na to, żeby płacić za zwolnienia lekarskie 
100 procent, a więc dopłacać 20 procent 
do rozwiązań ustawowych, ale pracowni-
cy się godzą na to, żeby okres rozliczenia 
nadgodzin obejmował rok. 

Ostatnia debata poświęcona zostanie 
funkcjonowaniu instytucji dialogu spo-
łecznego. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

PROJEKTY Z FUNDUSZY NORWESKICH

Co jest nie tak z dialogiem społecznym w Polsce? 
O stanie dialogu społecznego w Polsce ponad trzydzieści lat od 
transformacji ustrojowej, w której znaczącą rolę odegrały związki 
zawodowe, rozmawiamy z Jackiem Rybickim,  ekspertem w 
projekcie „Dialog społeczny to klucz do rozwoju”
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ZBIGNIEW JEZIERSKI, 
przewodniczący 
Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” 
w Krajowej Spółce 
Cukrowej Polski Cukier 
SA Oddział w Malborku

– Kilka osób zachorowało 
u nas na koronawirusa, kilka 
było na kwarantannie, ale nie 
zakłóciło to działalności, ponie-
waż pracujemy na zmianach. Te-

raz, po trwającej przeszło sto dni kampanii cukrowniczej, mamy 
wolne, a w firmie będą prowadzone remonty. W okresie pracy, jak
wszędzie, przy wejściu mierzona była temperatura i jeśli ktoś miał 
ją podwyższoną, to nie mógł wejść na teren. Już wiosną ubiegłe-
go roku zapadła decyzja o tym, że np. kierowcy z dostawami nie 
wysiadają z samochodów, a część pracy wykonywana jest zdal-
nie z domów, między innymi przez kadry i księgowość. Wydane 
zostało także zalecenie mówiące, że jeśli ktoś źle się czuje, to ma 
nie przychodzić, aby nie zarazić innych. Na miejscu wszystkie 
stanowiska pracy zostały oddzielone poprzez pleksi, pojawiły 
się płyny dezynfekujące. Bezpieczeństwa pilnował i pilnuje także 
społeczny inspektor pracy, który zwraca szczególną uwagę na 
to, co się dzieje. Jesteśmy odpowiedzialną załogą i staramy się 
przestrzegać wprowadzonych obostrzeń; jedna osoba pilnuje 
drugiej i nikt się nie wygłupia i nie przychodzi, jeśli przykładowo 
ma w domu zakażoną osobę. W zakresie spraw socjalnych nie od-
czuliśmy przez ten rok zmiany. Jako związek zawodowy pilnuje-
my spraw pracowniczych i dziś nie możemy narzekać. Wszystkie 
sprawy są „poukładane”, choć wiem, że w innych firmach wyglą-
da to różnie. 

DARIUSZ KOSIOR, 
przewodniczący 
Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w Miejskim 
Przedsiębiorstwie 
Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku

– Obecnie działamy prak-
tycznie tak samo jak w ubiegłym 
roku, a więc w zaostrzonym ry-

gorze sanitarnym. Pracownicy są niezmiennie, jeśli to możliwe 
w przypadku ich stanowisk, na pracy zdalnej, a przekazanie zmia-
ny odbywa na zewnątrz – w przepompowni czy stacji uzdatnia-
nia wody. Nie spotykamy się w środku budynku, ale przed nim. 
Jedna osoba wychodzi, a druga wchodzi. Do biura można przyjść 
tylko po wcześniejszym umówieniu się, więc klienci, którzy mu-
szą załatwić coś na miejscu, jak sprawy związane z umowami, 
wcześniej się zapowiadają. Kasa jest nieczynna, a w obiektach za-
montowane zostały dodatkowo lampy UV, które niszczą wszelkie 
bakterie. Nie wiem, czy zwalczają one koronawirusa, ale zawsze 
jest to dodatkowa forma zabezpieczenia. Oprócz tego wszystkie 
pomieszczenia odkażane są na bieżąco. Część pracowników, 
w tym również ja, przeszła już koronawirusa. Na szczęście nie 
było u nas śmiertelnych przypadków. 

PIOTR MADEJ, 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 
w Gdańsku 

– To, co się przez ostatnie 
miesiące nie zmieniło, to fakt, 
że praca jest u nas ciężka, 

wzmożona i piętrzą się stale nowe trudności. Z tym, że wcze-
śniej panował pewien chaos, ponieważ pandemia zaskoczyła 

nas wszystkich, nie było odpowiednich procedur i działało tyl-
ko jedno laboratorium. Duża cześć z nas musiała pracować na 
trzy zmiany i w godzinach nadliczbowych, ponieważ próbki na 
COVID-19 docierały całodobowo, o każdej porze dnia i nocy, w 
soboty, niedziele i święta. Docierały do nas również duże ilości 
zużytych materiałów zakaźnych, które po zabezpieczeniu, zwa-
żeniu i zanotowaniu wysyłane były i są do utylizacji. Również 
pracownicy tzw. niemedyczni mieli dużo więcej pracy. Teraz 
funkcjonuje więcej laboratoriów, więc można powiedzieć, że 
jest lżej i wszystko w tym zakresie zostało ułożone. W przy-
padku pracowników zajmujących się obsługą telefoniczną, na 
przykład wyznaczaniem kwarantanny, zastosowano częściowo 
pracę zdalną w systemie jeden dzień w domu, jeden w miejscu 
pracy, ale nie jest to już na 24 godziny. 

W zakresie bezpieczeństwa epidemicznego jesteśmy zabez-
pieczeni. Mamy przez cały czas maski oraz fartuchy. Z tym nie 
było problemu i tak jest do tej pory. Pomieszczenia są odkażane, 
mamy płyny do rąk. Jako sanepid otrzymaliśmy dodatkowe środ-
ki z budżetu państwa, przyznany jesienią specjalny dodatek za 
pracę w okresie pandemii i wyrównanie za nadgodziny w okresie 
od marca 2020 roku. W finansach nie ma więc zaległości. To już
trochę okrzepło. 

Niestety, w tej chwili mamy nowe problemy w związku z tzw. 
częściowym lockdownem. Właściciele restauracji i innych lokali 
gastronomicznych, mimo zakazu, zaczęli je otwierać, a sanepid 
ma nakładać kary. Jest to bardzo trudne i uciążliwe. W tych lo-
kalach zbierają się ludzie, utrudniają pracę kontrolerom, ubliżają 
im, znieważają, a kar i tak nie płacą, ponieważ sądy te kary anu-
lują.  Główny inspektor sanitarny nakazuje kontrole przeprowa-
dzać, kary nakładać i jeszcze być do dyspozycji 24 godziny. Nasi 
pracownicy chodzą w towarzystwie policjantów, ale niewiele to 
pomaga, ponieważ ci tylko stoją i nawet się nie odzywają, a obe-
lgi i utrudnianie pracy jest widoczne cały czas. 

Napięcie psychiczne jest tak duże, że będą woleli odejść z pra-
cy. W niektórych powiatach grupki protestujących przychodzą 
pod siedziby sanepidów, wyzywają przez megafony i odgrażają 
się dyrektorom i kontrolerom. Dostaliśmy także polecenie jeż-
dżenia pod przychodnie, w których rejestrują się osoby starsze i 
namawiania ich, aby robili to przez telefon lub Internet. 

Z uwagi na to, że przez cały rok był problem z urlopami, nie 
wszyscy pracownicy zdążyli je wykorzystać, zostały wstrzyma-
ne i zgodnie z zapisami tarczy przesunięte na późniejszy czas. 
Niektórzy mają więc w tym roku dwa razy więcej urlopu, ale co 
z tego? Są przemęczeni i tych nowych trudności i problemów nie 
wytrzymują. Nie wiadomo, kiedy da się radę te urlopy wykorzy-
stać, ponieważ niby idzie ku lepszemu, a jednak stale piętrzą się 
nowe trudności. Na to wszystko jeszcze odwołali nam dyrektora 
WSSE, który nieźle sobie radził ze wszystkim.

ANDRZEJ STENCEL, 
przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ 
„Solidarność” w Hotelu 
Novotel Centrum 
w Gdańsku

– Sytuacja wygląda u nas go-
rzej niż w ubiegłym roku. Hotel 
jest od listopada zamknięty, co 
nastąpiło jeszcze przed rządo-
wymi decyzjami związanymi z 
tą częścią lockdownu. Niektóre 

placówki w sieci działają na innych zasadach i przyjmują gości 
rezydenckich, na przykład hotel Marina funkcjonuje ze względu 
na mistrzostwa Europy łyżwiarzy, ale pozostałe czekają na decy-
zje władz. U nas dyżury pełnią poszczególni pracownicy, ponie-
waż każde z takich miejsc trzeba dozorować. Dyżury w Novotelu 
pełnione są przez całą dobę w dwuosobowych składach, aby 
pilnować mienie, a także utrzymywać telefoniczne kontakty i wy-
mieniać korespondencję z gośćmi. Osoby te otrzymują 80 pro-
cent wynagrodzenia, pozostałe są na postojowym i dostają 60 
procent pensji, mimo że stawki w hotelach nie są wysokie. Gros 
osób zarabia najniższą krajową.

Nie wiem, czy hotel Novotel w Gdańsku otworzy się bezpo-
średnio po wydaniu na to zgody przez rząd, ponieważ byliśmy 
w niechlubnej grupie, która została zamknięta jeszcze przed 
lockdownem. Zarząd podjął taką decyzję z powodu poziomu 
liczby rezerwacji i sprzedaży miejsc. Ubiegłoroczny sezon letni 
był całkiem udany i chyba to spowodowało, że dotychczas nie 

COVID-19

Jedenaście miesięcy pandemii
W kwietniu 2020 roku spytaliśmy związkowców o skutki pandemii w ich zakładach pracy. Dzisiaj to samo pytanie 
zadaliśmy im po 11 miesiącach.

W 2020 roku, po trudnej wiośnie, letniej poprawie sytuacji, w listopadzie 
ponownie wprowadzony został lockdown. Styczeń 2021 r., w związku z na-
rodową kwarantanną, również nie zapowiadał się zbyt dobrze. A jak wygląda 
to w konkretnych statystykach pokazujących sytuację na rynku pracy? 

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że w trzecim kwartale minionego roku – w porównaniu z drugim 
– wskaźnik zatrudnienia wzrósł. Pozytywna zmiana dotyczy nie tylko samego 
Pomorza, ale i całego kraju; w naszym województwie wskaźnik wynosił bowiem 
55,9 procent latem, a 56,5 procent jesienią (w skali kraju odpowiednio 53,8 pro-
cent oraz 55 procent). Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na typ podpisanych 
umów (ponieważ jednocześnie od początku 2020 roku systematycznie spada licz-
ba osób ubezpieczonych w ZUS) oraz problem pracy na czarno. 

– Wzrost liczby osób pracujących i jednoczesny spadek liczby tych opła-
cających składki na ubezpieczenie zdrowotne może świadczyć o pogłębianiu 
się negatywnych zjawisk na rynku pracy, na przykład o przechodzeniu osób 
dotychczas pracujących do tzw. szarej strefy. To rozwiązanie z pozoru może 
wydawać się atrakcyjne dla pracodawców i pracowników, niemniej w efekcie ge-
neruje duże problemy o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i społecznym, 
przykładowo związane z korzystaniem ze wsparcia antykryzysowego na rzecz 
ochrony miejsc pracy – zwraca uwagę Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. 
rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Koniec roku w ofertach pracy… 

Na koniec 2020 roku (danych za styczeń 2021 r. jeszcze nie ma) pomorskie 
urzędy pracy dysponowały niespełna 5,5 tys. ofert pracy. W porównaniu z li-
stopadem liczba ta wzrosła o 433, a z kolei w porównaniu rok do roku, a więc 
do grudnia 2019 r., była o 313 ofert mniejsza. 

– Według danych szacunkowych za grudzień liczba osób bezrobotnych 
w naszym regionie wzrosła do 56,3 tys., a stopa bezrobocia osiągnęła wartość 
5,9 procent. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 5,7 tys. osób 
bezrobotnych, czyli o 519 mniej niż w listopadzie. Ponadto urzędy w grudniu 
2020 r. wyłączyły z rejestrów 4,6 tys. osób, a więc o niemal 900 mniej niż w li-
stopadzie tego samego roku – podsumowuje WUP Gdańsk. 

Grudzień to zwykle również okres zwiększonych obrotów w różnych firmach 
i szukania dodatkowych osób jako pracowników tymczasowych, szczególnie 
w branżach związanych ze sprzedażą i produkcją. W 2020 roku, w związku 
z lockdownem, sytuacja była jednak odmienna. 

– Przyczyną były nie tylko obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19, 
ale także dość późna decyzja rządu o wznowieniu działalności m.in. galerii 

Jak wygląda obecnie 
rynek pracy  
na Pomorzu? 

PRACA Z KORONAWIRUSEM W TLE 
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miały miejsce redukcje, aczkolwiek już słyszałem, że w sieci, w 
skali światowej, ma zostać ograniczona liczba pracowników. Za-
rząd chce zaproponować wcześniejsze przejścia na emeryturę 
osobom, które będą miały do tego prawo. Zobaczymy, jak się 
sytuacja rozwinie. Wiosną rok temu wyglądało to bardziej opty-
mistycznie. 

ADAM BRONK-ZDUNOWSKI, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w MOPR w Gdańsku

– Obowiązuje u nas praca zmianowa, podobnie jak w ubie-
głym roku. Większość pracowników pracuje tydzień na miejscu, 
a następnie tydzień zdalnie, wyjątkowo może się zdarzyć, że dwa 
tygodnie na miejscu, a kolejne dwa w trybie zdalnym. Charak-
ter pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Domu Pomo-
cy Społecznej utrudnia możliwość zastosowania pracy zdalnej 
w tych miejscach. Już wiosną 2020 roku pracodawca podjął 
działania w celu reorganizacji zasad pracy, stało się to niezwłocz-
nie po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Mamy 
zapewnione maseczki, a także płyny dezynfekujące. Pracownicy, 
którzy wychodzą w teren, jeżeli wymaga tego sytuacja, na przy-
kład interwencja, są wyposażeni w środki ochrony osobistej. Na 
miejscu kontakt jest ograniczony do minimum. Siedziby zosta-
ły zamknięte, ale jeśli interesant umówi się na wizytę mamy dla 
niego wydzielone pomieszczenie, można przynieść lub odebrać 
dokumenty albo porozmawiać. Przez minione miesiące nie było 
żadnych zgłoszeń o tym, że coś funkcjonuje nieprawidłowo; Ko-
misja Międzyzakładowa nie otrzymała też żadnych sygnałów o 
łamaniu praw pracowniczych. 

KRZYSZTOF REKOWSKI, 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w Zakładach Porcelany 
Stołowej LUBIANA  SA 
w Łubianie  

– Ubiegły rok dla naszej fa-
bryki zakończył się nadspodzie-
wanie dobrze. Był co prawda 
pewien niepokój co do rynku 
zbytu oraz rozwoju sytuacji 

związanej z zakażeniami koronawirusem, ale na szczęście, dzięki 
postawie załogi i kierownictwa, złe prognozy byliśmy w stanie 
oddalić. W negocjacjach porozumienia zarządu zakładu z za-
łogą uzyskaliśmy znośne warunki. Godne podkreślenia jest, że 
pracujący u nas są na etatach. W naszym przypadku tzw. tarcze 
antykryzysowe się sprawdziły. Jasno postawiliśmy sprawę: Nie 
ma mowy o redukcji etatów, ochroniliśmy miejsca pracy. Zakład 
nie przerwał też produkcji, a pozycja na rynku została utrzymana. 
Dzięki zawartemu kontraktowi, prawda, że jeszcze przed pande-
mią, produkcja szła i idzie swoim rytmem. Z linii schodzą wyroby 
porcelanowe, trafiając głównie na rynki zagraniczne. Stąd mniej-
sza jest nasza zależność od sytuacji rynku rodzimego w takich 
branżach, jak gastronomia i hotele. 

BOŻENA BRAUER, 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania 
 NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku

– W wyjątkowej, determino-
wanej pandemią koronawirusa 
sytuacji wielka odpowiedzial-
ność spadła na decydentów, 
nauczycieli, uczniów i rodzi-

ców. Nauczyciele dokładają starań, prowadząc lekcje on-line 
opanowali technologie i platformy edukacyjne do nauczania 
zdalnego. Jednak komunikatory i Internet nie zastąpią relacji 
nauczyciel – uczeń. Czekamy na powrót do stacjonarnego try-
bu nauczania starszych uczniów, od klasy IV szkoły podstawo-
wej począwszy. Przed nimi jest egzamin ósmoklasistów oraz 
matura. Mam nadzieję, że MEN poda rychło konkretne daty. 
Mamy wzgląd na efekt edukacji, na wchłanianie przekazywa-
nej wiedzy oraz na sferę psychologii, na potrzebę kontaktów 
rówieśniczych. 

Towarzyszą nam obawy związane z wirusem, ze zdrowiem 
kadry. Chcemy przyśpieszenia szczepień nauczycieli oraz pozo-
stałych pracowników placówek oświatowych, od administracji 
po kuchnię, którzy w szkołach stykają się z dziećmi. Wiemy, że 
czekają na szczepienia seniorzy, osoby przewlekle chore, że są 
problemy z dostępnością szczepionek. Rozumiemy, że czym in-
nym jest ich zakontraktowanie, a czym innym są realne stany 

magazynowe, że jest czas oczekiwania. Nie jest pewny kalen-
darz szczepień i harmonogram według grup zawodowych. To 
zależy od sytuacji epidemiologicznej. 

Wśród nauczycieli są osoby, które przeszły zachorowanie na 
COVID, nieraz bardzo ciężko, a wielu z nich to doświadczeni, w 
wieku 60 plus, pedagodzy. Obawiają się powrotu do szkoły, gdy 
odporność nie jest przynajmniej wysoce prawdopodobna. Z dru-
giej strony inni obawiają się sankcji, jakichś restrykcji, o ile się nie 
zaszczepią. 

