
FO
T.

 P
AW

EŁ
 G

LA
N

ER
T

19 listopada br. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej spotkali się związkowcy z Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, by podsumować półmetek kadencji przypadającej w trudnym pandemicznym czasie. 
XVII Walne Zebranie Delegatów miało uroczysty, a zarazem roboczy charakter.
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XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Roboczo i uroczyście

 www.solidarnosc.gda.pl

            www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

O energetyce wiatrowej na ZRG

Gościem zebrania Zarządu Regio-
nu Gdańskiego 8 listopada br. był 
Karol Rabenda, od września 2021 r. 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych, które-
mu podlega  morska energetyka 
wiatrowa
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Rozmowa ze Sly Domańskim, 
wokalistą zespołu Fabryka, 
na temat zbliżającego się 
koncertu związanego z rocz-
nicą stanu wojennego 
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Przenieść się w czasie

 Rozmowa z ks. kanonikiem 
dr. Grzegorzem Świstem, 
współautorem albumu 
o Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny 
w bazylice św. Brygidy
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Mistyczna moc świętej Brygidy 
– siła na wyzwania XXI wieku
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 Co Polacy wiedzą o pieniądzu 

O tym, czy Polacy znają się na 
finansach i jak Narodowy Bank 
Polski pomaga w edukacji ekono-
micznej, rozmawiamy z Wiktorem 
Kamińskim, dyrektorem oddziału 
Narodowego Banku Polskiego 
w Gdańsku

str. 18

Pierwsze czołgi i transportery 
opancerzone pojawiły się na 
ulicach już późnym wieczorem 
12 grudnia 1981 r. W nocy 
rozpoczęły się aresztowania 
działaczy „Solidarności”. Wpro-
wadzając stan wojenny, reżim 
uzasadniał go, ustami gen. Ja-
ruzelskiego, „odpowiedzialno-
ścią za losy ojczyzny”, „koniecz-
nością zapewnienia spokoju 
i rozwoju gospodarczego”, 
a nawet „patriotyzmem”. Było 
to jednak działanie wymierzo-
ne przede wszystkim w NSZZ 
„Solidarność”.
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Wojna z narodem

Idealny prezent świąteczny? 
Coś takiego raczej nie istnie-
je, gdyż każdy z nas ma różne 
potrzeby i preferencje. Jeśli 
zależy nam na tym, by zrobić 
drugiej osobie przyjemność 
i podarować jej prezent, który 
naprawdę sprawi radość, to 
w pierwszej kolejności powin-
niśmy poświęcić takiej osobie 
czas.
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Jaki prezent na święta 
Bożego Narodzenia będzie najlepszy?
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W EUROPIE

W KRAJU

Pracodawca powinien zapewnić rower 
i telefon

8 listopada Federalny Sąd Pracy w Niemczech 
orzekł, że platforma, która oferuje usługę polegającą 
na dostarczaniu posiłków, winna swoim kurierom za-
pewnić rowery oraz telefony. Są to bowiem narzędzia, 
które są im bezpośrednio niezbędne do wykonywa-
nia pracy. Wyrok zapadł w wyniku sprawy wniesionej 
przez kuriera rowerowego, który pozwał platformę 
dostawczą Lieferando do sądu, żądając, aby dostar-
czyła mu niezbędnych narzędzi pracy. 

– Orzeczenia zapadające w licznych sądach 
państw członkowskich UE pokazują wyraźną tenden-
cję do uznawania osób wykonujących pracę poprzez 
platformy za pracowników – komentuje Barbara Sur-
dykowska z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. – Dlatego, aby sytuację uporządkować, 
Komisja Europejska podjęła inicjatywę mającą na 
celu przedstawienie projektu dyrektywy dotyczącej 
zatrudniania poprzez platformy internetowe. W sta-
nowisku Europejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych podkreśla się, że konieczne jest wprowadze-
nie wyraźnego domniemania, że osoba wykonująca 
pracę poprzez platformę jest pracownikiem, a co za 
tym idzie, przysługują jej takie same standardy doty-
czące na przykład urlopów wypoczynkowych, zasad 
rozwiązywania umowy itp., jak innym pracownikom 
– dodaje ekspertka.

Decyzja Parlamentu Europejskiego po 
myśli związkowców

25 listopada Parlament Europejski przegłosował 
mandat do prac nad dyrektywą o adekwatnym wy-
nagrodzeniu minimalnym w UE. Oznacza to, że co-
raz bliżej jest do rozpoczęcia trialogu, czyli procesu 
uzgodnień między Parlamentem, Komisją Europejską 
a Radą na temat ostatecznego kształtu dyrektywy. Es-
ther Lynch, zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ 
wskazuje, że to głosowanie jest kamieniem milowym 
na drodze do poprawy życia milionów ludzi pracy 
zmagających się z niskimi płacami w całej Unii, ale 
będzie miało znaczenie tylko wtedy, gdy negocjacje 
w sprawie dyrektywy zostaną szybko zakończone.

w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami rzą-
du i oświatowej „ Solidarności” na temat realizacji 
porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego 
m.in. zmian w systemie wynagradzania i poprawy 
warunków pracy nauczycieli. W spotkaniu stronę 
rządową reprezentowali: premier Mateusz Mo-
rawiecki, minister edukacji i nauki Przemysław 
Czarnek oraz wiceminister Dariusz Piontkowski, a 
stronę związkową: przewodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz przewodni-
czący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Ryszard Proksa.

W rodzinie siła!
Program „W RODZINIE SIŁA!” to wspólna akcja 

Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywcze-
go NSZZ „Solidarność” i Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie pod 
honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem programu 
jest wspieranie rodziców w ochronie dzieci przed 
dostępem do alkoholu i zachęcanie ich do dawa-
nia im dobrego przykładu. W ramach akcji m.in. 
opublikowano Dekalog Odpowiedzialnego Rodzi-
ca, zorganizowano wiele spotkań edukacyjnych 
z zaproszonymi ekspertami. Staraniem Rady Se-
kretariatu ruszyła również kampania telewizyjna 
nagłośniająca program i ideę  odpowiedzialnego 
sięgania po alkohol. 

Państwowa Inspekcja Pracy 
nagrodziła

Uroczysta gala wręczenia nagród w trzech kon-
kursach organizowanych przez Główny Inspektorat 
Pracy odbyła się 18 listopada na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Wśród nagrodzonych była Barbara 
Miszczuk, przewodnicząca Organizacji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A.

– Są w naszym gronie pracodawcy, społeczni 
inspektorzy pracy, związkowcy. Gościmy także 
przedstawicieli świata nauki. Bardzo mi miło, że są 
wśród nas przedstawiciele środowisk angażujących 
się w poprawę warunków pracy. Z każdym rokiem 
bowiem w społeczeństwie rośnie świadomość, jak 
ważna jest ochrona i dbanie o coraz lepsze warunki 
pracy – powiedziała na rozpoczęcie gali Katarzyna 
Łażewska-Hrycko, główna inspektor pracy.

O „Solidarności” w Watykanie
W dniach 19–20 listopada w Papieskiej Akademii 

Nauk Społecznych w Watykanie odbyła się między-
narodowa konferencja zatytułowana „Solidarność 
jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy”. Zdaniem 
organizatorów idea solidarności, która czterdzieści 
lat temu skonkretyzowała się w świadectwie pol-
skich robotników i NSZZ „Solidarność”, nie straciła 
swojej aktualności. Otwarła ona nowy rozdział dla 
ruchów pracowniczych poprzez doprowadzenie do 
upadku ideologii marksistowskiej. Obecnie wymaga 
ona jednak pogłębienia i twórczego rozwoju z po-
wodu przemian politycznych i gospodarczych, jakie 
miały miejsce w świecie od sierpnia 1980 roku. Po-
głębione i uwspółcześnione rozumienie idei solidar-
ności, wyrażone w świetle katolickiej nauki społecz-
nej, ma potencjał do rozwiązania kryzysów, z jakimi 
zmagają się ludzie pracujący na całym świecie. 

Nagrodzeni za audycje o Grudniu ’70
Dziennikarze z Radia Gdańsk otrzymali Grand Prix w 

IX konkursie „Audycja Historyczna Roku” organizowanym 
przez Instytut Pamięci Narodowej. Marzena Bakowska i 
Andrzej Urbański stworzyli cykl audycji „Pamięć. Gru-
dzień ’70”. To niecodzienne audycje historyczne po-
święcone wydarzeniom sprzed 50 lat, do których doszło 
w grudniu 1970 roku. W tej pracy autorzy wykorzystali 
archiwalne materiały Polskiego Radia i wspomnienia ro-
dzin ofiar tamtych wydarzeń, tworząc „wstrząsający opis 
zbrodni i walki o pamięć o pomordowanych”.

Nowe promy z „Remontowej”
Spółka Polskie Promy, której udziałowcami są 

Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska, podpisa-
ła kontrakt z Gdańską Stocznią „Remontowa” na bu-
dowę trzech promów. Dwie jednostki będą pływać w 
spółce Unity Line z Grupy PŻM, natomiast trzeci prom 
w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Podpisano też list in-
tencyjny na czwartą jednostkę. 