EDWARD FORTUNA, 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk

– Port z definicji oznacza
kontakty z różnymi stronami 
świata. Krzysztof Klenczon śpie-
wał, że „port to dobry dom”, to 
wrota na świat. Pandemia koro-
nawirusa nikogo nie oszczędza. 

Obostrzenia były i są konieczne. Początek roku na poprawę sytu-
acji nie wskazuje. Dokerzy nie liczą, że zostaną zaszczepieni do 
wakacji. Nie od nas zależy sytuacja na rynku. Zdecydowaliśmy 
się, jako państwo, na działania zakupowe szczepionek w ramach 
Unii, poprzez Komisję Europejską. Średnio to wychodzi. Biznes 
zawsze jest biznesem. 

Port gdański opiera się na eksporcie i imporcie paliw i surow-
ców. Odczuliśmy np. zawieszenie połączeń lotniczych, mniej pa-
liwa lotniczego przeszło przez nasze portowe instalacje. Wzrosły 
za to przeładunki towarów masowych i drobnicy. Była zwyżka 
w eksporcie zboża i w imporcie zbóż na paszę. Ogólnie przeładu-
nek będzie o kilka procent niższy niż był w bardzo dobrym roku 
2019. Staramy się na co dzień przestrzegać zasad, utrzymywać 
dystans, ale nie da się uniknąć zakażeń. Kontakty z załogami 
wchodzących do nas statków są ograniczone do absolutnego 
minimum. Gospodarz statku wchodzi na jednostkę, wszystko 
uzgadnia, ma nadzór nad przeładunkiem i kontakt z załogą, z 
agentami.  

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

– Rynek farmaceutyczny 
jest niezwykle wrażliwy. W do-

bie pandemii każdy interesuje się jakością leków, bezpieczeń-
stwem, szczepionkami. Rok się zakończył, ale koronawirus 
pozostał, a pandemia nie jest opanowana. Budżet jest zapla-
nowany, kalendarz pracy ustalony z pełną odpowiedzialno-
ścią, że z SARS możemy zostać na długo.

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycz-
nego „Solidarności” wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o za-
kwalifikowanie nas do grupy „zero” planu szczepień przeciwko 
COVID-19. Zakwalifikowano u nas kilkudziesięciu lekarzy i far-
maceutów. Niestety, inni nie znaleźli się w tej grupie. Produku-
jemy antybiotyki, leki potrzebne w leczeniu COVID, dla Agen-
cji Rezerw Materiałowych „rozpuszczalnik” do szczepionek.   

Nasz zakład wysokich technologii z założenia musi mieć wy-
jątkowe warunki pracy, o podwyższonej staranności i sterylności. 
Produkcja leków musi odpowiadać wyśrubowanym wymaga-
niom w warunkach aseptycznych. Na czas pandemii podjęto 
u nas jeszcze bardziej radykalne kroki prewencyjne. Pracownicy 
na produkcji, logistyki i utrzymania ruchu mają robione co dwa 
tygodnie testy wymazowe. Po maksimum półgodzinie jest wy-
nik. Do tej pory, co ciekawe, wykrywane są bezobjawowe zaka-
żenia koronawirusem. To świadczy o skuteczności kontroli, która 
pozwala izolować pojedyncze przypadki, a nie wysyłać na kwa-
rantannę kilkadziesiąt osób. 

W systemie home office od marca ub.r. działa księgowość,
informatyka, logistyka. Produkcja idzie zgodnie ze swym ryt-
mem. Jest zapotrzebowanie na nasze leki. Nie tylko szczepionki 
przecież są ludziom potrzebne. Gorzej wygląda sektor szpitalny, 
czyli leki infuzyjne i okołooperacyjne. Robi się mniej zabiegów, 
mniej operacji. Niestety, znajduje to odbicie też w stanie naszego 
zdrowia, w niepokojącej liczbie zgonów w kraju. O stanie zdro-
wia społeczeństwa dowiemy się zapewne po przeanalizowaniu 
danych, które spłyną po opanowaniu, choćby częściowym, pan-
demii.

Oprac. Tomasz Modzelewski, Artur S. Górski

handlowych, co w efekcie uniemożliwiło przedsiębiorcom pełne przygotowanie 
się do okresu świątecznego – zwraca uwagę w podsumowaniu WUP Gdańsk. 
– Pomiędzy wzmożonymi obostrzeniami w listopadzie a wprowadzeniem od 
28 grudnia narodowej kwarantanny pracodawcy i pracownicy kolejny już raz 
w roku 2020 znaleźli się w niestandardowej sytuacji. 

…i stanie pomorskich firm 

Branże, które zostały ponownie objęte restrykcjami, poszukiwały sposobu 
na wybrnięcie z sytuacji i w miarę możliwości nie zawieszały działalności go-
spodarczej, tylko – żeby w ogóle przetrwać – przystosowały się do działania 
w nowych warunkach. Przykładowo kawiarnie i niektóre lokale gastronomicz-
ne uruchomiły tzw. ofertę na wynos bądź dowóz posiłków do wskazanych 
miejsc. 

– Pozytywnym aspektem w obecnej sytuacji jest to, że przedsiębiorcy, zamiast 
składać broń i zamykać działalność, poszukują rozwiązań. Umiejętność radzenia 
sobie w trudnych warunkach i bieżącego reagowania na sytuację jest kluczowa 
w czasach pandemii, ale będzie przydatna również w przyszłości – mówi opty-
mistycznie Katarzyna Żmudzińska. – Pandemia jest nieprzewidywalna, a do tego 
czujemy, że znajdujemy się w obliczu nadchodzących przemian społeczno-go-
spodarczych, które mogą mocno wpłynąć na dotychczasowe systemy i modele, 
w tym dotyczące rynku pracy i zatrudnienia. Dlatego też wszelkie umiejętności 
związane ze sprawnym adaptowaniem się do zachodzących zmian bez wątpienia 
będą cenne w najbliższych miesiącach i latach.

Nie są aktywni, bo…?  

Kolejny aspekt związany z rynkiem pracy, a jednocześnie widoczny w okresie 
pandemii COVID-19 to spadek współczynnika aktywności zawodowej w wielu 
grupach szczególnie wymagających wsparcia na rynku pracy.

– W trzecim kwartale 2020 roku współczynnik aktywności zawodowej ko-
biet wyniósł 48,9 procent, co pokazuje, że Polska, w tym również wojewódz-
two pomorskie, wciąż pozostaje krajem o niskiej aktywności zawodowej kobiet 
– alarmuje Lech Antkowiak, specjalista ds. rynku pracy, wieloletni pracownik 
publicznych służb zatrudnienia. – To efekt przede wszystkim zdecydowanie niż-
szych wartości wskaźników dla kobiet w grupach do 29 roku życia i po 55 roku 
życia, co może wynikać z trudności Polek w zapewnieniu opieki instytucjonal-
nej zarówno dla dzieci, jak i innych osób zależnych, bo to na kobietach wciąż 
spoczywa obowiązek opieki. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego kobiety stanowią aż 90 pro-
cent wśród osób biernych zawodowo w wieku mobilnym nieposzukujących pracy 
z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu. 

– Problem bierności zawodowej jest jednak szerszy i nie dotyczy jedynie ko-
biet – pisze w przygotowanej niedawno analizie Lech Antkowiak. – Jej przyczyn 
jest wiele. Najwięcej biernych zawodowo w wieku produkcyjnym jako powód 
wskazuje obowiązki rodzinne i te zwiazane z prowadzeniem domu (1,6 mln), 
drugą, liczną grupę nieaktywnych zawodowo stanowią osoby uczące się i uzu-
pełniające kwalifikacje (1,2 mln), choroba i niepełnosprawność to powód bier-
ności wskazywany przez 1,2 mln osób. Niezwykle ważne, zarówno z powodów 
demograficznych, jak i z powodu słabej kondycji ekonomicznej emerytów jest 
wdrażanie i promowanie rozwiązań sprzyjających poprawie warunków i organi-
zacji pracy wspierającej motywację do dłuższej obecności na rynku pracy osób 
w wieku emerytalnym.

 
Powrót, ale częściowy 

Obecnie sytuacja wygląda tak, że rząd ogłosił poluzowanie od 1 lutego części 
ograniczeń, ale nie dotyczy to wszystkich. 

– Eksperci są jednak optymistami i zapowiadają, że 2021 rok przyniesie odbi-
cie gospodarki niezależnie od sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie – można 
przeczytać w analizie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. – Argumentują 
to rozwijającą się, w odpowiedzi na obecny kryzys, umiejętnością adaptacji firm 
do innych niż dotychczas warunków społeczno-gospodarczych. W efekcie może 
to wygenerować nowe szanse rozwojowe i doprowadzić do polepszenia sytuacji 
na pomorskim rynku pracy.

 Tomasz Modzelewski
Infografika: materiały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
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OKRĄGŁY STÓŁ

Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. 
przedstawiciele władz PRL i demokra-
tycznej opozycji, przy udziale reprezen-
tantów Kościoła katolickiego i Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, w Pałacu 
Namiestnikowskim obradowali nad 
kierunkiem przemian. 

Uczestnicy sami wybierani

Na posiedzenie inauguracyjne 
reprezentantów strony opozycyjno-
-solidarnościowej powołał Komitet 
Obywatelski przy Lechu Wałęsie, któ-
rego sekretarzem był Henryk Wujec. 
Byli to: Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, 
Władysław Frasyniuk, Mieczysław Gil, 
Władysław Liwak, Jacek Merkel, Alojzy 
Pietrzyk, Edward Radziewicz, Grażyna 
Staniszewska, Edward Szwajkiewicz 
– reprezentanci NSZZ „Solidarność”; 
prof. Bronisław Geremek, Aleksander 
Hall, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Ta-
deusz Mazowiecki, prof. Henryk Sam-
sonowicz, prof. Andrzej Stelmachowski, 
prof. Witold Trzeciakowski, Andrzej 
Wielowieyski – związani z Komitetem 
Obywatelskim oraz Stefan Bratkowski, 
prof. Władysław Findeisen, Stanisław 
Stomma, prof. Klemens Szaniawski, 
Jan Józef Szczepański i Jerzy Turowicz 
– reprezentujący kulturę.

Jako obserwatorzy obecni byli: bp 
Bronisław Dembowski i ks. Alojzy Or-
szulik (od grudnia 1989 r. biskup ło-
wicki) oraz bp ewangelicko-augsburski 
Janusz Narzyński. Wśród uczestników 
obrad był doproszony przez stronę rzą-
dową mec. Władysław Siła-Nowicki 
(Stronnictwo Pracy). 

Otwarcie obrad bezpośrednio trans-
mitowała TVP. W tle, za kulisami, pro-
wadzone były w willi MSW w Magda-
lence rozmowy „uściślające”.   

Obecni i Nieobecni

Przy stole zabrakło miejsca dla KPN, 
Solidarności Walczącej, Unii Polityki 
Realnej, Grupy Roboczej Komisji Kra-
jowej „S” z Marianem Jurczykiem i An-
drzejem Gwiazdą, środowiska „Głosu”, 
FMW, WiP, Jana Olszewskiego, Klubu 
Politycznego ’88, PPS.   

Jarosław i Lech Kaczyńscy akceptowa-
li Okrągły Stół i w latach 1989–1991 kre-
owali instytucje polityczne, startując na 
senatorów z Elbląga i Gdańska, tworząc 
gabinet prezydenta Wałęsy, stając na cze-
le „Tygodnika Solidarność”. Odrzucenie 
układu na gruncie moralnym oraz filo-
zoficzno-prawnym  nastąpiło, gdy po roz-
bracie z Wałęsą III Rzeczpospolita niejako 
„wyjęła ich spod prawa”. Lech Kaczyński 
stwierdził po latach w 2009 roku: 

– Traktowałem te rozmowy jako po-
sunięcie szachowe, najodpowiedniejsze 

Gra polityczna czy początek modernizacji  
i rozkład dyktatury?
Okrągły Stół jest mitem założycielskim III Rzeczypospolitej, wzorem politycznego dialogu dla jednych, zaś symbolem zdrady i porozumienia  
elit dla innych.  

w konkretnej sytuacji. Inni traktowali 
Okrągły Stół jako fundamentalne po-
rozumienie dwóch elit i z takim podej-
ściem ja się nie godzę. 

Prolog

Obrady były rezultatem negocjacji 
podjętych przez władze z częścią opo-
zycji. 31 sierpnia 1988 r. w Warszawie 
doszło do pierwszego od wprowadzenia 
stanu wojennego spotkania szefa MSW 
gen. Czesława Kiszczaka i przewodni-
czącego „Solidarności” Lecha Wałę-
sy, w którym uczestniczyli bp Jerzy 
Dąbrowski (znany Kiszczakowi jako 
TW „Ignacy”) oraz ustosunkowany na 
Kremlu sekretarz KC PZPR Stanisław 
Ciosek. Rozpoczęcie rozmów wobec 
sytuacji międzynarodowej i rozkładu 
aparatu władzy oznaczało rezygnację z 
rozwiązań siłowych. 

Jednak w więzieniach nadal prze-
bywali opozycjoniści i działacze związ-
kowi (Szaniawski, związkowcy z Huty 
Warszawa, jak Edward Mizikowski z 
MRKS). Morawiecki i Kołodziej zo-
stali wyrzuceni z kraju 2 maja 1988 r. 
U Giedroycia Andrzej Kołodziej pytał: 
„Współrządzić czy konspirować?”, na-
wiązując do dylematu opisanego przez 
Andrzeja Micewskiego „Współrządzić 
czy nie kłamać”. W styczniu 1989 r. 
miały miejsce tajemnicze zgony ka-
płanów: kapelana „S” w Białymstoku 
ks. Stanisława Suchowolca i opiekuna 
Golgoty Wschodu ks. Stefana Niedzie-
laka w Warszawie. Do opozycji poszedł 
sygnał: tylko spokojnie! 

Aparat

Podjęcie rozmów z Lechem Wałęsą 
wywołało zaniepokojenie w aparacie 
partyjnym. Na X Plenum KC PZPR 1 
września 1988 r. gen. Wojciech Jaru-
zelski uspokajał: „Rozmowa z Wałęsą 
to nie nasza Canossa. To Wałęsa razem 
z biskupem pojechał do szefa policji, a 
nie odwrotnie”. 

Do spotkania Wałęsy i Kiszczaka 
doszło też 15 września 1988 r. Obecni 
byli Stanisław Ciosek, ks. Alojzy Or-
szulik i Andrzej Stelmachowski. Roz-
poczęły się rozmowy przedstawicieli 
PZPR, ZSL, SD, OPZZ, „Solidarności” 
i Kościoła w ośrodku MSW w Magda-
lence. Wnet stanęła kwestia pluralizmu 
związkowego, czyli de facto legalizacji 
„Solidarności”. Spotkanie zakończyło 
się podpisaniem wspólnego komuni-
katu, który stwierdzał: podczas obrad 
przy okrągłym stole tematem będzie 
m.in. „kształt ruchu związkowego”. 

Gdy jesienią gotowy był wykonany w 
Henrykowie stół, nastąpił impas. Lider 
„Solidarności” wraz z grupą współpra-

cowników konsekwentnie domagał się 
legalizacji związku. Premier Mieczysław 
F. Rakowski na konferencji prasowej 
28 października stwierdził: „Polaków 
mniej interesuje „okrągły stół”, a bar-
dziej suto zastawiony”. 

Zawarcie porozumienia utrudniła 
decyzja z 31 października 1988 r. komi-
tetu ekonomicznego rządu o postawie-
niu w stan likwidacji Stoczni im. Lenina. 
Generał Jaruzelski pogodził się w końcu 
z faktem, że nie uda się doprowadzić do 
rokowań bez legalizacji „Solidarności”, 
a bez porozumienia z opozycją nie ma 
co liczyć na wsparcie ekonomiczne 
Zachodu. Przywrócenie „S” wymaga-
ło przygotowania aparatu partyjnego i 
przestawienia „zwrotnicy” w służbach 
i w propagandzie. 30 listopada 1988 r. 
o godzinie 20 odbyła się w TVP deba-
ta Lecha Wałęsy i Alfreda Miodowicza, 
przewodniczącego  Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych. 
Dotyczyła pluralizmu związkowego i sy-
tuacji politycznej. Debatę wygrał zdecy-
dowanie przywódca „Solidarności”. 

Ku kapitalizmowi 

Przed Mieczysławem F. Rakowskim 
postawiono zadanie nadania impulsu 
reformom gospodarczym. Pod koniec 
1988 r. rząd i Biuro Polityczne KC PZPR 
podjęli decyzję o wprowadzeniu podstaw 
ustroju kapitalistycznego. Pakiet ustaw 
wprowadził nowe zasady   centralnego 
kierowania gospodarką, opodatkowa-
nia, funkcjonowania i finansów przed-
siębiorstw państwowych, bankowości i 
systemu dewizowego. Ustawa o działal-
ności gospodarczej  z 23 grudnia 1988 
r. zrównała prawa podmiotów państwo-
wych, spółdzielczych i prywatnych w 
dostępie do kredytów oraz reglamen-
towanych dóbr. Cały czas obowiązywał 
kodeks handlowy z 1934 roku (!). 

Co równie ciekawe – w Biurze Poli-
tycznym PZPR największymi orędow-
nikami rozmów w formule okrągłego 
stołu (vide obrady 16–17 stycznia 1989 
r.) byli generałowie Jaruzelski, Kiszczak 
i Siwicki oraz Rakowski. Zaczęła się 
„reglamentowana rewolucja”. 

Uciec do przodu

27 stycznia 1989 r. Lech Wałęsa i 
gen. Kiszczak w Magdalence ustalili 
procedurę obrad. Uczestnicy spotka-
nia mieli świadomość kryzysu. Działali 
pod presją strajków o niekontrolowa-
nym charakterze i wyłaniania nowych 
liderów, a strajkujący publicznie oskar-
żyli elity solidarnościowe o zdradę 
ideałów. Władza znała jednak słabość 
struktur opozycyjnych i stan marazmu 
społecznego. Dla kreatorów Okrągłego 

Obrady Okrągłego Stołu, strona opozycyjna.
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Stołu był on obustronną „ucieczką do 
przodu”. 

Stoliki i podstoliki

Powołano zespoły negocjacyjne 
(stoliki): omawiający kwestię plurali-
zmu związkowego z przewodniczącymi: 
Tadeuszem Mazowieckim, Aleksan-
drem Kwaśniewskim i reprezentują-
cym OPZZ Romualdem Sosnowskim 
(z udziałem m.in. Lecha Kaczyńskiego), 
omawiający problemy gospodarki i po-
lityki społecznej pod przewodnictwem 
prof. Władysława Baki i prof. Witolda 
Trzeciakowskiego oraz stolik przygoto-
wujący reformy polityczne, który pro-
wadzili prof. Bronisław Geremek oraz 
prof. Janusz Reykowski (z udziałem 
m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda 
Bendera i Adama Strzembosza).  

Utworzono podzespoły (podstoliki): 
rolnictwa, górnictwa, reformy prawa i 
sądów, stowarzyszeń, samorządu tery-
torialnego, młodzieży, środków maso-

wego przekazu, nauki, oświaty i postępu 
technicznego, zdrowia i ekologii.  

Część problemów rozstrzygana była 
w trakcie poufnych spotkań w Magda-
lence przez Stanisława Cioska, Andrze-
ja Gdulę, gen. Kiszczaka, Aleksandra 
Kwaśniewskiego, Janusza Reykowskie-
go oraz Lecha Wałęsę, Zbigniewa Buja-
ka, Władysława Frasyniuka, Bronisława 
Geremka, Lecha Kaczyńskiego, Jacka 
Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego i 
Adama Michnika, przy udziale biskupa 
Tadeusza Gocłowskiego i ks. Alojzego 
Orszulika.

W trakcie obrad Okrągłego Stołu trwa-
ły protesty i strajki, w których domagano 
się przede wszystkim podwyżek. Według 
danych MSW w 67 strajkach w lutym 1989 
r. wzięło udział 60 tys. osób. W marcu 
wybuchło już 260 strajków. Demonstracje 
uliczne organizowały NZS, KPN, Solidar-
ność Walcząca, FMW i PPS. 

Porozumienie

5 kwietnia 1989 r. podpisano poro-
zumienie Okrągłego Stołu, nazywane 
kontraktem stulecia. Obejmowało ono 
pakiet ustaleń dotyczących reorganiza-
cji najwyższych organów państwowych, 
wprowadzenie drugiej izby parlamen-
tu (Senat) i urzędu Prezydenta PRL i 
kształtu ordynacji wyborczej. Strona 
koalicyjno-rządowa uznała mylnie, iż 
w ten sposób zapewnia sobie „kontro-
lny pakiet” wystarczający do bieżącego 
zarządzania państwem, uniemożliwia-
jąc jednostronne zmiany o charakte-
rze konstytucyjnym. Ustalone było, iż 
kandydatem na prezydenta będzie gen. 
Jaruzelski jako gwarant ewolucyjnego 
kontynuowania zmian ustrojowych. 

– Traktowałem te rozmowy 
jako posunięcie szachowe, 
najodpowiedniejsze 
w konkretnej sytuacji. Inni 
traktowali Okrągły Stół jako 
fundamentalne porozumienie 
dwóch elit i z takim 
podejściem ja się nie godzę.  
                 Lech Kaczyński, 2009 rok
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Zgodnie z ustaleniami Okrągłego Sto-
łu władze zobowiązały się do legalizacji 
NSZZ „Solidarność”, co też nastąpiło 17 
kwietnia 1989 r., i NSZZ Rolników In-
dywidualnych „Solidarność” (20 kwiet-
nia 1989 r.). Związek uzyskał zgodę na 
wznowienie wydawania „Tygodnika Soli-
darność” oraz na powstanie niezależnego 
od RSW dziennika. 8 maja 1989 r. ukazał 
się pierwszy numer „Gazety Wyborczej” 
pod redakcją Adama Michnika. 

7 kwietnia 1989 r. Sejm uchwalił Usta-
wę o zmianie Konstytucji PRL, wprowa-
dzającą zapisy o Senacie, urzędzie prezy-
denta oraz o ordynacji wyborczej. 

Niełatwo o ocenę

Ekipa gen. Jaruzelskiego, organizując 
Okrągły Stół i częściowo wolne wybory, 
chciała opozycję wmontować w system 
władzy, gdy ZSRS wycofywał „aktywa”. 
Czy Okrągły Stół zaprzepaścił ideę so-
lidarności i wepchnął nas w nomen-
klaturowy kapitalizm? Czy można było 
wiosną 1989 r. zyskać więcej? Czy na-
leżało zaczekać kilka miesięcy i zgarnąć 
całą pulę? Czy trzeba było respektować 
pakt z „czerwonym”, gdy padło słynne: 
„Sztandar PZPR wyprowadzić!”. 

Okrągły Stół był sukcesem – tych, 
którzy przy nim zasiadali. Juliusz Mie-
roszewski, wybitny publicysta pary-
skiej „Kultury”, twierdził, że polityka 
najpierw musi być słuszna, a dopiero 
później skuteczna. Z drugiej strony 
radykałowie związkowi – „Solidarność 
niegrzeczna”, jak określił mec. Siła-No-
wicki – stanowili mniejszość w ruchu 
opozycyjnym, negatywnie przyjmowa-
ną przez członków komitetów obywa-
telskich, wspieranych przez Kościół.

Polska nie mogła być wolna 

Dlaczego? Kluczem jest mapa. Za 
naszą zachodnią granicą stacjonowała 
półmilionowa grupa operacyjna, utrzy-
mywana w pełnej gotowości bojowej, Ar-
mii Czerwonej. Na styku z siłami NATO. 
Naczelne Dowództwo Wojsk Kierunku 
Zachodniego, podlegające Sztabowi Ge-
neralnemu Sił Zbrojnych ZSRS, kwate-
rowało 40 km od naszej granicy z NRD. 
Zachodnia Grupa Wojsk składała się z 
sześciu armii, w tym  ośmiu dywizji pan-
cernych. 35 Frontowa Brygada Desan-
towo-Szturmowa i związki taktyczne na 
poziomie brygad desantowo-szturmo-
wych armii miały na uzbrojeniu rakie-
ty średniego zasięgu według doktryny 
zaczepnej Układu Warszawskiego. W 
chwili rozpoczęcia wycofywania wojsk 
z Polski w 1990 r. w ich Zachodniej Gru-
pie służyło 337,8 tys. żołnierzy i 208 tys. 
cywilów, stacjonowało 4 tys. czołgów, 
8 tys. transporterów opancerzonych, 
1200 samolotów i śmigłowców. Na tery-
torium Polski Północna Grupa Wojsk, 
z centrum w Legnicy, liczyła ponad 60 
tys. żołnierzy. Nie tyle walka z nimi (kto 
by się na nią porwał?), co przecięcie linii 
zapatrzenia z i do NRD byłoby swoistym 
przekroczeniem Rubikonu. 

Okrągły Stół to prozaiczne negocjacje 
elit. Każdy z aktorów chciał uzyskać jak 
najlepszą pozycję w nowym rozdaniu. 
Jedni dostali prezydenta, drudzy „Gaze-
tę Wyborczą”, a inni Komisję Majątkową. 
Legalizacja „Solidarności”? Ona nigdy 
nie została prawnie zdelegalizowana!

Okrągły Stół jest początkiem współ-
czesnej polityki. 

Artur S. Górski

HISTORIA

19 stycznia br. wróciła na wokandę, 
tylko po to, aby znów zostać odroczo-
na, tym razem do 1 marca br., sprawa 
trzech mężczyzn, którzy 21 lutego 2019 
r. obalili pomnik ks. Henryka Jankow-
skiego w Gdańsku. Sprawcy swój czyn 
sfilmowali kamerą red. Tomasza Se-
kielskiego,  następnie udostępnili to 
na portalu społecznościowym, zostali 
zatrzymani, przyznali się do winy i wy-
głosili manifest ideowy. 

Sąd odroczył rozprawę z przyczyn 
formalnych. Przedstawiciele społecz-
nego komitetu budowy pomnika ks. 
Jankowskiego nie zostali prawidłowo 
powiadomieni o terminie rozprawy. 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, co 
ciekawe, uznał wcześniej, że zbierający 
i wykładający pieniądze na wystawie-
nie pomnika, czyli właśnie ów komitet 
i parafia pw. Świętej Brygidy, nie są  
stronami w sprawie, mimo że wcześniej 
przyznał im status oskarżycieli posiłko-
wych. Postanowienie sądu dotarło do 
ks. kanonika Ludwika Kowalskiego, 
proboszcza parafii św. Brygidy w Gdań-
sku, i znanego gdańskiego rzemieślnika 
Grzegorza Pellowskiego z komitetu. 

Brak pokrzywdzonego skutkować 
może uniewinnieniem oskarżonych 
od zarzucanego im czynu zniszczenia 
(„znieważenia”) pomnika. Pojawiły się 
przy tym wątpliwości, czy można liczyć 
na sprawiedliwy wyrok za znieważenie 
i uszkodzenie mienia? 

– Sąd, w moim przekonaniu, zmie-
rza do uniewinnienia oskarżonych, nie 
uznając za strony parafii Świętej Brygi-
dy, w której przez blisko cztery dekady 
sprawował posługę ksiądz Henryk Jan-
kowski jako jej proboszcz, odbudowując 
tę ważną dla historii świątynię, ani osób, 
które złożyły się na wystawienie pomni-

ka, reprezentowanych przez społeczny 
komitet jego budowy. Na sali rozpraw 
nie będzie pokrzywdzonego, więc nie 
będzie czynu zabronionego. A przecież 
doszło do zniszczenia pomnika, któ-
ry stanął zgodnie z prawem, jak każdy 
inny pomnik, budynek. W imię racji 
kilku panów został on obalony. Spraw-
cy swój czyn traktują jako manifest. Był 
to akt wymierzony przeciwko ludziom, 
którzy ich racji i przesłania nie podzie-
lają, którzy mimo rozmaitych kontro-
wersji mają zdanie odmienne. A nawet, 
jak oni by chcieli, miałby to być proces 
nad nieżyjącym prałatem. Ofiarodawcy 
czują się pokrzywdzeni i zlekceważeni. 
Nie chcę przypuszczać, że do akceptacji 
bezprawia zechce przyłożyć rękę sąd.   
Czy mamy przyzwolenie, aby lekceważyć 
znaki drogowe, bo się nam nie podobają 
lub dewastować symbole, które nam nie 
odpowiadają? – zastanawia się Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Sąd koresponduje z parafią św. Bry-
gidy i z Grzegorzem Pellowskim, człon-
kiem społecznego komitetu, przyznając 
pośrednio, że są to osoby, inaczej stro-
ny, zainteresowane sprawą. Przepisy 
stanowią, iż stroną jest  pokrzywdzony 
– oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzo-
nym w myśl kodeksu postępowania 
karnego jest osoba fizyczna lub praw-
na, której dobro prawne zostało bezpo-
średnio naruszone lub zagrożone przez 
przestępstwo.

– To my, komitet i parafia, złoży-
liśmy zawiadomienie do prokuratury 
tyczące zdewastowania pomnika. My 
ten pomnik zbudowaliśmy, on był na-
szą własnością, opiekowaliśmy się nim. 
Sąd chce orzec, że nie ma właściciela 
pomnika, więc sprawa nadaje się do 

umorzenia z braku pokrzywdzonego. 
Faktem jest, że jesteśmy pokrzywdzeni, 
że zebraliśmy pieniądze na ten pomnik, 
że były wszelkie zgody, że doszło do de-
wastacji, a sprawcy są znani. Inny wyrok 
niż skazujący będzie ośmielał i zachęcał 
do kolejnych dewastacji – uważa Grze-
gorz Pellowski. 

Przypomnijmy, że pomnik u zbiegu 
ulic Mniszki, Katarzynki i Stolarskiej 
został przewrócony o godzinie 3 w no-
cy 21 lutego 2019 r. Sprawcy ułożyli 
na nim bieliznę dziecięcą, buciki oraz 
komżę. Nagranie z „akcji” pojawiło 
się na Facebooku i w filmie „Tylko nie 
mów nikomu”.

Nim to się stało, w grudniu 2018 
w „Dużym Formacie”, dodatku do „Ga-
zety Wyborczej”, ukazał się reportaż, 
który rozpalił społeczny dyskurs nad 
osobą nieżyjącego od ośmiu lat prałata. 
Zaczęły się apele o usunięcie pomnika. 
Na tej fali pomnik został przewrócony 
przez trzech mężczyzn, określonych 
przez liberalne media jako „sprawcy 
obywatelskiego nieposłuszeństwa”. 
Wniosek prokuratury o zastosowanie 
dozoru policyjnego i nałożenie kaucji 
został, po zaskarżeniu przez obronę, 
oddalony przez sąd.

23 lutego posąg prałata wrócił na co-
kół. Jednak na sesji Rady Miasta Gdań-
ska 7 marca 2019 r. radni zdecydowali 
o pozbawieniu prałata  honorowego 
obywatelstwa miasta Gdańska (20 gło-
sów za, 1 przeciw, radni PiS nie głoso-
wali), o rozbiórce pomnika i o zmianie 
nazwy skweru, dotychczas noszącego 
imię Księdza Henryka Jankowskiego. 
8 marca 2019 r. pomnik zdemontowali 
sami fundatorzy, by nie dawać powodu 
do eskalacji konfliktu. Cokół pozostał.

Trzy miesiące po wpłynięciu aktu 
oskarżenia 2 marca ub.r. sędzia Mał-
gorzata Uszacka postanowiła zwró-
cić sprawę Prokuraturze Rejonowej 
Gdańsk-Śródmieście „w celu uzupeł-
nienia istotnych braków dochodzenia”.

Zdaniem sądu prokuratura nie 
przedstawiła dowodów dotyczących 

wysokości szkody powstałej na sku-
tek działania oskarżonych. I to mimo 
że w sprawie zeznawali świadkowie, 
załączony został kosztorys i faktury za 
usługę naprawy pomnika. Sąd zakwe-
stionował prawidłowość w określeniu 
pokrzywdzonego przestępstwem za-
rzuconym oskarżonym. W postano-
wieniu o zwrocie akt do prokuratury 
czytamy: „Parafia pw. Świętej Brygidy 
została zobowiązana przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika ks. Henry-
ka Jankowskiego wyłącznie do dbania 
o czystość i konserwację pomnika. Nie 
przysługują jej żadne prawa związane z 
pomnikiem”.

Postanowienie zaskarżył prokurator 
Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śród-
mieście, którego zdaniem przyjęte przez 
sąd stanowisko zostało wydane z narusze-
niem przepisów prawa. Sąd Okręgowy w 
Gdańsku podzielił argumentację prokura-
tury, uchylając postanowienie Sądu Rejo-
nowego, przekazując sprawę do dalszego 
procedowania. Sprawa trafiła na biurko 
tej samej sędzi, która wydawała oddalo-
ne przez sąd II instancji postanowienie. 
A sąd z urzędu orzekł, że ani parafii, ani 
komitetowi nie przysługuje przymiot 
strony w postępowaniu przed sądem, 
mimo wcześniejszego dopuszczenia jako 
oskarżycieli posiłkowych.

– Zawierucha wokół pomnika i oso-
by proboszcza parafii św. Brygidy jest 
elementem gry, której skutkiem jest 
dokonanie zmian w polskim społeczeń-
stwie, sposobu jego zachowań, tradycji, 
religii i autorytetów, podobnie do tych, 
które zaszły w Irlandii, Australii, Hisz-
panii, Francji, Niemczech – skomento-
wał Krzysztof Dośla wydarzenia, przy-
pominając, że staraniem proboszcza 
parafii św. Brygidy w latach 1970–2009 
kościół odzyskał dach i z ruiny zmienił 
się na powrót w świątynię. 

Sztandar domniemanej „postępowo-
ści” powoduje, że sprawcy przestępstw 
przeciwko pomnikom i miejscom kul-
tu są traktowani w szczególny sposób. 
Przypomnijmy – z zachowaniem od-
powiedniej skali (toutes proportions 
gardées) – że niedaleko nieistniejącego 
już pomnika prałata Jankowskiego, 
u zbiegu ulic Katarzynki i Stolarskiej, 
stoi pomnik Pamięci Ofiar Ekstermina-
cji Ludności Polskiej na Wołyniu, który 
dwukrotnie stał się obiektem ataku. Na 
niewielkim obelisku ku pamięci dzie-
siątków tysięcy Polaków, mieszkań-
ców Wołynia i Kresów południowo-
-wschodnich, których ocalić z rzezi lat 
1943–1944 nie było dane, czyjeś ręce 
przed trzema laty wysmarowały „wilcze 
haki”, znak ukraińskich nacjonalistów, 
odwołujących się do „idei nacji” (znak 
runiczny niezbyt bitnej,  niderlandziej 4 
Freiwilligen-Waffen Grenadier Division 
der SS „Landstrom Nederland”). 

Czy można w Gdańsku dowolny 
pomnik obalić, zdewastować, pokryć 
napisami? Nie podoba się ksiądz Jan-
kowski – zrzucamy z cokołu, nie ceni-
my Piłsudskiego – chwytamy za liny 
i zrzucamy także jego. Przecież takie 
rozumowanie doprowadzi do dewasta-
cji tak przestrzeni publicznej, jak i życia 
publicznego.   