– Mamy powody do satysfakcji. Wymiana floty
promowej na Bałtyku jest kluczowa dla istnienia 

W REGIONIE

„Solidarność” wsparła pograniczników
Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 

„Solidarność” przyjęło stanowisko ws. wsparcia dla 
funkcjonariuszy chroniących granicę RP. „Pragnie-
my wyrazić poparcie dla działań funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, Policji, żołnierzy Wojska Polskie-
go oraz wszystkich służb wspomagających, które w 
bardzo trudnych warunkach, 24 godziny na dobę, 
chronią granicę Polski oraz zewnętrzną granicę 
Unii Europejskiej. (…) W pełni doceniamy Wasz 
trud i wyrzeczenia” – czytamy w stanowisku.

„Sytuacja na granicy Białorusi z Polską, jaką ob-
serwujemy w ciągu ostatnich miesięcy, to nowe do-
świadczenie dla naszego kraju, z którym w pierwszej 
kolejności muszą się zmierzyć funkcjonariusze Straży 
Granicznej, Policji i żołnierze Wojska Polskiego. Skala 
wydarzeń, cynizm władz białoruskich wykorzystują-
cych migrantów, prowokacje stosowane na granicy, 
wymagają szczególnej determinacji, zaangażowania 
i profesjonalizmu. W naszym przekonaniu ze swoich 
zadań w pełni się wywiązujecie” – pisze Prezydium 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

O oświacie u prezydenta
W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy 
15 listopada  prezydent Andrzej Duda rozmawiał 

polskich armatorów promowych. Projekt unowocze-
śnienia żeglugi uzyskuje realną szansę na realizację, 
a wybrana renomowana firma daje gwarancję powo-
dzenia kontraktu – mówi Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „Solidarność”. 

W Tczewie  
w 40 rocznicę stanu wojennego

Fundacja im. Roberta Peplińskiego w Tczewie i Za-
rząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zapra-
szają 12 grudnia na otwarcie wystawy „Stan wojenny 
w Polsce, na Wybrzeżu, w Tczewie” pod patronatem 
posła Kazimierza Smolińskiego i wojewody pomor-
skiego. Zorganizowany zostanie również koncert 
barda „Solidarności” Zbigniewa Stefańskiego „STEFA-
NA” oraz Przemka Radziszewskiego (z zachowaniem 
reżimu sanitarnego). 

W grudniu Dział Szkoleń 
zaprasza na szkolenia
 10 grudnia – Szkolenie skarbników
 10 grudnia – Mobbing

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: 58 308 
42 76; 58 305 54 79 lub e-mailowo: dzial.szkolen@soli-
darnosc.gda.pl

W nowym cyklu audycji „Dialog społeczny 
kluczem do rozwoju” dziennikarze Radia Gdańsk 
we współpracy z Zarządem Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” próbują wyjaśnić, na czym 
polega istota dialogu społecznego, kto w nim 
uczestniczy, kiedy i w jakich sytuacjach jest on 
stosowany. Od 8 listopada br. w 10 kolejnych po-
niedziałków około godziny 14.20. na antenie lo-
kalnej publicznej rozgłośni radiowej emitowana 
jest kilkuminutowa audycja poświęcona tematyce 
dialogu społecznego. Audycje poprzedza program 
„Głos pracownika”.

Do audycji zapraszani są związkowcy, praco-
dawcy oraz eksperci. Tematami audycji są zasady 
dialogu społecznego, partnerzy społeczni (związki 
zawodowe, pracodawcy), dialog społeczny w cza-
sie pandemii, układy zbiorowe pracy, instytucje 

O dialogu społecznym w Radiu Gdańsk

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

dialogu społecznego. Jedna z audycji poświęco-
na zostanie dialogowi społecznemu w Norwegii. 
Dziennikarze radiowi próbują również odpowia-
dać na pytanie, czy kultura społeczna danego na-
rodu może mieć wpływ na efektywność dialogu 
społecznego.   

Zapraszamy do słuchania audycji, które po 
emisji na antenie radiowej, można również znaleźć 
na stronie www.radiogdańsk.pl.

(mk)
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3 miliony 596 tysięcy osób zarażonych zostało 
w Polsce koronawirusem od 4 marca 2020 roku. 
Dzienna skala zakażeń przekracza obecnie 25 ty-
sięcy osób, na szczęście województwo pomorskie 
nie znajduje się w tej niechlubnej czołówce. Np. 
w czwartek, 2 grudnia odnotowanych zostało u nas 
1660 przypadków, a z kolei w woj. małopolskim było 
ich ponad 2300, a w mazowieckim ponad 4 tysiące. 
W Pomorskiem najwięcej pozytywnych testów „wy-
chodzi” u mieszkańców Gdańska i Gdyni oraz po-
wiatu wejherowskiego. Dla pacjentów z COVID-19 
przygotowanych jest w szpitalach ponad 28 tysięcy 
łóżek i ponad 2600 respiratorów. Hospitalizowanych 
jest obecnie 21 tysięcy osób, w tym niespełna 1900 
podłączonych do respiratorów. 

Czwarta fala koronawirusa
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Jak oceniamy pierwszą 
połowę obecnej kadencji 
władz Związku? 

Reklama

Leszek Świeczkowski, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma SA 
w Starogardzie Gdańskim 

– Mijająca w tej chwili połowa kadencji była szczegól-
na. Po raz pierwszy wprowadzony został obowiązek przy-
gotowania zebrania sprawozdawczego w połowie okresu 
kadencyjnego. Jednocześnie wszyscy widzimy, że mija 

on w specyficzny sposób. Większość osób pracowała zdalnie, dopiero niedawno
udało się wrócić do firmy. Ale przez cały czas mieliśmy ręce pełne pracy, ponieważ
Polpharma jest zakładem farmaceutycznym i produkującym leki. Wszyscy pracow-
nicy byli więc zaangażowani w proces produkcji i kontroli jakości. Pracowali bez 
przerwy i przy wysokim zagrożeniu pandemicznym. Udało się zapewnić ciągłość 
dostaw. Jako Związek staraliśmy się realizować w tym czasie jak najlepiej swoje 
zadania. Z jednej strony było to utrudnione, z drugiej natomiast dzięki e-mailom 
i telefonom zawsze miałem kontakt z pracownikami. Odbywały się także rozmowy 
i negocjacje z pracodawcą. Gdy wszyscy ograniczali koszty, nam, w okresie pande-
mii, udało się nie zredukować żadnych świadczeń socjalnych. Oprócz tego wiosną 
ubiegłego roku wynegocjowaliśmy podwyżkę płac, która została już zrealizowana. 
Także Związek przez cały czas ma zajęcie. Teraz bardzo ważnym tematem jest kwe-
stia emerytur stażowych. 

Florian Słończyński, kierownik oddziału 
ZRG NSZZ „Solidarność” w Malborku

– Do czasu wybuchu epidemii wszystko było na do-
brej drodze, ale koronawirus wywrócił nam rzeczywistość 
do góry nogami. Przykładowo co roku w każdą sierpnio-
wą rocznicę organizowałem festyn dla członków Związku. 
W tym wydarzeniu uczestniczyło zwykle około 100–120 
osób. Odbywały się też cykliczne zebrania, ale COVID-19 
zmienił wszystko. To, co powinno być, według mnie, istot-
ne w najbliższej przyszłości, to zajęcie się kwestią związa-

ną z przekazywaniem składek. Obecnie 60 procent kwoty zostaje w organizacjach, 
więc co roku mamy ten sam kłopot z rozliczaniem. Przekazywanie środków bez-
pośrednio do Zarządu Regionu Gdańskiego ułatwiłoby pracę przewodniczącym 
niewielkich komisji, jakie znajdują się na terenie malborskiego oddziału i byłoby to 
korzystne dla wszystkich. 

Tomasz Muszyński, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Dovista Polska w Wędkowach

 – W przypadku naszego zakładu koronawirus nie 
przeszkodził ani w pracy firmy, ani w działalności Związku,
aczkolwiek zdarzały się sytuacje, że pracownicy bywali na 
kwarantannach, co trochę dezorganizowało pracę. Z kolei 
w zakresie działalności związkowej trudne było pierwsze 
półrocze. Byliśmy wówczas w sporze zbiorowym z praco-
dawcą, a więc nie można określić tej sytuacji jako komfor-

towej. Na szczęście wszystko udało się wyprostować i obecnie jest dobrze. W przy-
szłości, jako związkowcy, powinniśmy zwrócić większą uwagę na sytuację na rynku 
pracy i, ogólnie, w biznesie. Nie zahamujemy pewnych procesów i zmian, ale waż-
ne jest, aby przez to, co może być niekorzystne, przechodzić łagodnie. Przed nami 
są więc duże wyzwania.

Alicja Jarosz, Komisja Zakładowa  
NSZZ „Solidarność” we Flextronics 
International Poland w Tczewie

– To była bardzo dobra pierwsza połowa. Mimo pan-
demii koronawirusa nie poddaliśmy się i prowadziliśmy 
wiele działań. Na miarę możliwości i ograniczeń wynika-
jących z pandemii, braliśmy udział w wielu wydarzeniach 
i protestach, organizowaliśmy także spotkania. Rozma-
wialiśmy na wiele tematów, które nas bolały, a także by 
pomóc osobom potrzebującym. Bardzo ważny jest więc 

dialog społeczny. Z mojej perspektywy najważniejsze punkty w przyszłości to 
kwestia emerytur stażowych, a także pomoc robotnikom, którzy zeszli w pewnym 
momencie na margines. Wszyscy chcieliby coś otrzymać, a robotnicy nie mogą się 
podnieść. Pracują w różnych zakładach, zarówno państwowych, jak i korporacjach, 
więc jako członek „Solidarności” najbardziej skupiłabym się na działaniach prowa-
dzonych na rzecz tych właśnie osób. 