Artur S. Górski

SPRAWA DEWASTACJI POMNIKA PRAŁATA JANKOWSKIEGO

Czy w Gdańsku można obalić dowolny pomnik?
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Nie ma pokrzywdzonych – nie ma winy i kary. Wraca na wokandę sprawa 
przeciwko osobom, które obaliły pomnik ks. Henryka Jankowskiego. Zbie-
rający i wykładający pieniądze na jego wystawienie ani parafia pw. Świętej 
Brygidy nie są dla Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe stronami w sprawie. 
Brak pokrzywdzonego skutkować może uniewinnieniem oskarżonych o 
czyn zniszczenia pomnika.

23 lutego 2019 r. pomnik ks. Henryka Jankowskiego powrócił na cokół.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5973,75 zł – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. 
W porównaniu z listopadem 2020 r. 
oznacza wzrost o 8,9 proc.

6,2 proc. – stopa bezrobocia 
rejestrowanego w grudniu 2020 r. 
według wstępnych danych Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
W poprzednim miesiącu wynosiła 
6,1 proc.

30,4 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w grudniu 
2020 r. w porównaniu z listopadem 
2020 r.

19,8 proc. – o tyle zwiększyła się 
sprzedaż detaliczna w grudniu 
2020 r. w porównaniu z listopadem 
2020 r.

22,9 proc. – o tyle wzrosła liczba 
nowo zarejestrowanych spółek cywil-
nych w grudniu 2020 r. w porówna-
niu do listopada 2020 r.

8,4 proc. – o tyle spadły w grudniu 
2020 r. ceny paliw do prywatnych 
środków transportu w stosunku do 
grudnia 2019 r.

2,4 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w grudniu 2020 roku w porównaniu 
z analogicznym miesiącem 2019 r.

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

LICZBA MIESIĄCA

Siła paszportu

Kłótnie o politykę? 
Bardzo rzadko! 

Lepiej niż Francja i Niemcy
„Zdalne nauczanie w Polsce nie jest całkiem wolne od wpadek. Ale w po-
równaniu do Francji, gdzie w 2020 r. odwołano egzaminy maturalne i do 
Niemiec, gdzie w wielu miejscach nie ma uporządkowanej oferty naucza-
nia lub brak jest sprawdzianów, sytuacja w Polsce nie jest zła”.

Christoph von Marschall w ukazującym się w Berlinie 
dzienniku „Tagesspiegel”

Bardzo często
3 proc.

Często
10 proc.

Bardzo rzadko
26 proc.

Rzadko
31 proc.

Nigdy
30 proc.

Jak często 
w Pani/Pana 
rodzinie toczą 
się poważne 
spory lub 
nawet 
dochodzi 
do kłótni 
ze względu 
na poglądy 
polityczne?
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Mówiąc o weryfikacji często przyjmo-
wanych stwierdzeń, to sondaż przepro-
wadzony przez pracownię Social Changes 
zaprzecza kolejnej często powtarzanej te-
zie. Chodzi o zdanie, że tematy polityczne 
często prowadzą w naszym kraju do gorą-
cych kłótni rodzinnych, które psują nawet 
świąteczne spotkania. Jedynie 13 proc. 

respondentów przyznało się do częstych 
kłótni lub przynajmniej poważnych spo-
rów na tematy polityczne. Najwięcej – 57 
proc. – badanych oświadczyło, że w ich 
rodzinach podobne spory zdarzają się 
rzadko, ale się zdarzają. 30 proc. uczestni-
ków badania zadeklarowało, że ich rodziny 
nigdy nie spierają się o politykę.

Japoński paszport po raz kolejny zna-
lazł się na najwyższej pozycji w rankingu 
„siły” tych dokumentów. Londyńska firma 
Henley and Partners tworzy to zestawie-
nie, biorąc pod uwagę poziom swobody 
podróżowania w 199 krajach, uwzględ-
niając coroczne zmiany w międzynarodo-
wych umowach wizowych. I tak rekordzista 

– paszport Kraju Kwitnącej Wiśni – umożli-
wia bezwizową podróż do 191 krajów. Ko-
lejne miejsca zajęły paszporty z Singapuru, 
Niemiec i Korei Południowej. A Polska? 
Nasz paszport obecnie znajduje się na je-
denastej pozycji, umożliwiając wjazd bez 
wizy do 181 krajów. „Najsłabsze” okazały 
się paszporty Syrii, Iraku i Afganistanu.

Każdy z nas miał wątpliwą przyjemność 
spotkać się z opiniami o Polakach złodzie-
jach, kradnących co popadnie. Tymcza-
sem z badania przeprowadzonego przez 
naukowców z uniwersytetów w Zurychu, 
Michigan i Utah wypływa odwrotny wnio-
sek. Naukowcy przeprowadzili w 40 krajach 
i 355 miastach z całego świata eksperyment 
– w muzeach, recepcjach hotelowych i urzę-

dach pocztowych specjalnie pozostawiono 
portfele zawierające listę zakupów, wizy-
tówkę, klucz i różne sumy pieniędzy. Jak 
się okazało, na oddanie portfela najczęściej 
decydowali się Szwajcarzy, Norwegowie, 
Holendrzy, Duńczycy, Szwedzi i właśnie Po-
lacy. Nieco słabiej wypadli Chorwaci, Hisz-
panie i Rosjanie, a najsłabiej – mieszkańcy 
Chin, Turcji, Indonezji i Peru.

Uczciwy
 jak Polak

To czarny charakter, 
chciał przywłaszczyć portfel. 

A ja oddałem

Chociaż pandemia koronawirusa od-
biła się na polskim handlu zagranicznym, 
w 2020 roku zwiększył się polski eksport 
do Niemiec, Szwecji i Stanów Zjedno-
czonych. Większy jest też import z Korei 
Południowej i Chin. Z danych Banku Go-

spodarstwa Krajowego wynika, że w przy-
padku sprzedaży polskich towarów do 
Niemiec, będących naszym największym 
rynkiem zagranicznym, udział tego kraju 
w eksporcie sięgnął 28,6 proc. (udział w 
imporcie zmniejszył się do 21,8 proc.). 

Bez szans na euro
Jednych ta informacja ucieszy, innych 

zmartwi, ale przez pandemię (lub dzięki 
niej) Polska przestała spełniać formalne 
ekonomiczne kryteria wejścia do strefy 
euro. Według „Rzeczpospolitej” deficyt fi-
nansów publicznych zwiększył się w 2020 
roku do 8,9 proc. PKB. Tymczasem unijny 
limit wynosi 3 proc. PKB. Szacuje się, że 
przyszłoroczny deficyt również wyniesie 
ok. 8 proc., a powrót do wymaganych 3 
proc. może potrwać kilka lat. Prawdopo-
dobnie przekroczyliśmy też kolejny limit 
– poziom długu publicznego nieprzekra-
czający 60 proc. PI
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Więcej do Niemiec
Nasze towary 
już tam są!
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Ponad 150 tysięcy
Tyle osób powyżej 70 roku życia zapisało 
się na szczepienie przeciwko COVID-19 
w ciągu zaledwie trzech godzin.
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STRZEBIELINKOWCY

Cela nr 11 w pawilonie 1
ANDRZEJ KAJUT
Rocznik 1952, członek NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa„Eltor” w Gdańsku.
Internowany w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982 roku. 

– Trafił Pan do Strzebielinka 13 grud-
nia. Został Pan zatrzymany tego dnia, 
czy nastąpiło to już wcześniej?

– To stało się około północy. Wów-
czas, gdy już spałem, „panowie” zało-
motali w moje drzwi. Akurat dzień 
wcześniej zainstalowałem łańcuch. Pra-
wie z zamkniętymi oczami podszedłem 
do drzwi, przekręciłem zamek i pocią-
gnąłem za klamkę. Z drugiej strony ktoś 
włożył buty w drzwi. Potem powiedzie-
li tylko, że mam się ubierać i idziemy, 
więc zapytałem: dokąd? 

– Odpowiedzieli coś? Czy po prostu 
Pana zabrali?

– Po prostu mnie zabrali. Nie mieli 
żadnych dokumentów na to. Jeśli dobrze 
pamiętam, to po wyjściu okazało się, że 
w mojej klatce było trzech milicjantów, 
a w klatce obok jeszcze dwóch. To była 
taka asekuracja, bo klatki były górą po-
łączone. W sumie w milicyjnej „suce” 
było nas już sporo, chociaż tylko ja jako 
zatrzymany. Zawieźli mnie na komendę 
milicji  do Pruszcza Gdańskiego.

– Tam był punkt zborny.
– Tak i wówczas dowiedziałem się o 

co chodzi, ponieważ na miejscu było już 
parę osób. Pytaliśmy się nawzajem skąd 
jesteśmy, z jakiego zakładu. Było więc 
widać, że coś szykują. Przywieźli też mo-
jego kolegę z zakładu, a jak się jest z kimś 
znajomym, to już zawsze raźniej. 

– W Strzebielinku był Pan w jednej 
celi z osobami, które znał, czy kom-
pletnie nowymi, nieznanymi?

– Siedział ze mną kolega z zakładu pra-
cy, a reszta to kompletnie obcy ludzie. 

– Pamięta Pan nazwiska tych osób?
– Za wyjątkiem jednego, pewnie, że 

tak. Był Zbigniew Kokot z Częstocho-
wy, Jan Łużny z Tarnowskich Gór, Karol 
Modzelewski, wówczas z Wrocławia, a 
później z Warszawy, Andrzej Sobieraj z 
Radomia i Zygmunt Zawojski z Sanoka. 
Oprócz nich w celi siedzieli także Zenek 
Baranowicz, kierowca z MPK z Gdańska, 
aktor Jerzy Kiszkis, dwóch rolników Be-
nedykt Brandt i Kazimierz Kocent, Hen-
ryk Łowicki ode mnie z firmy, Roman 
Pieńkowski ze Stoczni Gdańskiej, Czesław 
Richert ze Stoczni im. Komuny Paryskiej, 
znany wielu osobom albo wszystkim 
Arkadiusz Rybicki, Andrzej Staśkowski 
z Tczewa, no i ja, czyli piętnasta osoba. 
Jednego człowieka nie pamiętam, ale dla-
tego, że był u nas bardzo krótko. 

– Myśli Pan, że podział osób na cele 
był przypadkowy?

– Chyba zupełnie przypadkowy, tak 
podejrzewam. 

– Spędził Pan cztery miesiące w tej sa-
mej celi, czy był Pan przenoszony?

– W tej samej celi: nr 11 w pawilonie 
nr 1.

– Po czterech miesiącach udało się 
Panu opuścić Strzebielinek... 

– Czy udało się? Wypuścili nas. 
To była większa akcja przed 1 Maja. 
Wówczas postanowiono zwolnić wię-
cej osób, ale na moje oko działo się to 
według klucza. Myślę, że zwalniali ludzi 
z mniejszych zakładów pracy.

– Czy w ciągu tych czterech miesię-
cy SB próbowało Pana zmusić do 
współpracy? 

– Zmusić nie, ale przeprowadzali 
rozmowy. 

– Jak taka rozmowa wyglądała?
– To było przesłuchanie, w którym 

oficer przepytywał mnie w związku z 
tym co mówiłem wcześniej, ponieważ u 
siebie w zakładzie prowadziłem radio-
węzeł i wydawałem gazetkę. Głównie o 
to pytał, cytował fragmenty.

– Czyli pokazywał, że dokładnie wie, 
co Pan robił.

– Tak, wiedział, co robiłem przed 
internowaniem.

– Jest coś, co Panu szczególnie 
utkwiło w pamięci z okresu pobytu 
w Strzebielinku?

– Najbardziej pamiętam scenę z 14 
grudnia, gdy wyprowadzili nas na spacer. 
Było wówczas sporo śniegu. Nie wiedzie-
liśmy, kto siedzi w celach obok. Poznawa-
liśmy się tylko w ramach tej jednej celi, po-
nieważ do wiosny były one pozamykane. 
I podczas spaceru patrzyliśmy przez kraty 
w oknach kto wychodzi, żeby wiedzieć kto 
jeszcze znajduje się w obozie. Wychodziła 
wówczas cela, w której znajdował się An-
drzej Gwiazda. Andrzej był wtedy w dłu-
gim kożuchu. Jak wspomniałem wcześniej, 
w mojej celi był Karol Modzelewski. Gdy 
zobaczył go Andrzej Gwiazda, który wy-
szedł na ten spacer, zrobił kilka kroków 
przez ten duży śnieg i krzyknął: „Widzisz, 
Karol, jest jak mówiłem”. Nie było mnie 
przy tej wcześniejszej rozmowie, ale chy-
ba ostrzegał, że tak może się to skończyć: 
przewrotem i użyciem siły w stosunku do 
„Solidarności”. Pamiętam również jak śpie-
waliśmy i to najróżniejsze rzeczy. Hymn 
czy inne pieśni. 

– Często?
– Z początku tak. Szczególnie w nie-

dziele w czasie, gdy zaczęły się już poja-
wiać osoby odwiedzające. Wtedy śpie-
waliśmy specjalnie głośno. Po to, żeby 
nas usłyszeli.

(tm)
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Roman Szymon Pawlicki aktorsko związany był z Teatrem Wybrzeże i grał 
w teatrach w Gdyni, w Kaliszu, Szczecinie. Z „Solidarnością” od 1980 r. W la-
tach 90. był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdyni. Odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” (2007) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Grał także 
w spektaklach Teatru TV i filmach fabularnych.

Był delegatem do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W sierpniu 1980 r. 
przewodniczył strajkowi w ówczesnym Teatrze Dramatycznym w Gdyni.

Od 1980 r. był  koordynatorem ds. kultury KKP NSZZ „Solidarność”, we 
wrześniu 1980 r. przewodniczącym strajku pracowników kultury w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „S”, członkiem ZRG, w 1981 roku współorganizatorem I Przeglądu 
Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” w Gdańsku.

Od 14 do 16 grudnia 1981 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Po pacyfikacji stoczni aresztowany, przetrzymywany w szpitalu 
aresztu śledczego w Gdańsku i zakładu karnego w Bydgoszczy.

29 września 1982 r. został zwolniony ze względu na stan zdrowia; zwolnio-
ny także z pracy. W latach 1983–1989 był współorganizatorem uroczystości re-
ligijno-patriotycznych m.in. w kościołach św. Stanisława Kostki w Warszawie 
i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Był drukarzem podczas strajków 
w 1988 roku.

W 1989 roku został współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego 
w Gdańsku, szefem Biura Kultury Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność”.

Artur S. Górski

Nie żyje Szymon Pawlicki, aktor, 
odważny człowiek „Solidarności” 

Przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Od lewej: Olga Krzyżanowska,  
Szymon Pawlicki, Bogdan Lis i Lech Kaczyński.
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Nie żyje Roman Szymon Pawlicki, aktor, działacz „Solidarności”. Zmarł 
25 stycznia 2021 r. w konińskim szpitalu. Miał 85 lat.

Piszę te słowa, łącząc się w modlitwie z uczestnikami  trwających właśnie  uro-
czystości pogrzebowych śp. Szymona Pawlickiego. Prawie 20 lat temu, po przejściu 
na emeryturę, przeniósł się z Gdyni do Konina, miasta, w którym urodził się 85 
lat temu. 

Jak długo się znaliśmy? Sięgając pamięcią wstecz, charakterystyczna twarz Szy-
mona i jego piękny, aktorski głos kojarzą mi się z latami 80. Z oprawą artystyczną 
patriotycznych mszy świętych za Ojczyznę odprawianych w całej Polsce i Trójmieście. 
Bliżej poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy z chwilą reaktywacji Społecznego Komitetu 
Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, którego Szymon był członkiem. 
Był działaczem „Solidarności”, przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Teatrze 
Dramatycznym w Gdyni w sierpniu 1980 roku i delegatem do MKS w Stoczni Gdań-
skiej. Później delegatem na I Zjazd Regionu Gdańskiego i I KZD NSZZ „Solidarność” 
w hali Olivia. Internowany i represjonowany w stanie wojennym. 

Po Okrągłym Stole organizował Biuro Kultury Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. Aktywność w Komitecie Obywatelskim zaowocowała funkcją wiceprzewod-
niczącego Rady Miasta Gdyni. Był inicjatorem i wnioskodawcą usunięcia ze Skweru 
Kościuszki w Gdyni, w lipcu 1990 roku, pomnika Braterstwa Polsko-Radzieckiego, 
tzw. Nataszy. 

Pamiętam Szymona jako osobę o niespożytej energii, bardzo przedsiębiorczą 
i z wielkim poczuciem humoru. Pomagał nam w organizacji i prowadzeniu pierw-
szych imprez i uroczystości rocznicowych w Gdyni. Odszedł kolejny, oddany „So-
lidarności” Człowiek. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Janusz Śniadek

Wspomnienie o Szymonie
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Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się w Chrystusie pod sztandarem 
Kościoła!

Błogosławiony Giuseppe Toniolo 
(1845–1918), profesor ekonomii  
politycznej Uniwersytetu w Pizie

Ofiary industrialnej rewolucji

Nowoczesna katolicka myśl społeczna 
wiąże się z osobą arcybiskupa Moguncji 
Wilhelma Emmanuela von Kettlera, 
arystokraty pochodzącego z Westfalii, 
który uzyskał wykształcenie prawnicze 
i pracował w administracji pruskiej. Pod 
wpływem działań antykatolickich Prus 
porzucił służbę państwową i wstąpił do 
stanu duchownego. Kettler był niezwykle 
krytycznie nastawiony do ówczesnej sytu-
acji społeczno-ekonomicznej, w analizie 
której dochodził do identycznych diagnoz 
jak socjaliści, odrzucając jednocześnie 
środki, które ci ostatni zamierzali zasto-
sować dla naprawy tej strasznej sytuacji.

Problemy ludzi pracy nawarstwiały 
się w tym czasie w związku z postę-
pującym materializmem, który swo-
je szczególnie ohydne oblicze ukazał 
w ideologii i praktyce liberalnej. Było 
to szczególnie widoczne w przypadku 
Wielkiej Brytanii, gdzie wąska grupa 
oligarchów używała wolnego rynku jako 
narzędzia polityki imperialnej Londynu, 
jednocześnie w polityce wewnętrznej za-
pewniając sobie  absolutną supremację. 
Skrajna patologia rozwijała się szcze-
gólnie w ośrodkach przemysłowych. 
Na początku rewolucji industrialnej 
w brytyjskich zakładach pracy przecięt-
na długość życia pracowników wynosiła 
nieco ponad trzydzieści jeden lat, kiedy 
powszechna stała się praca w fabrykach, 
spadła gwałtownie i wynosiła zaledwie 
dziewiętnaście lat. Ludzie byli na maso-
wą skalę zabijani skrajnie ciężką pracą 
i strasznymi warunkami bytowymi. Taka 
praktyka stawała się powszechnością, 
a jej szczególnie drastycznymi aspektami 
była praca kobiet i dzieci. Skutki społecz-
ne takiego stanu rzeczy były zatrważają-
ce. Nędza pociągała za sobą kolejne głę-
bokie patologie. Szerzyła się prostytucja 
na niewyobrażalną skalę. Współczesne 
szacunkowe oceny dotyczące drugiej 
połowy XIX wieku mówią, iż w samym 
Londynie znajdować się mogło nawet 80 
tysięcy kobiet trudniących się prostytu-
cją w sposób stały bądź doraźny. Szerzy-
ła się również prostytucja wśród dzieci 
proletariatu. Prawdziwą plagą stały się 
porwania kobiet i dzieci oraz ogromna 
liczba zabójstw.To wszystko działo się 
w stolicy państwa, które było najwięk-
szym imperium w dziejach świata. Sam 
zaś brytyjski model społeczny był prze-
noszony do wszystkich państw stawiają-
cych sobie za cel industrializację. 

Praca jako towar

Kettler  uważał, że przyczyną tego 
tragicznego stanu rzeczy jest uczynienie 
z pracy towaru. Towaru, którego cena 
wyznaczona przez popyt i podaż niemal 
zawsze określa ją na poziomie minimum 
utrzymania, a częstokroć poniżej tego po-
ziomu. Takie zjawisko zdaniem arcybisku-

pa było czymś wcześniej niespotykanym, 
a zaczęło się upowszechniać w wyniku 
zmian politycznych wprowadzonych po 
Rewolucji Francuskiej. Za ten stan rzeczy 
odpowiedzialne było hołdowanie zasadzie 
wolnego handlu oraz wynikające z niej 
drugie naczelne prawidło, a mianowicie 
konkurencja. Kettler postawił sprawę 
w sposób jasny i transparentny. Kwestię 
robotniczą może rozwiązać tylko chrze-
ścijaństwo rozumiane jako katolicyzm.

Solidaryzm społeczny

Tezy Kettlera twórczo rozwinął jezuita 
ojciec Henrich Pesch, twórca solidary-
zmu społecznego. W swoich poglądach 
domagał się on budowy społeczeństwa 
na zasadach solidarności wzajemnej 
i współodpowiedzialności członków da-
nego społeczeństwa. Poglądy te z biegiem 
czasu stały się podstawą programu kor-
poracjonizmu chrześcijańskiego i funda-
mentem ideowym niemieckiej katolickiej 
partii Centrum oraz Austriackiej Partii 
Chrześcijańsko-Społecznej.

Taki rozwój wypadków spowodował, 
iż było tylko kwestią czasu, kiedy ten 
ożywczy prąd moralny i intelektualny 
zakiełkuje wśród Polaków w zaborze pru-
skim. Aktywne działania były niezbędne 
wobec niemieckiej polityki społeczno-
-ekonomicznej. Prowincje zachodnie 
Rzeszy były traktowane w sposób uprzy-
wilejowany. W prowincjach wschodnich, 
czyli w zaborze pruskim, stosowano wo-
bec robotników, przeważnie Polaków, 
rozwiązania dyskryminujące. W 1882 
roku, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, w przemyśle górnośląskim 82 pro-
cent robotników pracowało 10 godzin 
dziennie, zaś 15 procent ponad 10 go-
dzin. Przy czym w zachodnich częściach 
Niemiec pracowano już wtedy tylko 9 
godzin dziennie. W tym samym czasie 
w Wielkopolsce dzieci w wieku 7–12 lat 
układały cegły podczas 10-godzinnych 
dniówek. Na Górnym Śląsku można było 
spotkać dzieci 7–8-letnie zatrudnione na 
stałe w cegielniach.Jeszcze do 1900 roku 
stosowane były wobec robotników kary 
cielesne! Mimo zmieniających się na ko-
rzyść przepisów większe obciążenie pra-
cą w prowincjach wschodnich było nadal 
stosowane, gdyż kary za ich przekrocze-
nie były niskie, co zachęcało niemieckich 
przedsiębiorców do takich praktyk.

Chrześcijańskie związki 
robotników

Wobec takiego stanu rzeczy pierwsze 
działania na Górnym Śląsku powziął nie-
miecki biskup Wrocławia Georg Knopp. 
Był on inicjatorem tworzenia chrześci-
jańskich związków robotniczych. Pierw-
szym takim związkiem był Związek 
Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskiej 
Robotników Górnośląskich w Byto-
miu założony w 1880 roku. Nie był to 
jeszcze związek zawodowy, ale raczej 
samopomocowy i zrzeszał robotników 
polskich oraz niemieckich w łączności 
z Niemieckim Związkiem Ludowym. 
Takich organizacji na Śląsku powstało 
do 1905 roku 31, a ich członkami byli 
polscy robotnicy – katolicy. Na Pomo-

rzu w diecezji chełmińskiej powstawały 
również polskie towarzystwa robotni-
ków katolickich. Z uwagi na fakt, iż rejon 
ten był pozbawiony silnego przemysłu 
księża katoliccy angażowali się na niwie 
społecznej przede wszystkim w działal-
ność w spółkach zarobkowych i kółkach 
rolniczych. Dopiero pod koniec pierw-
szego dziesięciolecia XX wieku udało się 
połączyć polskie towarzystwa ludowe 
w Związek Diecezjalny, który liczył w 
1910 roku 71 tysięcy członków. Propa-
gowaniem idei chrześcijańsko-społecz-
nej na Pomorzu zajmował się tygodnik 
„Pielgrzym” ukazujący się w Pelplinie. 
Już w roku 1894 na jego łamach poparto 
program niemieckiego duchowieństwa 
dotyczący łagodzenia konfliktów spo-
łecznych. Należy odnotować, iż duże 
zasługi w zwalczaniu wpływów niemiec-
kiej socjaldemokracji na Pomorzu po-
łożył ks. Antoni Wolszlegier, zaś losem 
wychodźców ekonomicznych zajmował 
się ks. Stanisław Sychowski.

Bractwo Świętego Stanisława

Najsilniejszą pod względem uświa-
domienia polskiego częścią Rzeszy była 
Wielkopolska. Był to region rolniczy. Na 
początku XX wieku spośród 225 tysięcy 
robotników, 200 tysięcy było robotnikami 
rolnymi. Wielkopolska była również tere-
nem, z którego wywodziła się ogromna 
liczba emigrantów. W latach 1861–1910 
wyemigrowało, zwłaszcza do Ameryki, 
885 tysięcy osób, a z sąsiedniego Pomorza 
629 tysięcy osób. Były to jednak regiony 
katolickie, gdzie dzietność była zdecy-
dowanie wyższa niż w regionach prote-
stanckich, co pozwalało na stopniową 
odbudowę demograficzną. 

W Wielkopolsce pierwszym kato-
lickim stowarzyszeniem robotniczym 
było założone w 1862 roku przez ks. 
Józefa Poszwińskiego Bractwo Świętego 
Stanisława grupujące robotników i rze-
mieślników. W 1890 roku administra-
torzy diecezji gnieźnieńskiej ks. Karol 
Kraus oraz poznańskiej ks. abp Edward 
Likowski wydali okólnik zachęcający do 

powstawania towarzystw robotniczych. 
Ich animatorem stał się ks. Antoni Sty-
chel. W szybkim tempie do końca XIX 
wieku powstały 43 Katolickie Towarzy-
stwa Robotników Polskich (KTRP). Do 
najważniejszych należały towarzystwa w 
Poznaniu, Bydgoszczy i Inowrocławiu. W 
przeciągu kolejnych czterech lat ich licz-
ba prawie się podwoiła, osiągając w 1904 
roku liczbę 80, a w 1913 roku poziom 276 
towarzystw i 31 172 członków. Z biegiem 
czasu towarzystwa usieciowały się w scen-
tralizowany Związek KTRP. W 1902 roku 
oficjalnym organem towarzystw stał się 
periodyk pt. „Ruch Chrześcijańsko-Spo-
łeczny”, redagowany przez ks. Kazimie-
rza Zimmermanna i wydawany do 1910 
roku. Na jego łamach zwracano uwagę 
na konieczność skrócenia dnia pracy, 
przy jednoczesnym podniesieniu płacy 
minimalnej. Jako pozytywny przykład 
takich rozwiązań wskazywano Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie 
postulowane zmiany okazały się nie 
tylko sukcesem społecznym, ale rów-
nież ekonomicznym. Na łamach pisma 
domagano się także ustanowienia płacy 
minimalnej oraz zamieszczano materiały 
do pracy formacyjnej dotyczące kwestii 
socjalnych, obrony praw robotniczych, 
omawiano treści publikacji niemieckich 
i francuskich dotyczących kwestii socjal-
nych, a także informowano o działaniach 
ruchu socjalistycznego. 

Alternatywa dla socjalizmu

Rewolucja w Rosji, która objęła swo-
im zasięgiem ziemie polskie zaboru ro-
syjskiego, miała swoje niewielkie odbicie 
w Wielkopolsce w postaci strajków, które 
szybko wygasły. Dużą zasługę w zachowa-
niu spokoju w zaborze pruskim odegra-
ło wydawane od 1904 roku pismo „Ro-
botnik”, którym kierował ks. Stanisław 
Adamski, a po nim ks. Arkadiusz Lisiecki. 
Publicyści i działacze chrześcijańsko-spo-
łeczni przyczyn rozlewu krwi podczas re-
wolucji w Rosji dopatrywali się w silnych 
napięciach pomiędzy pracodawcami 
i pracobiorcami, wskazując jednocze-

śnie, że socjaliści chcieli wykorzystać tę 
sytuację do swoich celów politycznych. 
Podkreślano, że działania konfrontacyjne 
w Królestwie Polskim godzą w żywotne 
polskie interesy i tym samym w polskich 
robotników. Chcąc przyjść im z pomo-
cą w krytycznym momencie zbierano 
na dużą skalę środki finansowe, które 
przekazywano robotnikom Królestwa za 
pośrednictwem arcybiskupa Warszawy. 
Na łamach pomorskiego „Pielgrzyma” 
zwracano zaś uwagę, iż do tragicznego 
zaostrzenia sytuacji w Rosji doprowa-
dziła nędza robotników, co skutkowało 
ich anarchizacją. Jednocześnie w wielko-
polskiej prasie nawoływano do spokoju 
i porządku. Wzywano do stworzenia 
i rozwoju socjalnego ustawodawstwa 
państwowego, powołania sądów roz-
jemczych i tworzenia umów taryfowych 
zabezpieczających prawa pracowników. 
Postulowano udział robotników w zy-
skach zakładów pracy, w których praco-
wali. Utwierdzano się w przekonaniu, że 
niezbędne jest budowanie alternatywy 
społecznej dla socjalizmu. W 1905 roku 
ks. Adamski, będąc prezesem Związku 
KTRP, negocjował z Centralnym To-
warzystwem Gospodarczym będącym 
przedstawicielem pracodawców, takie 
rozwiązania, które pozwoliłyby na złago-
dzenie konfliktów pomiędzy pracodaw-
cami a pracobiorcami. Owocem tych 
działań były wspólne manifestacje człon-
ków Związku i pracodawców, jak miało to 
miejsce np. w Strzelnie w 1905 roku.

Pod wezwaniem Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy

Problemem, który szczególnie nur-
tował środowiska katolickie, była praca 
kobiet w silnie industrializujących się ów-
czesnych Niemczech. Było to zjawisko po-
wszechne, które musiało zdeterminować 
również polskich katolików. Już w 1889 
powołano do istnienia Towarzystwo 
Robotnic Fabrycznych pod wezwaniem 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po-
czątkowo było to stowarzyszenie religijne. 
Z biegiem czasu zostało zreformowane 

POWSTANIE KATOLICKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO. ZABÓR PRUSKI

Chrześcijańska alternatywa dla socjalizmu

Biskup Stanisław AdamskiArcybiskup Wilhelm Emmanuel von Kettler
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i prowadziło bezpłatne porady prawne, 
kasy chorych i kasy oszczędnościowe, 
a także szerzyło oświatę. W 1905 roku 
patronat kościelny nad towarzystwem 
objął niezmordowany ks. Adamski, 
który powołał do istnienia czasopismo 
„Pracownica”. Nastąpiło wtedy widoczne 
ożywienie, z małego 200-osobowego śro-
dowiska nastąpił skok do 800 członkiń. 
Zaczęto przyjmować także pracownice 
konfekcyjne i służące. W ten sposób 
w 1908 roku utworzono w Poznaniu 
Towarzystwo Pracownic Konfekcyjnych, 
zaś w 1907 roku w Gnieźnie Towarzystwo 
Kobiet Pracujących w Handlu i Konfekcji, 
zaś w tym samym roku zaistniało w Po-
znaniu Towarzystwo Katolickiej Służby 
Żeńskiej. Ten bujny rozwój zaowocował 
powstaniem Związku Katolickich Towa-
rzystw Kobiet Pracujących, których statut 
zatwierdził w 1908 roku ks. abp Florian 
Oksza Stablewski, niezawodny orędownik 
sprawy robotniczej. Rok później Związek 
liczył 21 zrzeszonych towarzystw, grupu-
jących 4792 członkinie. Prezesem Związ-
ku został ks. Adamski, zaś organ prasowy 
„Pracownica” od końca 1908 roku został 
zastąpiony przez nowy tytuł „Gazeta dla 
Kobiet” redagowany przez ks. Ignacego 
Czechowskiego.

NIE dla walki klas

Jak już wcześniej powiedziano, Wiel-
kopolska i Pomorze były wielkim rezer-
wuarem siły roboczej. Część Polaków 
z Wielkopolski, Pomorza i Warmii migro-
wała do zachodnich prowincji Cesarstwa 
Niemieckiego, szczególnie do Westfalii. 
Dlatego też, z myślą o rzeszach rodaków 
oddalonych od stron rodzinnych, w 1905 
roku ks. Adamski zainicjował powstanie 
Centralnego Towarzystwa Wychodźców. 
Ostatecznie właśnie w Westfalii w 1917 
roku powstało pierwsze polskie stronnic-
two robotnicze w Niemczech, Narodowe 
Stronnictwo Robotnicze. W ciągu roku 
uzyskało ono poziom 8 tysięcy członków. 
W 1918 roku zaczęło zaś implementować 
się w Wielkopolsce. Program tego ugru-
powania głosił zasady katolickie, oparte 
na encyklice papieża Leona XIII „Rerum 
novarum” i odcinające się od walki klas.

Takie działania znajdowały uznanie 
Polaków, w przeciwieństwie do progra-
mu i działań socjalistów. PPS Zaboru 
Pruskiego, działająca pod szyldem 
Związku Sekcji Stowarzyszeń Wybor-
czych PPS w Prusach na Prowincję Po-
znańską i Prusy Zachodnie, w 1910 gru-
powała jedynie 151 członków i miał w 
latach poprzedzających wybuch I wojny 
światowej tendencję malejącą. Domina-
cja środowisk katolickich wśród robot-
ników polskich zaboru pruskiego była 
odzwierciedleniem szerszych tendencji 
polegających na wszechstronnym, soli-
darystycznym rozwoju Polaków w tym 
zaborze. Był on możliwy z uwagi na fakt, 
iż w przeciwieństwie do zaboru rosyj-
skiego i austriackiego żywioł żydowski, 
z uwagi na swoją niską liczebność, nie 
stanowił zapory dla polskich aspiracji. Ta 
sprzyjająca okoliczność spowodowała, że 
Polacy z Wielkopolski z żelazną konse-
kwencją budowali niezwykle sprawne 
instytucje finansowe i społeczne, będą-
ce narzędziem walki z wrogo ustosunko-
waną do polskości niemiecką liberalno-
-narodową większością parlamentarną. 
W nieodległej przyszłości instytucje te 
stały się podwalinami nowoczesnego 
państwa polskiego. 

dr Aleksander Kozicki 

Podczas kongresu niemieckiej partii 
CDU, wybierającej nowego przewod-
niczącego, były polski premier Donald 
Tusk wygłosił serwilistyczne w formie 
i treści przemówienie, w istocie wychwa-
lające niemieckie rządy nad Europą. 
Wygłosił je zresztą w języku niemiec-
kim. „Hołd pruski” – jak nazwali ten 
akt poddaństwa niektórzy komentato-
rzy – wykonał na tle panoramy starego 
Gdańska. Miasta zniszczonego w czasie 
wojny przez dwa totalitaryzmy. Gdzie od 

Nosił Tusk razy kilka...

początku hitlerowskie Niemcy z preme-
dytacją likwidowały wszystko co polskie. 
I niezależnie od tego, jak pozytywnie da 
się tłumaczyć przemiany, które jednak 
zaszły w tym kraju po wojnie, to takie 
wystąpienie ważnego kiedyś polskiego 
polityka uznać należy za żenujące. Jest 
ono bulwersujące zwłaszcza dla starszego 
pokolenia mieszkańców Gdańska, takich 
jak ja, którzy jeszcze pamiętają...