Oprac i fot. (tm) 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze – Bóg się wam rodzi! 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą już kolejnymi,  
które spędzać będziemy w cieniu pandemii. Pamiętajmy o tych, którzy 
pełnią służbę w ochronie zdrowia, o zmagających się z chorobą 
często w samotności, a także o ich rodzinach. 
W ciągu tego roku z grona naszych najbliższych, przyjaciół, 
znajomych wiele osób już odeszło, zostawmy dla nich „puste 
miejsce przy stole”. Wspomnijmy przy stole wigilijnym także 
tych, co bronią naszych granic, a będą obchodzić święta z dala  
od swoich bliskich.
W tych wyjątkowo trudnych dla Polski, ale i całego świata czasach, 
potrzebna jest nadzieja, którą niosą ze sobą Święta Bożego 
Narodzenia.
Niech Boże Dziecię błogosławi naszą Ojczyznę i wspiera jej siłę  
swą siłą. 
Niech nadchodzący 2022 rok będzie przełomem w walce z tak 
doświadczającą ludzkość pandemią, ale także niech przywróci 
właściwy sens takim słowom, jak godność i szacunek  
do drugiego człowieka.

Krzysztof Dośla

przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– Przekazaliśmy wspólnie z szefem 
Regionu Gdańskiego Krzysztofem 
Doślą na ręce pana premiera wyrazy 
wsparcia dla polskich służb zabez-
pieczających granicę z Białorusią, de-
klarując bardziej konkretne wsparcie 
w ramach naszej własnej akcji „Soli-
darność z Mundurem” – powiedział 
po spotkaniu z premierem Mateuszem 
Morawieckim przewodniczący Komisji 
Krajowej „Solidarności” Piotr Duda. 
Spotkanie odbyło się 22 listopada br. 
w siedzibie Komisji Krajowej podczas 
wizyty premiera w Gdańsku.

Zamknięta część rozmowy dotyczyła 
spraw bieżących, związanych zarówno 
z Polskim Ładem, jak i obywatelskim 
projektem „Solidarności” – „Emerytu-
ra za staż”, który czeka na wyznaczenie 
przez marszałka Sejmu daty pierwsze-
go czytania. Odnosząc się do Polskiego 
Ładu, związkowcy jeszcze raz podkre-
ślili, że szczególnie w zakresie zmian 
podatkowych rządowy program reali-
zuje wiele istotnych postulatów „So-

Premier odwiedził „Solidarność”

lidarności”. Nie tylko tych głównych: 
wolnej kwoty od podatku, wyższych 
progów dochodowych, ale też takich, 
jak zwolnienie z podatku dochodowego 
znacznej części składek związkowych. 
Rozmawiano również o   kontrower-
sjach wokół projektu unijnej dyrektywy 

„o  dekwatnym wynagrodzeniu”, który 
nie ma poparcia polskiego rządu. 

W spotkanie z premierem uczestni-
czył również przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla.
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Wybawca bez prawa jazdy 

Donald Tusk, nadzieja totalnej opozycji na pokonanie partii Ja-
rosława Kaczyńskiego, nie najlepiej radzi sobie po powrocie na 
polską scenę polityczną. Po początkowym odbiciu w sondażach, 
notowania Platformy Obywatelskiej znowu spadają. Król Europy 
wydaje się zdezorientowany sytuacją, nie ma tłumów wiwatu-
jących na jego cześć, a dziennikarze zadają mu niewygodne 
pytania, zamiast śpiewać „100 lat”, jak Tomasz Lis w swoim 
programie telewizyjnym. I jeszcze ta nieszczęsna utrata prawa 
jazdy i mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 
terenie zabudowanym o 57 kilometrów na godzinę. A przecież 
przewodniczący PO spieszył się, aby ratować Polskę.  

Niech rzuci kamieniem, 
kto nie rzuca³ 
kamieniem
– Nie wiemy, kim były te osoby, które rzucały kamienie. Ale 
nawet jeśli to byli uchodźcy, to od czasu Usnarza ci ludzie mogli 
po prostu stracić nerwy – tak usprawiedliwiała atak na polsko-
-białoruskiej granicy Janina Ochojska. Europosłanka związana 
z PO w jednym z kanałów prywatnej telewizji przekonywała też, 
że „granicy nie trzeba bronić, bo nikt jej nie atakował”, z kolei 
rzucanych kamieni „nie było znowu tak wiele”. Zdaniem Janiny 
Ochojskiej, która była autorytetem dla wielu Polaków (teraz 
zapewne dla coraz mniejszej liczby osób), jeżeli człowiek jest 
mocno zdenerwowany, może wziąć kamień i rzucić w innego. 
Ciekawą moralność mają te nasze światłe elity. Bo przecież 
„niech rzuci kamieniem” (oczywiście symbolicznie), w rzucają-
cych w polskich pograniczników prawdziwymi kamieniami mi-
grantów, kto sam nie rzucał pod wpływem nerwów kamieniami 
np. w nielubianego sąsiada.

Emigranci tak, byle nie 
na mojej klatce
Kontynuując temat emigrantów na polskiej granicy. Listopado-
wy wieczór, impreza w jednym z mieszkań w Gdańsku. Dyskusja 
o atakach na polską granicę, gospodarze specjalnie nieintere-
sujący się polityką, a swoją wiedzę o świecie czerpiący przede 
wszystkim z TVN-u twierdzą, że Polska powinna otworzyć 
granice i przyjąć wszystkich emigrantów, zaopiekować się nimi. 
Pani domu nawet deklaruje, że chętnie sama by przyjęłą jakąś 
rodzinę z Iraku. Nie przekonują ich argumenty kilku dyskutan-
tów, że przecież ci ludzie nie uciekają przed wojną, że sytuację 
nakręca Łukaszenka. Po skończonej imprezie, gdy goście wycho-
dzili, okazało się, że na schodach tuż pod drzwiami gospodarzy, 
śpi młody człowiek, zapewne bezdomny. Po dyskusji, która od-
była się kilka minut wcześniej, można by myśleć, że gospodarze, 
którzy tak ochoczo deklarowali przyjęcie emigrantów, wyniosą 
ciepłą strawę dla potrzebującego, albo chociażby pozwolą mu 
się ogrzać na klatce. Nic z tego, pan domu wyciągnął komórkę 
i zadzwonił na straż miejską, prosząc o usunięcie bezdomne-
go spod jego drzwi. I tak po raz kolejny teoria rozminęła się z 
praktyką.

Jak drzeæ ryja na 
przystanku w Gdañsku
Tradycją już jest, że w naszej rubryce piszemy o dokonaniach 
prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Tym razem nasza 
światła włodarka (forma żeńska od „włodarz”) wydała prawie 50 
tys. zł z kieszeni gdańszczan na kurs zatytułowany „Jak profesjo-
nalnie drzeć ryja”, w ramach którego jego uczestnicy, jak twier-
dzą pomysłodawcy tego jakże niezbędnego każdemu człowie-

kowi kursu, nabędą umiejętności w dziedzinie profesjonalnego 
„darcia ryja” np. podczas demonstracji. Już nikt nie będzie mógł 
powiedzieć „nie drzyj ryja” (oczywiście, jeśli ktoś w ten sposób 
się wyrażał), teraz wręcz przeciwnie, „darcie ryja” to nowoczesny 
sposób komunikacji. W najbliższym czasie zamierzam go zasto-
sować w czasie, gdy będę załatwiać swoje sprawy w Urzędzie 
Miejskim. Może zresztą pójdziemy w kilka osób i wydrzemy ryja 
pod gabinetem prezydentki Dulkiewicz, na przykład o tym, jak 
się czują gdańszczanie marznąc pod wiatami (na zdjęciu), które 
za 1,5 mln złotych miasto postawiło na przystankach auto-
busowych, a które nie chronią ani przed deszczem, ani przed 
wiatrem, a jedyną ich funkcją jest powierzchnia reklamowa.