W gruncie rzeczy mogliśmy wysłu-
chać pochwały epoki Angeli Merkel. 

Pani kanclerz w ostatnich 10 latach 
konsekwentnie promowała Tuska na 
dyspozycyjnego polityka z Europy Środ-
kowowschodniej, a teraz zapewne ma 
mu zapewnić fory u swojego następcy. 
To m.in. dzięki niej, choć wbrew pol-
skiej stronie, która nie zgłosiła go po-
nownie na to stanowisko, dwukrotnie 
pełnił funkcję przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Obecnie kieruje grupą 
parlamentarną Europejskiej Partii Lu-
dowej, największej w PE, gdzie pierwsze 
skrzypce odgrywa oczywiście CDU.

Donald Tusk był zawsze zafascyno-
wany polityką Niemiec. Już na zjeździe 
Kongresu Liberalno-Demokratycznego 
w Sobieszewie w latach 90. przedstawił 
program samorządowy wzorowany na 
systemie niemieckich landów. 

Znane są też z tego okresu wyjazdy 
działaczy KLD do niemieckich fundacji 
po pieniądze na rozwój tej partii. Później, 
pełniąc swe funkcje w Unii Europejskiej, 
bezkrytycznie popierał politykę Niemiec 
w Europie. Tak było m.in. w sprawie re-
lokacji uchodźców z Azji i Afryki, kiedy 
groził „niepokornym”, m.in. Polsce, kon-
sekwencjami. 

Nic też ze swojej wysokiej pozycji 
nie zrobił, aby wstrzymać budowę Nord 
Stream, który zresztą, tak jak cała ta pro-
rosyjska polityka, coraz bardziej kojarzy 
się z paktem Ribbentrop-Mołotow. 

Nie włączył się, choć zapewne mógł, 
w  sprawę niemieckich odszkodowań za 
wojenne zniszczenia i grabieże. Chętnie 
natomiast wspierał, i robi to nadal, po-
dobnie jak czyni to wielu niemieckich 
polityków oraz tamtejsza prasa, wszelkie 

donosy na nasz kraj ze strony obecnej 
opozycji. Donald Tusk życzliwie kibicuje 
każdym antyrządowym działaniom – tak 
było w czasie rozrób KOD-u czy LGBT, 
a teraz antychrześcijańskiego Strajku 
Kobiet, kiedy przyjął na audiencji osła-
wioną Martę Lempart. A przyjął prze-
cież jako przyjaciel niemieckiej partii... 
chadeków. 

Donald Tusk był premierem dla 
Polski szkodliwym. Do tej pory nie 
wytłumaczyl się z afer okresu swoich 
rządów, w tym VAT-owskiej czy Amber 
Gold. Nie wyjaśnił też decyzji i zacho-
wań przed i po katastrofie smoleńskiej, 
kiedy nie stanął na wysokości jak szef 
rządu i jako człowiek. Teraz zapewne 
nie wyjaśni, dlaczego ktoś w rodzaju 
Sławomira Nowaka mógł w jego gabi-
necie odpowiadać za inwestycje warte 
grube miliardy złotych...

Ogólny bilans pro publico bono tego 
polityka jest fatalny. Coraz fatalniejszy 
staje się też jego wizerunek w kraju, co 
pogłębiają tylko wystąpienia takie, jak 
to ostatnie na tle panoramy Gdańska. 

Donald Tusk niewątpliwie bardziej 
jest już politykiem niemieckim niż 
polskim. Tylko że, bez głębszego za-
kotwiczenia w Polsce, pragmatycznym 
Niemcom nie będzie przecież potrzeb-
ny. I prawdopodobnie będzie to jego 
koniec. 

Gdańsk, 19.01.2021 r.

Czesław Nowak 
prezes Stowarzyszenia „Godność”

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę 

Natalię Urbańską
która po ciężkiej chorobie zmarła dnia 30 grudnia 2020 r. Natalia była 

wspaniałym człowiekiem i koleżanką o wielkiej pasji i energii działającej  
na drugiego człowieka. W Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia  

NSZZ „Solidarność” pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej,  
a w Organizacji Zakładowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  

w Gdańsku była Przewodniczącą Komisji Zakładowej. 

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia
 

składają Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia  
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

Szanowna Redakcjo
Jesteśmy zgorszeni wulgarnym języ-

kiem wprowadzonym do sfery publicznej 
przez vulgus, pod przywództwem osoby 
nieokreślonej płci Marty L., która wyreży-
serowała uliczną sztukę Lump-Art*).

Temu plugawemu językowi towa-
rzyszą nieodłącznie akty agresji wobec 
organów państwowych i wobec osób, 
które temu zdziczeniu się sprzeciwiają. 

Trzeba z przykrością przyznać, że 
już dawno zostaliśmy oswojeni z wul-
garnym językiem na ulicy, w miejscach 
publicznych jak Polska długa i szeroka, 
więc nie udawajmy, że jest to zjawisko 
zupełnie nowe. Przez całe lata nic nie 
robiono, aby takim zachowaniom się 
przeciwstawić, więc stały się one pra-
wie normą, zwłaszcza wśród mężczyzn 
i młodzieży obojga płci.

Etyka słowa

Swego czasu Polska Akademia 
Nauk powołała Zespół Etyki Słowa 
przy Radzie Języka Polskiego. Miał 
on, jak głoszono, postawić tamę 
wulgaryzacji i agresji w komunika-
cji, przeciwstawiać się manipulacji, 
kłamstwu, oszustwu, obrażaniu ludzi, 
przemocy słownej, a także promować 

prawdomówność, kulturalne porozu-
miewanie się i kulturalne prowadze-
nie sporów. 

Powołano następujące podzespoły 
Etyki Słowa: w polityce, w mediach, 
w wypowiedziach kościołów, w literatu-
rze i krytyce literackiej, tekstach wypo-
wiedzi urzędowych, w edukacji dzieci 
i młodzieży oraz podzespół podstaw 
teoretycznych etyki słowa.

Po tej szumnej zapowiedzi zapadła 
cisza!

Kto weźmie odpowiedzialność za 
tworzenie tego rodzaju martwych by-
tów? Brak jest bieżącego monitoringu 
i okresowych raportów z tych podze-
społów, by społeczeństwo jak w lustrze 
mogło się przejrzeć, by było poinfor-
mowane, jak sprawy się mają, czy jest 
jakiś postęp w edukacji społecznej.

Miałem nadzieję, że te badania so-
cjologiczne będą miały charakter nie 
tylko poznawczy, ale przyniosą jakiś 
pożytek społeczny.

Gdańsk, 1 lutego 2021 r. 

Lek. med. Zbigniew Bulczak

*) Lump-Art oznacza sztukę lumpów. 
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          www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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PORADY PRAWNE

Nowelizacja ustawy zakładała m.in. 
rezygnację z konieczności badania 
przez sąd ewentualnego zawinienia 
dłużnika w doprowadzeniu lub pogłę-
bieniu stanu niewypłacalności na etapie 
ogłaszania upadłości. Możliwość ogło-
szenia upadłości jest aktualnie uwarun-
kowana powstaniem stanu niewypłacal-
ności, a ewentualne badanie zawinienia 
dłużnika pozostaje na etapie dalszego 
postępowania sądowego. 

Dzięki nowelizacji przedsiębiorcy, 
którzy zakończyli prowadzenie jedno-
osobowej działalności, również mogą 
ogłosić upadłość na takich zasadach 
jak osoba fizyczna, jeżeli od wyreje-
strowania działalności bądź zaprzesta-
nia prowadzenia działalności minął co 
najmniej rok.

1. Kto może skorzystać 
z upadłości konsumenckiej

Osoby fizyczne, osoby fizyczne, któ-
re zaprzestały prowadzenia działalności 
gospodarczej lub zawodowej, osoby fi-
zyczne prowadzące gospodarstwo rolne, 
które nie prowadzą innej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, spadko-
biercy zmarłego przedsiębiorcy, w sto-
sunku do którego nie złożono wniosku 
o ogłoszenie upadłości w terminie roku 
od dnia śmierci. 

2. Pojęcie niewypłacalności 
dłużnika

Główną przesłanką ogłoszenia upa-
dłości konsumenckiej jest niewypłacal-
ność, a więc w myśl art. 11 Prawa upa-
dłościowego (dalej jako p.u.) sytuacja, 
w której dłużnik nie wykonuje swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 
Aby mówić o niewypłacalności, musi 
ona mieć charakter trwały. Według 
Prawa upadłościowego niewypłacal-

ność ma taki charakter, jeżeli dłużnik 
posiada opóźnienie w regulowaniu na-
leżności, które przekracza co najmniej 
trzy miesiące.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Naj-
wyższego z 19 stycznia 2011 roku, V 
CSK 211/10, krótkotrwałe wstrzymanie 
płacenia długów wskutek przejściowych 
trudności nie jest podstawą ogłoszenia 
upadłości, gdyż o niewypłacalności 
można mówić dopiero wtedy, gdy 
dłużnik z braku środków przez dłuższy 
czas nie wykonuje przeważającej części 
swoich zobowiązań.

3. Tryb uproszczony 
postępowania

Na podstawie znowelizowanych 
przepisów postępowanie upadłościowe 
wobec konsumenta może toczyć się we-
dług zasad ogólnych (w szczególności 
jeśli jest to uzasadnione znacznym roz-
miarem majątku dłużnika lub znaczną 
liczbą wierzycieli) albo w trybie uprosz-
czonym. W obu trybach wierzytelno-
ści zgłaszane są bezpośrednio do syn-
dyka, co stanowi zasadniczą zmianę w 
stosunku do dotychczasowego stanu 
prawnego.

Tryb uproszczony powinien być sto-
sowany w przypadkach, gdy dłużnik w 
ogóle nie ma majątku albo majątek ten 
nadaje się do szybkiej likwidacji. W 
postępowaniu uproszczonym nie ma 
sędziego komisarza, a syndyk samo-
dzielnie decyduje o sposobie likwidacji 
majątku upadłego. Jedynie w odniesie-
niu do nieruchomości i innych skład-
ników przekraczających określoną war-
tość syndyk ma obowiązek zawiadomić 
o sposobie ich likwidacji wierzycieli i 
sąd. W trybie uproszczonym nie spo-
rządza się odrębnie listy wierzytelności 
ani planu podziału funduszów masy 
upadłości, nie ma również obowiązku 

składania sprawozdań rachunkowych. 
Po zakończeniu likwidacji majątku 
upadłego syndyk składa do sądu pro-
jekt planu spłaty wierzycieli lub inne-
go sposobu ukończenia postępowania 
(np. umorzenia zobowiązań bez usta-
lania planu spłaty). Dokument ten za-
wiera również propozycję co do listy 
wierzycieli i podziału funduszy masy 
upadłości. 

Ustawodawca założył, że w trybie 
uproszczonym okres od dnia ogłosze-
nia upadłości do dnia ustalenia planu 
spłaty wierzycieli nie powinien trwać 
dłużej niż sześć miesięcy.

4. Małżonek dłużnika zyska 
ochronę

Małżonkowie osób, które ogłosiły 
upadłość konsumencką, często nie mie-
li żadnej wiedzy o ogłoszeniu upadłości 
ich partnerów. Ustawodawca, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom, dopu-
ścił możliwość wniesienia powództwa 
do sądu upadłościowego o uznanie roz-
dzielności za skuteczną w stosunku do 
masy upadłości. Obowiązkiem syndyka 
będzie zatem zawiadomienie małżonka 
dłużnika o upadłości współmałżonka.

5. Gdzie złożyć wniosek

Właściwym do rozpoznania wnio-
sku o ogłoszenie upadłości jest wydział 
gospodarczy sądu rejonowego miejsca 
zamieszkania dłużnika. Złożony wnio-
sek rozpoznaje sąd w składzie jednego 
sędziego zawodowego. Oplata od wnio-
sku wynosi 30 zł.

Dla uproszczenia całej procedu-
ry ustawodawca przewidział złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości na de-
dykowanym formularzu. Prawidłowo 
wypełniony wniosek powinien zawie-
rać m.in.:

 imię i nazwisko, miejsce zamieszka-
nia oraz numer PESEL dłużnika,

 wskazanie miejsc, w których znajdu-
je się majątek dłużnika;

 wskazanie okoliczności, które uza-
sadniają wniosek wraz z ich upraw-
dopodobnieniem;

 aktualny i zupełny wykaz majątku 
z szacunkową wyceną jego składni-
ków;

 spis wierzycieli z podaniem ich ad-
resów, wysokości zobowiązań oraz 
terminów zapłaty;

 spis wierzytelności spornych z za-
znaczeniem zakresu, w jakim dłuż-
nik kwestionuje istnienie wierzytel-
ności;

 listę zabezpieczeń ustanowionych 
na majątku dłużnika wraz z datami 
ich ustanowienia, w szczególności 
hipotek, zastawów i zastawów reje-
strowych.

6. Czy można ogłosić upadłość 
w sytuacji, gdy dłużnik nie 
posiada żadnego majątku?

Co do zasady, postępowanie upadło-
ściowe powinno zostać przeprowadzo-
ne na koszt wnioskodawcy. Jednakże w 
przypadku osób fizycznych ogłoszenie 
upadłości jest możliwe nawet wtedy, 
gdy dłużnik nie posiada jakiegokol-
wiek majątku. Taką sytuację określa się 
mianem tzw. ubóstwa masy upadło-
ściowej. Zgodnie z ustawą w sytuacji, 
gdy majątek dłużnika nie wystarcza na 
pokrycie kosztów postępowania albo 
w masie upadłości brak jest płynnych 
funduszy na ich pokrycie, koszty te 
pokrywa tymczasowo Skarb Państwa, 
a później rozlicza je z funduszu masy 
lub umarza.

7. Plan spłaty, czyli ostatni etap 
postępowania upadłościowego

Syndyk ma obowiązek złożenia są-
dowi projektu planu spłat wierzycieli 
razem z uzasadnieniem.

Swoje stanowisko dotyczące pro-
pozycji planu spłaty składają w sądzie 
również dłużnik oraz wierzyciele. Po 
przeanalizowaniu tych danych sąd po-
dejmie decyzję i wyda postanowienie o 
ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Sąd ustali plan spłaty, biorąc pod 
uwagę następujące czynniki:
 możliwości zarobkowe dłużnika,
 potrzeby w zakresie utrzymania za-

dłużonego i osób, które pozostają na 

jego utrzymaniu, a także potrzeby 
mieszkaniowe tych osób,

 wysokość zadłużenia,
 stopień zaspokojenia wierzycieli 

w postępowaniu upadłościowym.

Okres spłaty nie powinien był dłuż-
szy niż 36 miesięcy. Od tej zasady ist-
nieje jednak kilka wyjątków.
 Okres spłaty będzie trwał nie krócej 

niż 36 miesięcy, a nie dłużej niż 84 
miesiące, gdy upadły doprowadził do 
swojej niewypłacalności lub istotnie 
zwiększył jej stopień umyślnie lub na 
skutek rażącego niedbalstwa.

 Okres spłaty będzie trwał maksy-
malnie rok, gdy w wykonaniu planu 
spłaty dłużnik spłaci minimum 70 
procent zobowiązań.

 Okres spłaty będzie trwał nie dłużej 
niż 2 lata w przypadku, gdy w wy-
konaniu planu spłacie ulegnie przy-
najmniej 50 procent zobowiązań.
Ustawodawca przewidział również 

możliwość umorzenia zobowiązań bez 
planu spłat, ale tego typu rozwiązanie 
ma charakter wyjątkowy.

Sąd umarza zobowiązania upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, 
jeśli osobista sytuacja upadłego w oczy-
wisty sposób wskazuje, że jest on trwale 
niezdolny do dokonywania jakichkol-
wiek spłat w ramach planu spłaty wie-
rzycieli. Analiza tego zapisu pozwala 
uznać, że upadły musi być trwale nie-
zdolny do spłat, czyli nie tylko w chwili 
orzekania, ale w okresie późniejszym 
także. 

Konsekwencją postępowania upa-
dłościowego będzie „nowy start” i 
funkcjonowanie bez obciążenia zwią-
zanego z nieuregulowanymi zobowią-
zaniami. 

Szczególnie w aktualnej sytuacji 
wprowadzonego stanu epidemii należy 
mieć na uwadze, że istnieje możliwość 
realnego oddłużenia w drodze ogłosze-
nia upadłości.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, 
Dz.U.2020.1228 t.j.
Stan prawny na 26.01.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Upadłość konsumencka bardziej dostępna
Upadłość konsumencka została wprowadzona dla osób niewypłacalnych 
– jej głównym celem jest oddłużenie z całości bądź części powstałego zadłu-
żenia, którego konsument nie będzie w stanie samodzielnie spłacić. Stan 
epidemii zbiegł się z  wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo upadło-
ściowe, która od 24 marca 2020 r. wprowadziła nowe regulacje związane z 
upadłością osób fizycznych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być 
prostsze i szybsze.

W związku z sytuacją dotyczącą rozprze-
strzeniania się koronawirusa w Polsce, 
zgodnie z zaleceniami rządu RP oraz 
głównego inspektora sanitarnego, praca 
w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” odbywa się w ograniczo-
nym zakresie, dlatego prosimy o kontakt 
w poszczególnych sprawach przede 
wszystkim drogą telefoniczną lub  
e-mailową. 

Dział Prawny jest czynny od poniedziałku 
do piątku od godz. 9.00 do 15.00.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać 
wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”. 
Przed ewentualnym przyjściem prosimy 
upewnić się telefonicznie, czy prawnik 
będzie obecny.

Aby uzyskać poradę prawną w Re-
gionie Gdańskim „Solidarności”, wy-
starczy zadzwonić lub napisać e-maila. 
W ten prosty sposób można skonsul-
tować się bądź skorzystać z bardziej 
tradycyjnej formy, czyli umówić na 
rozmowę podczas wizyty. 