Pozamiata³a Lempart

Bezcenna była mina Marty Lempart, która pod siedzibą PiS-u 
w Warszawie z rozwianym włosem „darła ryja” i niszczyła cudze 
mienie czerwoną farbą, wszystko w obronie polskich kobiet, 
kiedy jedna skromna pani sprzątająca poprosiła, by liderka tzw. 
Strajku Kobiet posprzątała po swoim proteście. Buńczuczny 
uśmiech zamarł na moment na twarzy obrończyni kobiet, nie-
mal tak samo, gdy swego czasu jeden z mieszkańców Bielska-
-Białej na jej widok najpierw upewnił się, czy to na pewno ona, 
a następnie zgasił ją jednym z jej sztandarowych haseł Wy***aj 
z Bielska. I w sukurs skonfundowanej obrończyni praw kobiet 
przyszli inni protestujący z nią postępowcy, którzy zaczęli wy-
krzykiwać kpiące uwagi pod adresem pani sprzątającej. I znów 
na własne oczy każdy mógł się przekonać, jaki stosunek do ko-
biet, szczególnie tych ciężko pracujących, mają przedstawiciele 
lewicy. Dzisiejsze feministki tak reprezentują interesy kobiet, jak 
kiedyś komuniści interesy robotników.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Inflacja
Inflacja. Zjawisko już niemal zapomniane. W mijającym roku 

wróciła ze zdwojoną siłą. Przez ostatnie lata, nawet w czasie kolejnych 
fal pandemii, cieszyliśmy się – przynajmniej niektórzy – z umiarko-
wanego wzrostu płac, w miarę bezpiecznych miejsc pracy i tanich, do-
stępnych kredytów. Teraz wzrost cen wobec roku ubiegłego dotarł do 
niemal 8 procent. Zaczęło się od globalnej gry na rynku paliw – ropy 
i gazu. Do tego swoje dorzuciła – a jakże! – Bruksela. Wzrost cen za 
emisję dwutlenku węgla, co było dosyć oczywiste, został przerzucony 
w dużej mierze na konsumentów – najpierw tych instytucjonalnych, 
a później – indywidualnych. Do tego dołożył się też zwiększony popyt 
z jednej, a zachwianie łańcucha dostaw – z drugiej strony. I poszło. 
Swoją drogą Europa radykalnie przyspieszając tzw. politykę klimatycz-
ną, może się zakiwać. A przynajmniej znacząco osłabić te kraje, które 
nie zdążyły wystarczająco się rozwinąć, zanim zaczęto chronić klimat. 
Tymczasem globalni gracze – tacy jak Chiny, Rosja czy Indie niewiele 
sobie z tego robią. 

Wobec rosnącej inflacji część ekspertów wzywa do tzw. chłodzenia 
gospodarki. Ale „chłodzenie” oznacza w praktyce wolniejszy rozwój, 
a więc mniejszy wzrost gospodarczy. I tak źle, i tak niedobrze, bo 
przecież chcemy rozwijać się szybciej. W jakiejś mierze za „chłodze-
nie” gospodarki wziął się bank centralny i Rada Polityki Pieniężnej, 
podnosząc stopy procentowe. To oczywiście oznacza droższe, a więc 
trudniej dostępne kredyty. A trudniej dostępne kredyty to oczywiście 
mniejszy popyt. Interweniuje także rząd. Trzeba przyznać, że ma to 
być interwencja daleko idąca. Obniżenie podatku VAT czy akcyzy na 
paliwa oznacza dla każdego z nas spore złagodzenie skutków wzro-
stu cen. Swoją drogą kłopoty inflacyjne to oczywiście problem nie 
tylko Polski, ale całej Europy, a pewnie i świata. Z niespotykaną od 
lat inflacją zmagają się dla przykładu także nasi zachodni sąsiedzi. 
Inflacja nie przekłada się na razie na rynek pracy. Wskaźniki bezro-
bocia utrzymują się na bardzo niskim poziomie, jednym z najniższych 
w Unii. Utrzymujący się rynek pracownika powoduje oczywiście, że 
łatwiej wynegocjować wzrost wynagrodzeń. Średnia w sektorze przed-
siębiorstw lada moment może przekroczyć kolejną magiczną granicę 
sześciu tysięcy złotych.

Paradoksalnie do „schłodzenia” gospodarki swoje trzy grosze 
może dodać wzbierająca czwarta fala pandemii. Wprawdzie nie zanosi 
się na zamykanie kolejnych branż, ale sama w sobie nieco ogranicza 
różne formy aktywności, a powrót do kilkuset zgonów dziennie musi 
niepokoić. I o ile można zrozumieć obawy rządzących przed skutkami 
gospodarczymi kolejnego lockdownu, to trudno pojąć, dlaczego tak 
ślamazarnie egzekwowane są obowiązujące obostrzenia. I śmiesznie, 
i strasznie zaczynają brzmieć powtarzane przez ministra zdrowia od 
miesięcy kolejne zapowiedzi rygorystycznego przestrzegania obo-
wiązujących ograniczeń. Wystarczy wejść do pierwszego z brzegu 
marketu, by przekonać się, że tymi pierwszymi, którzy za nic mają 
owe obostrzenia, jest… ochrona. Jak to się ma do pierwszej fali, gdy 
ochrona sprawdzała, czy wszyscy przed wejściem dezynfekują ręce. 
Konia z rzędem temu, kto choć raz będąc na masowej imprezie musiał 
wykazywać się tzw. paszportem covidowym. Niestety, to nasz nie-
chlubny zwyczaj, że wydajemy przepisy, których następnie nie chcemy 
(?) przestrzegać. Tym bardziej trudno to zrozumieć, że już opozycja 
obciąża rządzących liczbą nadmiarowych zgonów, która według eks-
pertów w 2021 roku sięga 80–90 tysięcy. Tyle osób zmarło więcej niż 
średniorocznie w latach przed pandemią. 

Na koniec trochę optymizmu. Prezydent podpisał ustawę o rodzin-
nym kapitale opiekuńczym. To kolejne działanie wspierające rodzinę 
i demografię. Zakłada ona bowiem m.in. wsparcie kwotą 12 tysięcy 
złotych na drugie i każde następne dziecko w okresie od 12 do 36 mie-
siąca życia. Kwota może być przeznaczona na dowolny cel, a wypłaca-
na jest w formie 500 złotych co miesiąc przez dwa lata lub 1000 złotych 
przez rok. Świadczenie nie jest zależne od wysokości dochodów 
w rodzinie. Te i poprzednie działania spowodowały, że nie tylko zmalał 
potężnie wskaźnik ubóstwa dzieci, ale także mozolnie pnie się w górę 
tzw. wskaźnik dzietności.

Przynajmniej tyle.
Jacek Rybicki

– Niestety, konflikt na granicy wygra Kaczyński z Morawiec-
kim – martwił się Leszek Miller, europoseł KO, były aparatczyk 
komunistyczny.  
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Stanowisko nr 1 WZD ws. obrony polskich granic przez służby 
mundurowe

XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża 
wdzięczność i najwyższy szacunek dla obrońców Ojczyzny, żołnierzy Wojska Polskie-
go, dla Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej, którzy z wielkim poświęceniem bro-
nią granicy i stoją na straży suwerenności Polski. 

Walne Zebranie Delegatów apeluje o szybkie, polityczne rozwiązanie tego konfliktu
przy wsparciu nie tylko władz Polski, ale także rządów innych państw europejskich. 

Stanowisko nr 2 WZD ws. oświaty i wynagrodzeń nauczycieli 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, obradujące 
19 listopada 2021 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, wspierając postulaty 
oświatowe, oczekuje:
 realizacji postulatów zawartych w stanowisku nr 3 WZD z 28 czerwca 2018 r. ws. 

sytuacji w oświacie – w tym zapewnienia odpowiednich nakładów i poziomu wy-
nagrodzeń w oświacie. 

 realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zobowiązującego stronę rządową do 
wprowadzenia systemu wynagrodzeń nauczycieli zapewniającego stałą waloryza-
cję płac na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Walne Zebranie Delegatów oczekuje od rządzących otwarcia na dialog w spra-

wach dotyczących prestiżu zawodowego nauczycieli. Traktowanie ludzi oświaty w 
sposób podmiotowy jest tym bardziej ważne w tak trudnym czasie kolejnej fali epi-
demii. Otwarcie szkół, przedszkoli jest ważnym elementem normalności życia spo-
łecznego, rodzinnego. Stąd też, wyrażając szacunek dla ludzi oświaty, oczekujemy 
zrozumienia i wsparcia za ich wysiłek ze strony organów prowadzących i władz oświa-
towych różnych szczebli. 

Stanowisko nr 3 WZD ws. emerytur stażowych

XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca 
się do Prezydenta RP, rządu i parlamentarzystów o wsparcie obywatelskiego projektu 
ustawy o tzw. emeryturach stażowych. 

WZD podkreśla, że – po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym 40 lat dla 
mężczyzn i 35 lat dla kobiet, pozwalającym na wypłatę co najmniej minimalnej eme-
rytury, – każdy powinien sam decydować, czy chce dalej pracować, czy też przejść 
na emeryturę. Na pewno emerytury stażowe nie staną się zjawiskiem powszechnym, 
ale w różnych sytuacjach życiowych umożliwią dokonanie wyboru korzystnego dla 
pracownika i jego rodziny.

Stanowisko nr 4 WZD ws. Polskiej Polityki Przemysłowej  
dla Sektora Okrętowego

WZD Regionu Gdańskiego, zgodnie z treścią przyjętego w dniu 10 października 
2019 roku przez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego ,,Manifestu partne-
rów społecznych Sektora Stoczniowego – Technologia Morska: sektor strategiczny dla 
Polski”, wnosi o uznanie Sektora Okrętowego jako strategicznego w Polskiej Polityce 
Przemysłowej. 

Przemysł okrętowy należy do kluczowych gałęzi gospodarki, wpływający rów-
nież na rozwój przemysłów kooperujących wnoszących ponad połowę milionowych 
zysków ze sprzedaży statków, to przemysł strategiczny nakierowany na zagospoda-
rowanie morskich obszarów świata, w wielu krajach będący motorem rozwoju go-
spodarczego. Dlatego domagamy się pilnego przystąpienia do rozmów w ramach 
Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego celem wypracowania wspólnych 
rozwiązań zapewniających dynamiczny rozwój i funkcjonowanie Przemysłu Okręto-
wego w Polsce.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” stwierdza, że opracowanie no-
wej strategii przemysłowej, obejmującej przemysł stoczniowy, naprawczy, obronny 
i offshore, powinno odbywać się przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami (pracownikami, pracodawcami, władzami regionalnymi, instytucjami edu-
kacyjnymi i szkoleniowymi).

Głównym celem powinno być stworzenie koniunktury w nadchodzących latach 
dla wszystkich firm działających na rzecz sektora okrętowego w Polsce, która spowo-
duje duży skok technologiczny tej branży, zdobycie nowych kompetencji i przewag 
technologicznych w oparciu o własne know-how, które kreuje dużą wartość dodaną. 

Ponadto WZD Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” wnosi o powołanie Sek-
torowej Rady ds. Umiejętności i Zatrudnienia (zgodnie z ramami opracowanymi w 
UE), realizującej politykę dopasowania umiejętności w sektorze, która będzie zrzeszać 
zarówno partnerów społecznych z sektora, jak również przedstawicieli szkolnictwa 
wyższego oraz organizacje z obszaru szkoleń zawodowych.   

Stanowisko nr 5 ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników 
muzeów

XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stanow-
czo domaga się 20-procentowego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnio-
nych w muzeach województwa pomorskiego, dla których organem prowadzącym 
jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, samorząd woje-
wództwa pomorskiego, to jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz prezydenci mia-
sta Gdańska i Sopotu. 

WZD widzi konieczność podjęcia negocjacji w sprawie Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników muzeów, w którym powinny zostać uwzględnione 
m.in. rozwiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w muzeach. 

Przewodniczący WZD
Andrzej Kościk

Wśród gości XVII Walnego Zgroma-
dzenia Delegatów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” byli m.in.: prezes 
oddziału gdańskiego NBP Wiesław Ka-
miński, poseł PiS Janusz Śniadek, do-
radca prezydenta RP Piotr Karczewski, 
prezes Radia Gdańsk Adam Chmielec-
ki, byli prezydenccy ministrowie Ma-
ciej Łopiński i Andrzej Drzycimski. Na 
WZD przybył także Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.

Zebranie rozpoczęło odśpiewanie 
hymnu państwowego, zaintonowane-

STANOWISKA PRZYJĘTE NA XVII WZD XVII WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Roboczo i uroczyście
19 listopada br. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej spotkali się związkowcy z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, by podsumować półmetek kadencji przypadającej w trudnym pandemicznym czasie. XVII Walne 
Zebranie Delegatów miało uroczysty, a zarazem roboczy charakter.

go brawurowo przez członka ZRG i 
śpiewaka Opery Bałtyckiej Krzysztofa 
Rzeszutka, oraz modlitwa za Związek, 
za Ojczyznę, za obrońców jej granic i za 
zmarłych członków Związku, odmówio-
na przez proboszcza parafii pw. Świętej 
Brygidy ks. Ludwika Kowalskiego.

W pierwszej części spotkania odby-
ła się uroczystość uhonorowania osób 
zaangażowanych w działalność opo-
zycyjną w czasach PRL i w działalność 
związkową. 

– Dziękuję tym, którzy nas odzna-
czyli, panu prezydentowi, Zarządowi 

Regionu, ale stojąc w tym miejscu nie 
mogę nie przywołać obrazów z sierpnia 
1980 roku, rzędów stołów, ludzi za nimi 
siedzących. Tu dokonały się wielkie rze-
czy. Pojawił się krzyż, zniknął zepchnię-
ty do kąta Lenin. Stanęły krzyże, dziś 
pomnik, wydawało się to nieprawdo-
podobne. Wyszliśmy w niewiadome. To 
był przełom. Rodziło się coś nieoczeki-
wanego, nieznanego. Solidarność dała 
nam  wolność i niepodległość, wolność 
bycia sobą i wolność narodu. Trzeba da-
wać świadectwo, gdzie się jest. Wolność 
nie jest dana raz na zawsze, o wolność 
trzeba dbać, walczyć. Te zastępy ludzi 
na Wybrzeżu, w stolicy, na Śląsku, wy-
chodziły ku wolności. Ci bezimienni 
stanowią siłę naszego narodu – mówił 
Andrzej Drzycimski, internowany w 
stanie wojennym w Strzebielinku, w 
latach 90. minister i rzecznik prasowy w 
Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy.

Dziennikarskie wspomnienie z 1980 
roku przywołał też Maciej Łopiński: – Po 
raz pierwszy byłem w tej sali 16 sierpnia 
1980 roku. Strajk trwał, choć wydawało 
się, że zmierza ku końcowi. Od tego dnia 
wspieram związek „Solidarność”, począt-
kowo jako dziennikarz tygodnika „Czas”. 
Został on rozwiązany w 1981 roku. Za-
angażowani byliśmy w wydawanie pod-
ziemnych biuletynów, m.in. solidarnych 
„gdańskich lwów” (nazywanego też „So-
lidarnością z lwami”) .

Zwracając się do delegatów i go-
ści przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego „S” Krzysztof Dośla pod-
kreślał, że warto zrzeszać się w związku 
zawodowym. Zwracał uwagę na wyjąt-
kowy, poprzez rygory pandemii, czas 
pracy związkowej, przedstawił wiele 
związkowych akcji i inicjatyw.

– Przez 20 miesięcy pandemii Re-
gion działał na tyle, na ile było to moż-
liwe, tak stacjonarnie, jak i były dyżury 
telefoniczne, e-mailowe. Realizujemy 
kilka programów europejskich i wiele 
szkoleń, które pozwalają na przekwali-
fikowania i wzrost kompetencji naszych 
członków, do poprawy ich pozycji na 
rynku pracy. Bardzo ważny jest Dział 
Prawny, udzielający bezpłatnych porad 
prawnych członkom Związku. Pande-

Prezydium WZD.

Poczet sztandarowy.

Goście Walnego Zebrania Delegatów.
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mia niewątpliwie utrudniła nasze dzia-
łania. Mimo to w działalności związko-
wej, opartej na relacjach personalnych, 
ani na moment nie osłabła nasza aktyw-
ność. Przypomnijmy tu akcje w obronie 
dokerów, członków Związku w sieciach 
handlowych, walkę o płace w sferze 
budżetowej. 

Krzysztof Dośla podkreślił też walor 
edukacyjny i informacyjny działalności 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”. Spektrum działalności związko-
wej jest bowiem bardzo szerokie – od 
obrony praw pracowniczych, poprzez 
obchody rocznicowe robotniczych 
protestów, Fundusz Stypendialny „So-
lidarności” (jedyny tego rodzaju w Pol-
sce), po Maraton Solidarności. Prze-
wodniczący gdańskiej „Solidarności” 
podziękował wszystkim związkowcom 
za aktywność. 

Do uczestników WZD zwrócił się też 
Piotr Duda, przewodniczący Krajówki: 
– Nie przypuszczaliśmy w 2018 roku, że 
spotkamy się na ważnych spotkaniach 
w regionach dopiero po trzech latach. 
Sytuacja pandemiczna jest zła. Była ona 
nie tylko dla nas czymś nowym. Nie 
było możliwości spotkań bezpośrednich 
i negocjacji. Nie pozwoliliśmy mimo to 
na liberalizację relacji z pracownikami, 
wymogliśmy na ministrach i przedsię-
biorcach, że konieczna jest konsultacja 
ze związkami zawodowymi przy zmia-
nach w przepisach prawa pracy.

Piotr Duda wymienił przy tym 
główne zagrożenia. To pandemia i jej 
kolejna fala (Duda apelował o prze-
strzeganie wymogów sanitarnych), 
kryzys na wschodniej granicy, inflacja 
zagrażająca zarobkom oraz tzw. religia 
klimatyczna (wraz z jej absurdami), 
dyktowana przez instytucje światowe i 
UE, która wpływa na wzrost cen ener-
gii elektrycznej i gazu, a to z kolei m.in. 
powoduje wzrost cen podstawowych 
artykułów. Dodał też, że gospodarka w 
państwach tzw. starej Unii (Wspólnota 
Węgla i Stali) rozwijała się na tradycyj-
nych surowcach energetycznych.

Piotr Duda przywołał wsparcie 
udzielone przez NSZZ „S” białoruskim 
opozycjonistom i niezależnym związ-
kowcom, w tym zapewnienie miejsca 
pobytu liderowi związkowemu z zakła-
dów z okolic Grodna. NSZZ „S” przeka-
zał też milion złotych na specjalny fun-
dusz solidarnościowy z Białorusinami. 
Przypomniał też o wywalczeniu tzw. 
dodatku solidarnościowego dla tracą-
cych pracę w czasie pandemii. Zwrócił 
także uwagę, że nie można importować 
towarów, w tym węgla i stali, z Rosji i 
Białorusi.

Poseł Janusz Śniadek (PiS) mówił o 
przyszłorocznym wprowadzeniu roz-
wiązań, głównie podatkowych, wyni-
kających z Polskiego Ładu. Zwrócił też 
uwagę na aspekty prawne związane z 
pracą zdalną i na jej negatywne skutki.