Tematy, którymi obecnie zajmują się 
prawnicy ZRG NSZZ „Solidarność”, nie 
są związane tylko i wyłącznie z prawem 
pracy, a więc ubezpieczeniami społecz-
nymi, świadczeniami emerytalnymi i ren-
towymi czy nieszczęśliwymi wypadkami. 
Część pytań, z którymi przychodzą człon-
kowie Związku, dotyczy także innych za-
gadnień, jak na przykład spadków. 

Czy koronawirus coś tutaj zmienił? 
W ostatnich miesiącach, a więc w czasie 

Nasi prawnicy dyżurują 
 i pomagają

obowiązywania różnych obostrzeń wy-
nikających z pandemii COVID-19, za-
interesowanie poradami prawnymi jest 
na podobnym poziomie co wcześniej, 
przy czym część spraw nie jest omawia-
na osobiście. Niektóre z osób decydują 
się na formę telefoniczną bądź e-ma-
ilową (to co się natomiast nie zmieniło, 
to kwestia uczestnictwa prawników w 
różnych rozprawach sądowych w cha-
rakterze pełnomocników).

Dodajmy, że efektem ostatnich prac 
Działu Prawnego ZRG NSZZ „Solidar-
ność” jest m.in. wygrana w Sądzie Naj-
wyższym w sprawie przywrócenia do 
pracy związkowca po dyscyplinarnym 
zwolnieniu (postępowanie toczyło się 
od kilku lat). 

 Od 2022 roku wszystkie nowe renty i emerytury będą domyślnie wypłacane drogą 
elektroniczną; bezgotówkowo, wprost na konto bankowe seniora. Aby otrzymywać je 
poprzez listonosza, trzeba będzie o to zawnioskować. Dodajmy, że ci, których świad-
czenia zostały przyznane przed 1 stycznia 2022 r., nie muszą zmieniać dotychczaso-
wej formy wypłaty. Dziś co czwarta emerytura trafia do seniora za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, a 76 procent emerytów ma bankowe konta. 

 W 2021 roku konieczne jest złożenie wniosku, aby dalej otrzymywać świadczenie 
rodzinne 500 plus. W 2021 r. świadczenie 500 plus zostanie przyznane na okres od 
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Wnioski o świadczenie wychowawcze (500 
plus) w 2021 r. będą przyjmowane: od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;  od 1 
kwietnia 2021 r. – w urzędzie.

 Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych oczekuje uznania konwen-
cji MOP dotyczącej BHP za konwencję fundamentalną. Przypomnijmy, że obecnie 
zgodnie z Deklaracją dotyczącą fundamentalnych praw w pracy z 1998 r. mamy 
osiem konwencji fundamentalnych, które obowiązują niezależnie od ich ratyfikacji 
ze względu na samo członkostwo państwa w organizacji. Konwencje te dotyczą 
czterech obszarów: prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, pracy dzieci, 
zakazu pracy obowiązkowej i przymusowej oraz równego traktowania i zakazu 
dyskryminacji.

W SKRÓCIE
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Wakacyjne bony 
będą ważne dłużej

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

Parlament Europejski przyjął 21 stycznia 2021 r. rezolucję zawierającą za-
lecenie dla Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia dyrektywy o  prawie 
pracowników do „odłączenia” poza godzinami pracy.

Prawo do „odłączenia” (do bycia off-line) staje się coraz bardziej naglącą potrze-
bą europejskich pracowników. Poziom ich stresu zwiększa się wraz z ciągłą koniecz-
nością odbierania telefonów czy e-maili związanych z pracą po godzinach pracy. 
Dotychczasowe regulacje dotyczące czasu pracy nie gwarantują równowagi pomię-
dzy pracą a życiem zawodowym wraz z rozwojem nowych technologii komunikacji. 
Okres pandemii COVID-19 pokazał jeszcze większą skalę tego problemu.

Niektóre państwa, jak np. Francja i Belgia, wpisały już do swoich przepisów kra-
jowych prawo do bycia off-line. Problem dostrzegła także Komisja Europejska.

– Jako Europejczykowi trudno mi zaakceptować, że takie przepisy są dostępne 
tylko dla pracowników w tych państwach, a nie dla wszystkich pracujących w UE. 
Dlatego uważam, że trzeba działać, żeby to prawo zostało uznane powszechnie i 
mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Komisja jest gotowa wesprzeć tę inicjatywę 
– wskazuje Nicolas Schmit, komisarz UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych.

Sprawozdawcą inicjatywy Parlamentu Europejskiego był maltański europoseł Alex Agius 
Saliba z grupy socjaldemokratów.  – Cyfryzacja dała pracownikom i pracodawcom wiele 
korzyści, w tym większą elastyczność i niezależność. Ale ma to też swoje pułapki – rośnie 
presja, żebyśmy byli zawsze aktywni i osiągalni, zawsze podłączeni do sieci – powiedział 
Saliba podczas poprzedzającej głosowanie debaty w Parlamencie Europejskim .

Stanowisko europejskiego ruchu związkowego jest jednoznaczne. Esther Lynch, 
zastępca sekretarza generalnego EKZZ, podkreśla: „Oczekujemy teraz, że Komi-
sja Europejska przedstawi przepisy, które umożliwią pracownikom egzekwowanie 
prawa do odłączenia się od pracy poza godzinami pracy. Ograniczenia dotyczące 
COVID zmusiły miliony ludzi do pracy w domu, co może zatrzeć granicę między 
czasem zawodowym a osobistym, i sprawia, że potrzeba egzekwowania prawa do 
odłączenia się staje się pilniejsza. Dla EKZZ jest jasne, że po COVID znacznie więcej 
osób będzie pracować w domu niż przed pandemią”.

Problematyka ta zawarta jest także w porozumieniu autonomicznym dotyczącym di-
gitalizacji podpisanym przez europejskich partnerów społecznych w czerwcu 2020 r.

– W Polsce dyskusja dotycząca prawa do odłączenia jest słabo zaawansowana. 
Dodatkowym problemem jest duża skala zatrudnienia w zadaniowym systemie 
czasu pracy, co rozmywa cały problem – komentuje Barbara Surdykowska z Biura 
Eksperckiego Komisji Krajowej.

W ocenie ekspertów NSZZ „Solidarność” całościowa unijna regulacja dotycząca za-
gwarantowania prawa do „odłączenia” dla pracowników jest wręcz niezbędna. A w ślad 
za tym powinny podążyć działania poprawiające wewnętrzną kulturę przedsiębiorstw w 
kierunku wzajemnego poszanowania czasu wolnego. Tym bardziej że często e-maile, które 
odbieramy po godzinach, nie pochodzą od przełożonych, ale od współpracowników.

– Mając na względzie wagę problemu, niepokoi mnie pogląd europosłanki Beaty 
Szydło, która wskazuje, że tego typu aktywność Parlamentu Europejskiego zmierza 
do tworzenia niepotrzebnych nadregulacji. To smutne, że zarówno ona, jak i euro-
posłanka Elżbieta Rafalska głosowały w grudniu ubiegłego roku w komisji Europar-
lamentu przeciwko całemu projektowi rezolucji – dodaje Barbara Surdykowska.

www.solidarnosc.org.pl

Prawo do „odłączenia” 
w swoim czasie wolnym

PRAWO PRACY

atwiej i taniej

Oferta przygotowana na 40-lecie 
„Solidarności” została przedłużona w 
czasie. Według założeń każdy członek 
Związku mógł zrealizować w jednym 
z kilku górskich ośrodków wypoczyn-
kowych specjalny bon. Końcowy ter-
min został wyznaczony na 31 lipca 
2021 roku. W związku z pandemią i 
wynikającymi z tego obostrzeniami, 
które wpłynęły na plany wielu rodzin, 
kierownictwo ośrodków DOMS pod-
jęło decyzję o zmianie. 

– Wykorzystanie bonów solidar-
nościowych zostaje przedłużone do 31 
sierpnia 2021 roku – informuje Katarzy-
na Węgłowska, specjalistka ds. sprzedaży 
i marketingu w spółce DOMS. 

To właśnie na wypoczynek w jednym 
z ośrodków tego przedsiębiorstwa można 
przeznaczyć dodatkowe 200 złotych. Ta-
kiej wartości bon należny jest każdemu, 
kto na dzień 15 lipca 2020 roku był człon-
kiem NSZZ „Solidarność” (bon można 
było otrzymać w organizacji Związku, w 
której dana osoba jest zarejestrowana). 

Ośrodki znajdują się w Jarnołtówku, 
Spale oraz Zakopanem. Bonem można 
płacić za wszystkie usługi świadczone w 
tych obiektach, a w szczególności za wy-
żywienie, noclegi oraz strefę relaksu.

– Ośrodki DOMS to doskonałe 
miejsce dla wyjątkowej jakości wypo-
czynku bądź wydarzenia biznesowego – 
zachęca Katarzyna Węgłowska. – Naszą 
ofertę opieramy o przygotowane przez 
nas obiekty, odnajdujące się w nowych 
aranżacjach bądź w prostocie i tradycji 
dotychczasowego przekazu. 

Z czego korzystamy?

Do tej pory członkowie „Solidar-
ności” najchętniej korzystali z ośrodka 
Hyrny w Zakopanem oraz z Ośrodka 
Ziemowit w Jarnołtówku. 

Pierwszy z tych punktów to ośro-
dek konferencyjno-wypoczynkowy, 
który znajduje się w centrum miasta, 
u podnóża Tatr. Ze względu na dosko-
nałą lokalizację można stąd  wybrać się 
spacerem do najsłynniejszych atrakcji 
turystycznych Zakopanego. Otoczony 
górską przyrodą ośrodek oferuje swo-
im gościom komfortowe pokoje z wido-
kiem na Tatry oraz atrakcyjne Centrum 
Odnowy Biologicznej. 

– Jest to miejsce, gdzie można skorzy-
stać z wyjątkowej oferty gastronomicznej 
restauracji Rzemiosło Smaku lub zabawić 
się w Strefie H 20, przy tym jednym z naj-
większych ośrodków konferencyjnych w 
Polsce – mówi Katarzyna Węgłowska. 

Z kolei ośrodek Ziemowit znajduje 
się w centrum polskich Gór Opawskich, 
z dala od zgiełku, wśród gór pełnych 
szlaków turystycznych i spacerowych. 
I dlatego jest atrakcyjnym miejscem do 
odpoczynku, relaksu albo rehabilitacji. 

– W ośrodku skorzystać można rów-
nież z wyjątkowej restauracji Rzemiosło 
Smaku lub w wolnej chwili odpocząć w 
kawiarence. Oddajemy do dyspozycji 
215 miejsc noclegowych w pokojach 

jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz po-
koje studia – opowiada specjalistka ze 
spółki DOMS.

Są też inne możliwości

W Zakopanem znajduje się również 
willa Sienkiewiczówka. Jest zlokalizowana 
w centrum miasta przy ulicy Zamoyskie-
go, a więc przy drodze komunikacyjnej 
prowadzącej do Kuźnic, skąd rozpoczyna 
się bardzo wiele szlaków turystycznych. 
Nie jest to duży ośrodek, ponieważ dys-
ponuje tylko 32 miejscami noclegowymi 
w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz 
pokoju trzyosobowym. Oferta będzie 
więc bardziej ciekawa dla osób chcących 
uniknąć dużego ośrodka. 

W tym samym mieście jest willa 
Hyrny, również dla osób ceniących 
sobie spokój i naturę. – Obiekt został 
wybudowany w regionalnym stylu i jest 
otoczony łąkami oraz modrzewiowo-
-świerkowym lasem. W pobliskim są-
siedztwie znajdują się baseny termalne 
oraz ośrodek jazdy konnej. Miłośnicy 
białego szaleństwa mogą korzystać z 
licznych ośrodków narciarskich znajdu-
jących się w pobliżu. To idealne miejsce 
na wypoczynek zarówno latem, jak i 
zimą – mówi Katarzyna Węgłowska. 

Kolejny ośrodek, Savoy, jest otoczony 
nieskazitelną przyrodą Spalskiego Parku 
Krajobrazowego oraz rzeki Pilicy i zloka-
lizowany w historycznym centrum Spały. 
Elegancja i historia, szacunek do tradycji, 
a jednocześnie nowoczesne podejście do 
klienta i jego potrzeb sprawiają, że można 
tu odnaleźć niepowtarzalną atmosferę i 

klimat tego miejsca. Goście mają możli-
wość skosztowania kulinarnych dobroci 
w restauracji Rzemiosło Smaku oraz wy-
poczynku w sali klubowej.

Ostatnie z miejsc, w którym można 
wykorzystać urodzinowy bon „Solidar-
ności”, to ośrodek Lwów. Historyczny ro-
dowód obiektu sprawia, że będąc w tym 
miejscu dzięki wielu detalom możemy 
przenieść się do Spały XIX i XX wieku.

Kilka tysięcy osób 
już skorzystało

Mimo czasowych i powracających 
obostrzeń wynikających z pandemii nie-
którym członkom Związku udało się już 
wykorzystać swój bon. Do tej pory zreali-
zowało go nieco ponad 2500 osób. 

Rezerwacji w dowolnym z tych miejsc 
można dokonać poprzez kontakt e-ma-
ilowy z recepcją wybranego ośrodka lub 
telefonicznie. Trzeba pamiętać, aby w 
trakcie rezerwacji poinformować o chęci 
skorzystania z bonu. Co ważne, rezer-
wując nocleg poprzez Booking (lub inne 
portale pośredniczące w sprzedaży usług 
DOMS) nie będziemy mieli możliwości 
zrealizowania bonu. Trzeba pamiętać o 
tym, że pobyt musi obejmować mini-
mum dwa noclegi, a także o tym, że po-
siadacze elektronicznej legitymacji NSZZ 
„Solidarność” otrzymują dodatkowo 10 
procent rabatu po okazaniu jej w recep-
cji (rabat dotyczy wyłącznie posiadacza 
legitymacji, a więc nie obejmuje osób 
towarzyszących).

(tm) 
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– Przebiegł Pan w minionym roku 
Maraton Solidarności. Był to Pana 
pierwszy bieg na tak długim dystan-
sie czy już kolejny?

– Był to kolejny maraton, w którym 
brałem udział.

– Wiele razy Pan w nich już biegał?
– Uczestniczę w maratonach od po-

nad 20 lat, ponieważ biegam w nich od 
1993 roku.

– Jak to się u Pana rozpoczęło?
– Najpierw, mając 16 lat, zacząłem 

uprawiać chód sportowy. Wówczas 
pokonywałem chodziarskie maratony, 
które odbywały się na dystansie 50 kilo-
metrów. Później, już w latach dziewięć-
dziesiątych, nie mając wielkich sukce-
sów w chodzie i będąc już w grupie 
seniorów, przeszedłem na bieganie.

– Co mógłby Pan poradzić osobom, 
które chciałyby zacząć biegać? Ile 
czasu zajmuje przygotowanie or-
ganizmu kondycyjnie, aby pokonać 
taki dystans?

– Wszystko zależy od tego, w jakim 
czasie chce się przebiec maraton. Przy-
kładowo mój syn najpierw biegał tylko 
na dystansie 10 kilometrów, a pełny 
maraton pokonał w niecałe 6 godzin. I 
to mu się udało. Po prostu podszedł do 
tego na spokojnie. Bez żadnego rwania 

tempa. Ukończył go w ten sposób, że 
podczas biegu także maszerował albo 
truchtał.

– Jak często trzeba biegać, aby przy-
gotować się do takiego biegu?

– To również zależy od tego, w jakim 
czasie chce się pokonać ten dystans. Je-
żeli zawodowy biegacz chciałby uzyskać 
taki czas w granicach 2 godzin i 15 mi-
nut albo 2 godzin i 30 minut, to musi 
trenować przez kilkanaście lat. Trzeba 
rozpoczynać od krótkich dystansów 
i w ten sposób stopniowo zwiększać 
swoją wytrzymałość. Jeżeli chodzi o 

amatorów, to takie osoby mogą przy-
gotowywać się w różny sposób. Myślę, 
że najważniejszy jest okres zimowy, 
ponieważ wówczas nabiera się formy 
oraz wytrzymałości. Gdy przyjdzie lato, 
uzyskuje się już efekty tej pracy i wyniki 
podczas biegów.

– Czy w okresie zimowym nie jest 
trudniej trenować?

– Gdy byłem zawodnikiem, nie 
miałem z tym kłopotu. Dla mnie okres 
zimowy stanowił czas przygotowania 
do lata i uzyskania jak najlepszych wy-
ników w sezonie.

– Jakie trasy powinna wybrać po-
czątkująca osoba, która chce dopie-
ro zacząć biegać? Co ma znaczenie 
w tym zakresie, żeby nie sprawić 
sobie kłopotów ze stawami?

– Powinno się biegać w takich 
miejscach jak las, gdzie jest miękka 
nawierzchnia, ponieważ ćwiczenie na 
przykład na stadionie nie jest już naj-
lepsze. Chyba że ktoś przygotowuje się 
w ten sposób do startu i biegu, który 
będzie odbywał się na bieżni.

– Regularne bieganie zapewne wy-
maga specjalnej diety...

– Tak, jest to dieta węglowodanowa. 
Przed swoimi dotychczasowymi star-
tami, czy to w maratonach chodziar-
skich, czy późniejszych biegowych, 
stosowałem najpierw dietę tłuszczową, 
a z czasem, im bliżej było do momentu 
startu, przechodziłem na węglowodany. 
Tydzień przed startem trzeba było się 
wybiegać i przez kilka ostatnich dni sto-
sować dietę węglowodanową. W dniu 
samego biegu jadłem lekkie śniadanie, 
ale zdarzało mi się także startować na 
czczo, bez żadnego posiłku tego dnia. 
Można powiedzieć, że odżywiałem się 
podczas biegu.