Zebrani na XVII WZD przyjęli sta-
nowisko w sprawie sytuacji w oświacie 
w trudnym czasie pandemii, stanowi-
sko dotyczące polityki przemysłowej 
dla sektora okrętowego, stanowisko 
w sprawie obrony granicy i uznania 
dla żołnierzy, policjantów, strażników 
granicznych, strażaków oraz w sprawie 
umożliwienia wyboru pracownikom 
przy przejściu na emeryturę w ramach 
emerytury stażowej, a także o koniecz-
ności 20-procentowego wzrostu wyna-
grodzeń dla pracowników muzeów.

Artur S. Górski 
zdjęcia: Paweł Glanert

Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski

Andrzej Drzycimski 

Historyk, dziennikarz, działacz opozycji, 
polityk, nauczyciel akademicki. W Sierpniu 
1980 r. był jednym z 35 dziennikarzy, którzy 
podpisali deklarację solidarności z Międzyza-
kładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni 
Gdańskiej. Od września 1980 r. członek Komi-
sji Zakładowej NSZZ „S” przy Wydawnictwie 
PAX w Warszawie i SDP. W stanie wojennym 
internowany w Strzebielinku koło Wejhe-
rowa (13 grudnia 1981 – 8 lipca 1982). Z A. 
Kinaszewskim opublikował relację z pobytu 
w Strzebielinku Dziennik internowanego. W 
maju i sierpniu 1988 r. uczestnik strajków w 
Stoczni Gdańskiej. Od sierpnia 1990 r. rzecznik 

prasowy Lecha Wałęsy jako przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, następnie od 
grudnia 1990 r. do sierpnia 1994 r. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ryszard Rusiłowicz

Jest członkiem NSZZ „Solidarność” od 
1980 roku. Był członkiem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w latach 
1981–2002. Był delegatem m.in. na pierwszy 
zjazd NSZZ „Solidarność” w 1981 roku. 

Brał udział w protestach w Gdańsku w 1966 
r. po uroczystościach milenijnych w bazyli-
ce Mariackiej. W marcu 1968 r. został pobity 
podczas manifestacji w Gdańsku Wrzeszczu. 
W 1970 r. uczestniczył w Gdyni, a po południu 
w Gdańsku w dramatycznych wydarzeniach 
grudniowych. 1 września 1980 r. zainicjował 
powołanie komitetu strajkowego w swoim za-
kładzie pracy i jako jego delegat zgłosił się do 

MKS w Stoczni Gdańskiej. Po zakończeniu strajku był członkiem Zakładowego Ko-
mitetu Założycielskiego „S” w Zakładzie Projektów i Dokumentacji Geologicznych, 
a następnie przewodniczącym komisji zakładowej „S” do marca 1998 r. W stanie 
wojennym przechowywał wszystkie oryginalne dokumenty Komisji Uchwał i Wnio-
sków I Krajowego Zjazdu Delegatów „S”.

Roman Stegart 

Brał udział w protestach w 1970 roku w Gdy-
ni będąc pracownikiem Stoczni im. Komuny 
Paryskiej. Zajmował się kolportażem na terenie 
Gdyni pisma Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża „Robotnik Wybrzeża” w latach 1978–
–80. Od 15 sierpnia 1980 r. uczestniczył w straj-
ku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Brał czynny udział w strukturach „Solidarności’ 
w latach 1980–1981. Uczestniczył w strajku po 
wprowadzeniu stanu wojennego 14 grudnia 
1981 r., był jednym z liderów Tajnej Komisji 
Zakładowej w Stoczni im. Komuny Paryskiej. 
Współorganizator drukarni podziemnych na 
terenie Gdyni (7 punktów). Od stycznia 1989 

roku członek Tymczasowego Zarządu Regionu (po połączeniu Międzyzakłado-
wego Komitetu Organizacyjnego i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej). Od 24 lat 
prowadzi lekcje z najnowszej historii Polski w szkołach.

Odznaczenia 
państwowe 
na WZD

W czasie Walnego Zebrania Delegatów uhonorowano osoby 
zaangażowane w działalność opozycyjną w czasach PRL  
i w działalność związkową.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski

Jan Jakubowski 

Między 1980 a 1981 rokiem przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańskim Wydawnictwie Prasowym. 
W sierpniu 1981 r. zorganizował w Gdańsku 
akcję „Dni bez prasy (reżimowej)”. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego i likwidacji tygo-
dnika „Czas” został zwolniony z pracy i objęty 
zakazem wykonywania zawodu dziennikarza. 
W latach 1983–1989 redaktor i autor tekstów 
w podziemnym piśmie „Przekaz”, 1984–1986 
redaktor nielegalnego biuletynu „Solidarność. 
Pismo Regionu Gdańskiego”, 1988–1989 re-
daktor podziemnej „Gazety Politechnicznej”. 
W 1989 roku współtworzył „Tygodnik Wybor-

czy”, przekształcony po czerwcowych wyborach w „Tygodnik Gdański”. W latach 
1991–1996 redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. 

Andrzej Liberadzki 

Na fali przemian po Sierpniu 1980 r. został 
wybrany do proreformatorskiej Rady Krajowej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po ogło-
szeniu stanu wojennego zrezygnował z dzien-
nikarstwa w oficjalnych mediach. Związał się z 
„drugim obiegiem”, będąc od 1983 r. redakto-
rem głównego biuletynu gdańskiego podziemia 
„Solidarność”. W 1989 r., na potrzeby kampa-
nii wyborczej, uruchomił redakcję „Tygodni-
ka Wyborczego”, który promował pomorskich 
kandydatów „Solidarności” i związanych z nią 
ugrupowań. Stał się on zalążkiem „Tygodnika 
Gdańskiego”– pisma członków i sympatyków 

„S”. Był tam zastępcą redaktora naczelnego, a następnie naczelnym. W 1995 r. objął 
funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego”, zaś w l. 1996–1997 
był redaktorem naczelnym. Odszedł, nie zgadzając się z interwencją niemieckiego 
wydawcy, który skrytykował publicznie głośny artykuł dotyczący kontaktów Alek-
sandra Kwaśniewskiego z agentem rosyjskiego wywiadu.

Mirosław Piórek

Aktywny uczestnik strajku w 1988 roku 
w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Od 1997 
r. jest przewodniczącym Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego S.A. Organizacja ta jest naj-
większą w Regionie Gdańskim, liczy prawie 
1500 członków. Jest członkiem Zarządu Re-
gionu Gdańskiego i Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” a także przewodniczącym Sek-
cji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ 
„Solidarność”. Podejmuje różne działania na 
rzecz utrzymania i rozwoju przemysłu stocz-
niowego w Polsce. W sposób szczególny ma 

na uwadze ochronę miejsc i warunków pracy, godnych wynagrodzeń. Kierowana 
przez Mirosława Piórka organizacja związkowa od lat wspiera różne inicjatywy 
patriotyczne, charytatywne, w tym budowę pomnika Marszałka J. Piłsudskiego 
w Gdańsku, Krzyża na Górze Gradowej w Gdańsku, pomaga cmentarzowi na 
Rossie w Wilnie, Muzeum Sybir pro Memento w Gdańsku, wspiera kolonie dla 
dzieci z parafii gdańskich, Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”, pomagała 
dzieciom z Tarnobrzega po powodzi w 2010 r.

Henryk Różański  

Aresztowany w grudniu 1956 r. i skazany. 
Czynnie uczestniczył w protestach Grudnia 
1970 r. w Gdyni, za co został wyrzucony z pra-
cy w Stoczni im. Komuny Paryskiej. W sierp-
niu 1980 r. brał udział w strajku okupacyjnym 
w stoczni. Od 1980 r. należał do Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Stoczni im. Komuny 
Paryskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
uczestniczył w strajku okupacyjnym w stoczni. 
Następnie zaangażował się w tworzenie niele-
galnych struktur związkowych. Od reaktywacji 
Związku w 1989 r. ponownie wszedł w skład Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdynia, aktywnie działając do momentu przej-

ścia na emeryturę w 2010 r. Od 1989 r. do roku 1993 wchodził w skład Społecznego 
Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. 
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Czesław Szweda 

Jako pracownik Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni czyn-
nie uczestniczył w protestach ro-
botniczych w grudniu 1970 r. W 
styczniu 1971 r. próbował wraz 
z grupą stoczniowców wzniecić 
ponownie strajk w stoczni. Brał 
udział w strajku w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w sierpniu 
1980 r. W grudniu 1981 r. po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
wszedł w skład Komitetu Strajko-

wego Stoczni im. Komuny Paryskiej. W latach 1982–1989 działał w 
opozycji antykomunistycznej. W strukturach konspiracyjnych „S” 
na terenie stoczni piastował funkcję skarbnika. Za swoją postawę był 
szykanowany. W 1989 r. znalazł się w grupie legalizującej ponownie 
NSZZ „Solidarność” w gdyńskiej stoczni. 

Złote Krzyże Zasługi

Irena Jenda 

Członek NSZZ „Solidarność” 
od roku 1980, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Gdańsku od roku 
1993. Zatrudniona w Zarządzie 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” w Dziale Szkoleń na 
stanowisku trenera związkowego. 
Obecnie kierownik działu, tre-
ner i metodyk. Członek Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Przewodnicząca Regionalnej 
Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S” 

w kadencji 2014–2018, obecnie zastępca przewodniczącego. Długo-
letni ławnik w sądzie pracy. 

Aleksander Kozicki  

Doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii. Za-
angażowany w działa lność 
NSZZ „Solidarność”: w latach 
1998–2018 wiceprzewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej 
Stoczni Gdynia, członek Za-
rządu Regionu Gdańskiego „S”, 
przewodniczący Rady Oddziału 
Gdynia Regionu Gdańskiego. 
Od wielu lat współorganizuje 
uroczystości upamiętniające 
tragedię Grudnia 1970 w Gdy-

ni. W 2008 r. organizator (wraz z Klubem Honorowych Dawców 
Krwi Stoczni Gdynia) akcji zbierania krwi dla walczącej Gruzji. 
Inicjator akcji wysyłania protestów do Konsulatu Federacji Rosyj-
skiej w Gdańsku i Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. 
Od 2019 r. radny Sejmiku Województwa Pomorskiego (Prawo i 
Sprawiedliwość).

Józef Rymsza 

W 1980 r. tworzył NSZZ „Soli-
darność” w PPU „Prefabet”. Został 
wybrany na zastępcę przewodni-
czącego, a następnie do ogłoszenia 
stanu wojennego pełnił funkcję 
przewodniczącego. Brał udział w 
strajkach, jeździł też na spotkania 
związkowe do Gdańska. Był orga-
nizatorem pierwszej mszy polowej 
z okazji 3 Maja w 1981 r. w Koście-
rzynie przy pomniku Józefa Wybic-
kiego, i wydarzeń Grudnia 1970. Po 
ogłoszeniu stanu wojennego kol-
portował materiały niezależne. 

Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Oddziału NSZZ „S” w Ko-
ścierzynie. Jest inicjatorem pomocy dla powodzian, tzw. Akcji Zeszyt 
dla uczniów oraz organizatorem Wieczerzy Wigilijnych w Koście-
rzynie dla osób samotnych, rodzin wielodzietnych. 

Zbigniew Sikorski 

Przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Spół-
dzielni Mleczarskiej „Maćkowy” 
w Gdańsku od 1999 r., członek 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” od roku 
2002. Przewodniczący Rady 
Krajowej Sekcji Przemysłu  Mle-
czarskiego, Spirytusowego i Kon-
centratów Spożywczych NSZZ 
„Solidarność”, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemy-
słu Spożywczego, delegat na KZD  
NSZZ „Solidarność”.  

Leszek Świeczkowski  

W latach 1990–1998 wiceprze-
wodniczący KM NSZZ „Solidar-
ność” w obecnej Polpharmie, zaś od 
roku 1998 na stanowisku przewod-
niczącego KM. Od roku 2002 wi-
ceprzewodniczący Krajowej Sekcji 
Pracowników Przemysłu Farmaceu-
tycznego „S”. Od roku 1990 delegat 
na WZD Regionu Gdańskiego, a od 
roku 2002 delegat na KZD NSZZ 
„S”. Przewodniczący zespołu nego-
cjacyjnego w procesie prywatyzacji 
starogardzkich Zakładów Farmaceu-
tycznych „Polfa”, który zakończył się 

podpisaniem bardzo korzystnego dla pracowników pakietu socjalnego. Od 
roku 2002 do dziś pełni społeczną funkcję wiceprezesa koszykarskiego klubu 
sportowego SKS Polpharma w Starogardzie Gdańskim. 

Bogdan Tyloch  

Od 2004 r. jest przewodniczą-
cym Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Chojnicach. Od 2007 r. 
przewodniczący Samorządu Miesz-
kańców Osiedla nr 5 w Chojnicach. 
Od 1980 r. jest członkiem NSZZ 
„Solidarność”. Współorganizator 
struktur „Solidarności” w PKP. Od 
1998 r. jest kierownikiem Oddziału 
NSZZ „S” w Chojnicach. Organi-
zator różnych akcji związkowych, 
inicjator nadania imienia rotmi-
strza Witolda Pileckiego jednemu 
z rond w Chojnicach.

Anna Woroniecka  

Nauczycie lka  geograf i i . 
W NSZZ „S” od 1994 r., przewod-
nicząca związkowego koła, członek 
KM Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku (2002–2018), członek 
Prezydium (2007–2018), członek 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej (od 
2014 r. przewodnicząca). Od 2004 
roku uczestniczy w grupie wspar-
cia dla osób mobbingowanych 
w oświacie. W latach 2011–2019 
radna dzielnicy Gdańsk Śródmie-
ście. Od 1965 r. należy do ZHP.

Śp. Bogumił Soczyński 
(zmarł 7 lipca 2020 r.)  

Od 1990 r. był radcą prawnym 
zatrudnionym przez Regional-
ną Sekcję Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „S”, a także przez KK 
NSZZ „S”. Udzielał także porad 
prawnych w Regionie Gdańskim 
NSZZ „S”. Jako wybitny specjalista 
w dziedzinie prawa oświatowego 
przez dziesięciolecia wspierał „So-
lidarność” oświatową, udzielając 
porad prawnych, pisząc pisma 
procesowe i opinie prawne. 

Srebrne Krzyże Zasługi

Krzysztof Adamczyk 

Od 1980 r. członek NSZZ „So-
lidarność”, w latach 1995–2002 
przewodniczący i wiceprzewod-
niczący Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej, od 2002 r. do teraz 
członek Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”. W latach 1998–
–2002 z ramienia RS AWS radny 
I kadencji Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Od 2007 r. członek 
Polskiego Stowarzyszenia Morsko-
-Gospodarczego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. 

Stefan Gawroński  

Członek NSZZ „S” od wrze-
śnia 1980 r. Przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Okręgowej Stacji 
Hodowli Zwierząt w Gdańsku od 
1989 do 1995 r. Od 1993 r. za-
trudniony w Zarządzie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Dziale 
Szkoleń jako trener związkowy. 
Jako członek Prezydium ZRG 
zajmuje się zagadnieniami szko-
leń, rozwoju Związku oraz BHP 
i ochroną zdrowia pracowników 
w środowisku pracy. Współdziała 
na tym polu z Państwową Inspek-

cją Pracy, za co został uhonorowany w 2009 r. Nagrodą im. Haliny 
Krahelskiej. Organizuje szkolenia dla społecznych inspektorów pra-
cy. Od 2001 r. jest mediatorem prawa pracy z listy ministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Pełnił funkcję ławnika. Członek Kapituły 
Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości

Piotr Szczudłowski  

Od 1977 r. był członkiem 
Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela, natomiast od 1979 r. 
działał w Ruchu Młodej Polski. 
W sierpniu 1980 r. uczestniczył 
w strajku w Stoczni Gdańskiej jako 
drukarz i kolporter materiałów 
MKS. Aresztowany po mani-
festacji w listopadzie 1980 roku.

Internowany,  zwolniony 
w grudniu 1982 r. Od 1983 r. 
zaangażował się w działalność 
niezależnego ruchu studenckiego 
oraz lubelskiej Konfederacji Pol-

ski Niepodległej. W 1985 r. został aresztowany za kolportaż ulotek 
podziemnej „Solidarności”, za co został skazany na 1 rok więzienia.

Tadeusz Szczudłowski  

W 1976 r. podpisał list pro-
testacyjny studentów wyższych 
uczelni Gdańska przeciwko re-
presjom wobec robotników za-
kładów w Radomiu i Ursusie. Od 
1977 r. zaangażował się w działal-
ność Ruchu Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela, prowadząc 
w swoim mieszkaniu punkt in-
formacyjny.  3 maja 1980 r. pod-
czas manifestacji przy pomniku 
Jana III Sobieskiego w Gdańsku 
na Targu Drzewnym wygłosił 
przemówienie, za co został aresz-

towany i skazany na karę 3 miesięcy więzienia. W sierpniu 1980 r. 
uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Jest współautorem 21 
postulatów ogłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 
Od 2 stycznia do 16 października 1982 r. internowany w Ośrodku 
Odosobnienia w Strzebielinku. Od 1983 r. zaangażował się w pomoc 
więźniom politycznym i ich rodzinom. W maju 1988 r. uczestniczył 
w strajku w Stoczni Gdańskiej.
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Gościem zebrania Zarządu Regionu 
Gdańskiego 8 listopada br. był Karol 
Rabenda, od września 2021 podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Akty-
wów Państwowych, któremu podlega  
morska energetyka wiatrowa, czyli 
realizacja projektu morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku przez firmy, 
na które wpływ ma Skarb Państwa.

– Instalacje i inwestycje w farmy wia-
trowe są szansą, którą dostrzegamy dla 
naszej gospodarki morskiej, w tym prze-
mysłu stoczniowego tutaj na Wybrzeżu 
– stwierdził Krzysztof Dośla, zwracając 
uwagę na perspektywy istniejące  przed 
nową formą pozyskiwania energii.

Rozwój morskiej energetyki wiatro-
wej niesie ze sobą ogromny potencjał. 
Jest ona jedyną technologią komercyjną 
z dziedziny odnawialnych źródeł ener-
gii, która wpływa na rozwój i konku-
rencyjność portów i stoczni. Jednostki 
pływające do obsługi farm wiatrowych 
określa się w sektorze offshore wind 
jako CTV (crew transfer vessels). Słu-
żą one do transferu ekip serwisowych, 
sprzętu i części zamiennych na wieże 
z turbinami. Przy ich projektowaniu, 
konstrukcji i budowie stosuje się no-
woczesne technologie – podwójny na-
pęd strumieniowy, alternatywny napęd 
aerodynamiczny, umożliwiające precy-
zyjne działanie i sterowność w miejscu 
dokowania.