– Ma Pan, oczywiście w zależności od 
tego, jak zmieni się sytuacja związa-
na z pandemią, jakieś plany startowe 
na ten rok?

– Za kilka miesięcy, w kwietniu, ma 
się odbyć maraton w Krakowie. Jeżeli 
dojdzie do skutku, to w nim na pewno 
wystartuję. Poza tym biegam marato-
ny z kolegami. Zbieramy się w trójkę 
i biegamy. Czasami towarzyszy mi także 
żona, która pokonuje ten dystans pieszo, 
ponieważ biegać już nie może. Są też 
maratony w innych miejscowościach, 
ale czasami odbywają się zbyt daleko, 
żeby można było tam pojechać.  

– Syn, o którym Pan wspomniał, też 
bierze udział?

– Tak, syn także bierze udział w bie-
gach.

Tomasz Modzelewski

ZWIĄZKOWI SPORTOWCY

Najważniejsza jest zima,  
gdy nabiera się formy
Rozmowa z Przemysławem Torłopem, biegaczem, który brał udział między innymi  
w Maratonach Solidarności
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Przemysław Torłop biega 
w Maratonach Solidarności 
od samego początku. Nie 
mógł uczestniczyć w wyda-
rzeniu tylko raz, w 1996 roku, 
ze względu na stan żony, 
która wówczas przebywała 
w szpitalu (pobiegł wów-
czas z dziećmi na odcinku 
5 kilometrów w Gdyni). Jego 
najlepszy czas w maratonie 
to 2 godziny 56 minut 58 se-
kund. Ten rekord osiągnął w 
1999 roku. 

Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego to jeden z czę-
ściej występujących problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną 
pracą. Zapobieganie i zwalczanie tego typu problemów ma znaczenie nie 
tylko dla zdrowia i dobrostanu poszczególnych pracowników dotkniętych 
tymi zaburzeniami, ale ma także znaczenie ekonomiczne, gdyż pracodawcy 
ponoszą realne koszty z nimi związane. 

Problemy z układem mięśniowo-szkieletowym mogą występować pod postacią 
dolegliwości związanych z kończynami górnymi i dolnymi, plecami, szyją czy ra-
mionami. Najczęściej są to dolegliwości bólowe, ale może to być również uczucie 
sztywności, mrowienie lub drętwienie. 

Jak wynika z raportu „Work related MSD prevalence, demographics and costs 
in the EU”, w krajach Unii Europejskiej trzech na pięciu pracowników skarży się 
na dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, a najczęściej zgłasza-
ny jest ból pleców oraz ból mięśni kończyn górnych. Spektrum dolegliwości jest 
bardzo duże, począwszy od bólu o lekkim nasileniu, aż po schorzenia powodujące 
niepełnosprawność i niezdolność do pracy. 

Bardzo ważną rolę w zapobieganiu problemom z układem mięśniowo-szkiele-
towym odgrywa profilaktyka. Jednym ze sposobów walki z tymi dolegliwościami 
mogą być siedziska alternatywne: klęcznik, siedzisko wsparte na sprężynach lub 
piłka rehabilitacyjna. Siedziska takie powinny być jednak używane jedynie przez 
mniejszą część czasu, a przez większą część dostępne powinno być regulowane krze-
sło. W indywidualnym dostosowaniu stanowiska pracy do konkretnego pracownika 
przydatne mogą okazać się podnóżki (szczególnie dla osób o niższym wzroście) czy 
podkładki pod nadgarstki przy myszce i klawiaturze. Należy również wspomnieć 
o konieczności częstej zmiany pozycji ciała z siedzącej na stojącą (co najmniej raz 
w ciągu godziny). Przydatne mogą okazać się tzw. stojące biurka, gdyż zalecane 
jest, aby 20 procent czasu pracować na stojąco. Gdy tylko jest to możliwe, warto 
ograniczać pozycję siedzącą i wykonywać zadania wymagające przemieszczania się 
lub ruchu, na przykład przekazać wiadomość osobiście zamiast e-mailem, nawet 
jeśli wymaga to wejścia po schodach. 

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

JAK ZADBAĆ O UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

Żeby praca nie bolała

Niezwykle istotne są przerwy w pracy, należy w miarę możliwości wykorzystać 
je na aktywność fizyczną, chociażby przejście się po schodach lub wykonanie kilku 
prostych ćwiczeń rozciągających. Dobrze widziana jest także możliwość spędzenia 
przerwy na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczy-
nek. Bardzo istotne są także działania pracodawcy promujące aktywność fizyczną 
i zdrowy styl życia. Pomocne może okazać się zapewnienie miejsc parkingowych 
dla rowerów przy zakładzie i zachęcanie pracowników do wyboru takiego sposobu 
dojazdu do pracy oraz udostępnienie pomieszczeń, gdzie mogą odbywać się zajęcia 
fizyczne. Przydatne w propagowaniu zdrowego stylu życia byłyby też przykładowo 
warsztaty dotyczące aktywności fizycznej i zdrowia, w trakcie których można za-
sięgnąć porad ekspertów. Edukacja na tym polu powinna również podkreślić wagę 
podejmowania aktywności fizycznej po godzinach pracy.

Promocja aktywnego wypoczynku może przynieść bardzo dużo korzyści dla 
zdrowia naszego układu mięśniowo-szkieletowego. Jako przykłady ćwiczeń wpły-
wających wzmacniająco na kręgosłup można wymienić pilates, nordic walking, pły-
wanie czy aqua aerobic oraz wszelkie inne usprawniające mięśnie brzucha i pleców. 
Należy także promować zasady zdrowego stylu życia, w tym żywienia oraz unikania 
nadwagi, gdyż jest to czynnik wpływający niekorzystnie na kręgosłup i stawy. 

(mk)
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Internet zadomowił się w naszym życiu na do-
bre. Korzystają z niego dorośli, młodzież i dzieci. 
Nowe słowa zalewają nas w takim tempie, że nie 
możemy nadążyć z ich poznaniem. W słownikach 
też często jeszcze ich nie ma. Dziś przyjrzymy się 
wyrazom pochodzącym z mediów społeczno-
ściowych, m.in. vlogerka i trendsetterka.

Ostatnio przeczytałam, że Ojciec Święty Franci-
szek o Maryi napisał: Dzięki swojemu „tak” Maryja 
stała się kobietą, która najbardziej wpłynęła na hi-
storię. Bez sieci społecznościowych staje się pierwszą 
influencerką,  influencerką Boga*). 

Media społecznościowe 
to termin pochodzący z języka angielskiego 

(social media), który oznacza ‘technologie inter-
netowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomię-
dzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, 
opinii i wiedzy’, np. Facebook. 

Facebook
to serwis społecznościowy, w ramach którego za-

rejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, 
dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać 
z aplikacji, będących własnością Facebooka. Nato-
miast facebookowiczka to – zgodnie z SJP PWN**) 
– użytkowniczka tego portalu. Rzeczownik można 
pisać także tak, jak się czyta – fejsbukowiczka.

Influencerka 
to dziewczyna lub kobieta aktywnie działająca 

w mediach społecznościowych, popularna w Inter-
necie i mająca silny wpływ na zachowania i opi-
nie swoich odbiorców, zwykle zatrudniana przez 

duże firmy do promocji ich marek w tych mediach. 
Rzeczownik odmienia się m.in.: influencerce, influ-
encerkę, influencerką, influencerek, influencerkom. 
Forma męska to: influencer.

Vlog  
to internetowy pamiętnik z amatorskimi nagra-

niami wideo, a vlogerka (spolszczona wersja: wlo-
gerka) to kobieta zamieszczająca głównie nagrania 
wideo, zaś zajmujący się tym mężczyzna to vloger. 
Rzeczowniki odmieniają się i w rodzaju męskim 
mają m.in. formy: vlogera, vlogerze, vlogerzy.

Blog 
to dziennik prowadzony przez internautę na stro-

nach WWW. Od tego angielskiego słowa w języku 
polskim są już utworzone nowe wyrazy, typu: blogo-
wy, blogować, bloger, blogerski, blogerka.

YouTube [czytaj: jutub]
to internetowy serwis z nagraniami wideo, na-

tomiast youtuber [czytaj: jutuber lub jutiuber] to 
osoba publikująca tam filmiki. W odmianie na-
zwy YouTube końcówki gramatyczne oddzielamy 
od tematu apostrofem z powodu końcowej litery e, 
która jest niewymawiana, np.: YouTube’a, YouTu-
be’owi, YouTube’em. Nazwę użytkownika należy 
pisać youtuber [wym. jutuber].

Instagram
to fotograficzny serwis społecznościowy, który 

umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, 
stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostęp-
nianie ich w różnych serwisach. Wyraz Instagram w 

bierniku ma formę: Instagram (Wstawił zdjęcia na In-
stagram), natomiast w dopełniaczu są dwie formy: In-
stagrama (Nie lubię Instagrama) lub Instagramu (Nie 
lubię Instagramu). Preferuję formę Instagramu.

Instagramerka 
to kobieta, której popularność, a najczęściej i 

kariera, rozwija się dzięki publikowaniu zdjęć w 
serwisie Instagram; instagramowiczka.

Szafiarka
prezentuje w Internecie swój styl ubierania 

się poprzez publikację na blogach i portalach 

internetowych swoich zdjęć w różnych zesta-
wach ubrań; inaczej blogerka modowa. Szafiarka 
to także kobieta, która przesadnie kocha modę 
i związane z nią tematy, nieustannie kupuje nowe 
ubrania i buty.

Trendsetterka
to – według SJP – kobieta, która kreuje 

i promuje modne wyroby, np. odzież, telefony, 
kosmetyki; inaczej promotorka marki.

Barbara Ellwart
*) patrz: http://sanktuariumskalmierzyce.info 
**) „Słownik języka polskiego PWN”

NA KOŃCU JĘZYKA

Influencerka, youtuberka

CZYTELNICY I MY

Litery w szarych kratkach czytane 
poziomo utworzą rozwiązanie – myśl 
Antoniego Regulskiego.

POZIOMO
4) pierwsza żona Władysława Jagiełły, 7) nie-
odzowna w samochodzie, 9) Zespół Pieśni 
i Tańca Sygietyńskich, 10) część rakiety lub 
tasiemca, 11) „Jezioro łabędzie”, 13) pań-
stwo z Nazaretem, 15) szata ministranta, 
17) bardzo ostry sos z papryki, 18) duchow-
ny wojskowy, 20) rzeźba Michała Anioła, 
21) pantoflowa lub elektroniczna, 24) fińska
łaźnia, 26) fotel na plażę, 27) dziedzictwo, 
obyczajowość, 28) nie podporządkował się 
ustaleniom protestujących, 29) roztropność.

PIONOWO
1) imię polskiej noblistki, 2) poniesiony 
wydatek, 3) wziernik, 4) borsucza nora, 
5) tkwią w futrynie, 6) zabobony, 8) sto-
lica kraju Angeli Merkel, 10) Bonaparte 
lub Hirohito, 12) bursztyn, 14) roślina na 
olej, 16) jedna z uczelni, 17) papierowa 
na ścianie, 19) niepamięć, 22) czapka 
ułana, 23) „ … pod Arsenałem”, 24) fikołek
w powietrzu, 25) gruba laga.

(kas)

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10

11 12 13 14

15 16

17 18 19

20

21 22 23 24

25 26

27

28

29

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z mieszkanką krainy reniferów 
z nr. 12/2020. Otrzymuje ją pan Tadeusz 
Góźdź. . Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało:  „Święta czas radości”.Kr
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Pogódki. Wieś na Pomorskim Szlaku Cysterskim
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. Dworcowa 13A, 
Tel. 505 775 241

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 58 531 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, 
tel./fax 58 673 16 15

WEJHEROWO, ul. Hallera 1A/102
502 486 003, 606 687 512, tel./fax 672 37 76
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 

MALBORK, plac Słowiański 5
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Na południowy zachód od Skarszew, jadąc w stronę Starej Kiszewy, czyli na 
Kociewiu, w dolinie Wierzycy leży jedna z najstarszych osad na ziemi pomor-
skiej zwana Pogódkami. Ponoć jest to jedyna taka nazwa miejscowości w Pol-
sce i ma związek z pogodą. Chociaż niektórzy twierdzą, że nazwa wywodzi 
się od miejsca, w którym pogodzono różne formy ukształtowania terenu: 
rynnową dolinę rzeki z otaczającymi ją pagórkami. Są też lasy, łąki, a nawet 
oczka wodne. Warto też dodać, że w okolicach Pogódek, w lasach ciągną-
cych się aż po jezioro Duży Margiel, znajduje się dziesięć głazów – pomników 
przyrody z osiemnastu rozlokowanych na całym Kociewiu. Nic dziwnego, że 
miejsce to jest wyjątkowo urokliwe, ale ma też interesujące zabytki.

W dokumentach pierwsza wzmian-
ka o Pogódkach (Pogodcou) pojawiła 
się w 1198 roku. Jednak już w VIII–IX 
wieku miejscowość ta wchodziła w 
skład ziem przynależnych do plemienia 
zwanego Wierzyczanami, po którym do 
dzisiaj zachowały się fragmenty spore-
go grodu, niestety, gołym okiem coraz 
słabiej widocznego. 

Najważniejszą datą dla Pogódek, 
zwanych wówczas Pogotechow, jest 
rok 1258, kiedy to książę lubiszewsko-
-tczewski Sambor II przekazał wieś 
i jej okolice konwentowi cystersów 
w Doberanie (Meklemburgia). Jeszcze 
w tym samym roku z polecenia księcia 
wzniesiono w Pogódkach drewniany 
kościół, a pierwszą uroczystą mszę 
świętą odprawiono 29 czerwca tegoż 
samego roku. Wzięli w niej udział nie 

tylko opat z Doberanu i książę Sambor 
II, ale również córka księcia Zwinisława 
Małgorzata, która była królową Danii. 
Ponad 400 lat później gdański malarz 
Andrzej Stech uwiecznił tę uroczystość 
na płótnie. Obraz „Darowanie cyster-
som Pogódek” znajduje się w pelpliń-
skiej katedrze. Cystersom Pogódki 
niezbyt się podobały, osiedlili się tam 
dopiero w 1267 roku, aby już w 1276 
roku przenieść się do Pelplina, gdzie 
funkcjonowali do kasacji klasztoru 
przez władze pruskie w 1823 roku. 

Po przeniesieniu klasztoru do Pel-
plina kościół w Pogódkach stał się ko-
ściołem filialnym. Ponownie odzyskał 
status kościoła parafialnego po potopie 
szwedzkim, około 1660 roku. Był jed-
nak zbyt mały, więc w latach 1701–1715 
wzniesiono murowaną, barokową świą- Pogódki, wnętrze kościoła, widok na ołtarz główny.

ca się w kruchcie, a także XV-wieczna 
figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
ustawiona na tabernakulum ołtarza 
głównego. 

Na przykościelnym cmentarzu znaj-
duje się m.in. nagrobek Franciszka Nie-
rzwickiego, zwanego Starym Frankiem, 
miejscowego Kociewiaka urodzonego w 
1821 roku w Więckowach (miejscowość 
ta przynależała do parafii w Pogód-
kach), a zmarłego w 1904 roku, który 
był postacią niezwykłą. Samouk, zapa-
lony bibliofil, działał społecznie, marzył 
o niepodległości Polski, był korespon-
dentem różnych czasopism, pracował 
na roli, rzeźbił, grał na skrzypcach, pi-
sał wiersze, a nawet… udał się na pieszą 
pielgrzymkę do Rzymu. Nazywa się go 
ojcem pisarstwa kociewskiego. 

We wsi znajduje się nieczynny 
kościół poewangelicki z 1899 roku, 
monumentalna neogotycka budowla, 
niestety, w nie najlepszym stanie. Przez 
Pogódki przechodzi pieszy szlak tury-
styczny Szlak Grodzisk i Gotyku Ko-
ciewia, kajakowy szlak rzeką Wierzycą, 
a także trasa samochodowa „Pierścień 
Kociewski”. Warto też wspomnieć, że 
z Pogódek pochodziła Joanna Szczo-
drowska (żyła w latach 1902–1989), 
która walczyła w Legionach Polskich 
o wolność ojczyzny.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

tynię, o której można powiedzieć, że jest 
najpiękniejszym wiejskim kościółkiem 
na Kociewiu. Ten drewniany rozebrano 
w 1723 roku. W 1748 roku do Pogódek 
wrócili cystersi. 

Nowy, murowany z cegły kościół 
pw. Apostołów Św. Piotra i Pawła jest 
budowlą jednonawową z transeptem. 
Do czasów współczesnych nie był prze-
budowywany, jedynie w latach 80. XIX 
wieku podwyższono wieżę i przykryto 
ją hełmem. Jej wnętrze ma jednorodny 
barokowo-rokokowy charakter. Nawę 
przykryto drewnianym stropem, na 
którym umieszczono pięć wielkich ma-
lowideł na płótnie z końca XIX wieku. 
Transept wieńczą sklepienia gwiaździ-
ste i krzyżowe. Wyposażenie kościoła 
zostało wykonane przez lokalne lu-
dowe warsztaty związane z opactwem 
w Pelplinie. Na uwagę zasługuje ołtarz 
główny z patronami świątyni, ołtarze 
boczne (Wniebowzięcia Matki Boskiej, 
Chrystusa ukrzyżowanego, św. Jana 
Nepomucena, św. Bernarda z Clairvaux 
oraz Chrzest w Jordanie) – razem sześć 
ołtarzy, a także ambona, chrzcielnica, 
konfesjonały, ławy. Interesujące są też 
XVIII-wieczne rzeźby aniołów umiesz-
czone na balustradzie chóru muzyczne-
go. Część wyposażenia przeniesiono ze 
starego, drewnianego kościoła. Jest to 
m.in. kamienna kropielnica znajdują-Pogódki, barokowy kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, widok ogólny.