– Mamy dbać o aktywa państwo-
we i wspierać nasze przedsiębiorstwa. 
Ministerialna aktywność odbywa się 
poprzez spółki, które inwestują w dzie-
dzinę energetyczną – podkreślał Karol 
Rabenda. Od strony legislacyjnej pro-
gram w administracji państwowej pro-
wadzi Ministerstwo Klimatu.

Mowa jest o 140 miliardach złotych, 
które są do zagospodarowania w prze-
ciągu najbliższej dekady. Dla regionu po-
morskiego ma to wielkie znaczenie. Sza-
cuje się, że dzięki inwestowaniu w farmy 
wiatrowe powstanie 70 tysięcy nowych 
miejsc pracy związanych z branżą energe-
tyczną i serwisem dla morskich instalacji 
OZE. Innowacyjne technologie podniosą 
poziom naszych spółek energetycznych i 
unowocześnią sposoby pozyskiwania 
energii. Pytanie jest na razie otwarte, 
gdzie te miejsca pracy powstaną?

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

O energetyce wiatrowej na ZRG

Gościem zebrania Zarządu Regionu Gdańskiego 8 listopada br. był Karol Rabenda 
(po prawej).

Pewne jest, że Bałtyk jest atrakcyjny 
dla morskich farm wiatrowych ze wzglę-
du na wiatr, płytkie wody, niewielkie pły-
wy. Jest jednak problem, na który zwrócił 
uwagę Karol Guzikiewicz, związkowy 
lider ze Stoczni Gdańskiej, dzisiaj części 
Grupy Przemysłowej Baltic – lokalizacja 
przyszłej fabryki pracującej dla segmen-
tu offshore oraz samo bałtyckie dno, wy-
magające specjalistycznego oczyszczenia 
z wraków oraz pozostałości po zatopio-
nej broni chemicznej. I tu jest szansa dla 
stoczni Wybrzeża, o ile zapadnie decyzja 
o budowie specjalistycznej jednostki 
dedykowanej do oczyszczania dna mor-
skiego. Kolejnym tematem według Ka-
rola Guzikiewicza jest lokalizacja fabryki 
pracującej w przyszłości na rzecz farm 
wiatrowych. Dopytywał, gdzie składni-
ki wiatraków będą budowane i od kogo 
ewentualnie kupione.

– O polskim przemyśle w kontekście 
farm wiatrowych dużo się mówi. Rząd 
zaproponował projekt, aby utrzymać 
nasz potencjał intelektualny i produkcyj-
ny. Do dzielenia tego tortu powinni być 
zaproszeni związkowcy i przedsiębiorcy, 
aby dowiedzieć się, co należy robić. Nie 
czujemy zaproszenia do tego programu. 
Obawiamy się, że w konsumpcji tego tor-
tu będą uczestniczyły głównie firmy za-
graniczne, nie dając nam nawet czasu na 
zaprezentowanie kompetencji. Stąd mój 
wniosek o spotkanie branżowe przedsta-
wicieli naszego Związku, pracodawców 
z Forum Okrętowego, Agencji Rozwo-
ju Przemysłu, firm i ministerstwa, by 
była realna szansa dla rodzimych firm 
z Wybrzeża. Ale musimy wiedzieć, co 
możemy i co mamy wykonać. W rok 
nie wykona się obszernej dokumentacji 
technicznej – apelował o robocze spo-
tkanie przedstawicieli branż Mirosław 
Piórek, przewodniczący Krajowej Sek-
cji Przemysłu Okrętowego NSZZ „So-
lidarność” i przewodniczący Związku w 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.

Karol Rabenda zadeklarował, że 
będzie rzecznikiem doprowadzenia do 
takiego spotkania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów wydał dwie decyzje dotyczące 
budowy farm wiatrowych w polskiej stre-
fie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. 
Pierwsza dotyczy Polskiej Grupy Ener-
getycznej, druga PKN Orlen. Oba kon-
cerny mają zgody na utworzenie przed-

siębiorstw z zagranicznymi partnerami. 
Powstało joint venture – Polskiej Gru-
py Energetycznej oraz duńskiej firmy 
Ørsted Wind Power, która jest częścią 
grupy kapitałowej duńskiego skarbu 
państwa. Druga tzw. koncentracja do-
tyczy PKN Orlen oraz NP Baltic Wind, 
należącej do kanadyjskiej grupy North-
land (współpraca na bazie spółki Baltic 
Power, która jest kontrolowana przez 
PKN Orlen). Trwa doprecyzowywanie 
przedsięwzięcia. Projekt techniczny 
oraz budowlany wykonuje brytyjska 
Offshore Design Engineering Ltd.

Polska Grupa Energetyczna SA 
planuje budowę trzech morskich farm 
wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku: 
Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (moc 
planowana 900 MW), Baltica-2 o mocy 
1500 MW i Baltica-3 o mocy 1045 MW. 
Otrzymały one od Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych warunki przyłączenia 
do Krajowych Sieci Energetycznych. 
Rozruch planuje się w 2030 roku. Te 
dwie koncesje najpewniej będą obsłu-
giwane przez porty trójmiejskie i Ustkę.

Prywatna Polenergia SA i jej udzia-
łowiec – norweski Equinor – realizują 
morską farmę wiatrową 81 kilometrów 
od portu w Łebie, na wodach o głębo-
kości 25–35 metrów i dwie kolejne na 
wysokości gmin Smołdzino i Łeba, w 
odległości 27 i 40 kilometrów od portu 
w Łebie, na głębokościach do 40 metrów. 
Ich łączna moc wyniesie 3 GW. Zgod-
nie z harmonogramem pierwsza dosta-
wa energii elektrycznej ma nastąpić za 
cztery lata, jesienią 2025 roku.

W przypadku portu instalacyjnego, 
z zapleczem operacyjno-serwisowym, 
ze względu na bliskość obszarów, na 
których m.in. PGE zainstaluje turbiny 
wiatrowe, porty w Gdańsku i Gdyni wy-
dają się najlepszym wyborem. Z kolei 
Łeba, Ustka, Władysławowo i Darłowo 
mają wystarczające warunki jako porty 
operacyjne i serwisowe.

Jeszcze w tym roku, o ile warunki 
pozwolą, ma odbyć się spotkanie przed-
stawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Petrobalticu, Energi OZE, Forum Okrę-
towego i NSZZ „Solidarność”, by robo-
czo zastanowić się, jakie komponenty 
przedsięwzięcia i zamówienia mogą 
i powinny być realizowane w stoczniach 
Wybrzeża gdańskiego.

Artur S. Górski

Szacuje się, że dzięki 
inwestowaniu w farmy 
wiatrowe powstanie  
70 tysięcy nowych miejsc 
pracy związanych z branżą 
energetyczną i serwisem 
dla morskich instalacji OZE. 
Innowacyjne technologie 
podniosą poziom naszych 
spółek energetycznych  
i unowocześnią sposoby 
pozyskiwania energii. 

Tarcza antyinflacyjna jest rządową propozycją działań podatkowych ma-
jących złagodzić wzrost cen paliw i energii.  

– Postaramy się wdrożyć pakiet antyinflacyjny jeszcze w grudniu, tak żeby nie-
które jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, 
mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku – zapowiedział 29 listopada br. premier 
Mateusz Morawiecki. 

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych (akcyza na 
poziomie minimum unijnego od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. oraz 0 
proc. od sprzedaży detalicznej paliw od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.), obniżki 
cen gazu (styczeń–marzec 2022 r.) przez niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.), 0 
proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz obniżka cen 
energii elektrycznej (na styczeń–marzec 2022 r.) przez niższy VAT (5 proc. zamiast 
23 proc.). Zapowiedziane jest złagodzenie skutków wzrostu cen podstawowych 
produktów spożywczych poprzez dodatek „tarczowy” od 400 zł do 1150 zł na rok, 
w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. Są też zapowiedziane oszczęd-
ności w administracji.

„Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodat-
ki, chcemy solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii 
elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen upraw-
nień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
(UE ETOS). Dlatego proponujemy zwolnienie z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 
zł/MWh dla gospodarstw domowych i obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla 
pozostałych odbiorców do minimum UE” – napisano w komunikacie rządowym. 

Za 2021 rok możemy spodziewać się 7-procentowego wzrostu cen rok do roku, 
co byłoby najgorszym odczytem od stycznia 2001 roku.

W 2022 roku koszty zakupu energii elektrycznej, gazu ziemnego i benzyny dla 
przeciętnej  rodziny wzrosną o ok. 300 zł miesięcznie względem stycznia 2021 roku. 
Rządowa tarcza antyinflacyjna ma ograniczyć wzrost do ok. 200 zł miesięcznie (do 
kwietnia 2022 r.) poprzez czasową obniżkę podatku VAT na gaz ziemny i energię 
elektryczną. 

(asg)

Tarcza 
antyinflacyjna

Dzięki ofiarności darczyńców w ba-
zylice św. Brygidy w Gdańsku budowa-
ny jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny. 
Dzieło jest wotum za odzyskanie wol-
ności i za „Solidarność”.

29 listopada br., w odpowiedzi na 
prośbę ks. kanonika Ludwika Kowal-
skiego, proboszcza parafii pw. św. Bry-
gidy, jego apel o wsparcie i pomoc przy 
budowie Bursztynowego Ołtarza Ojczy-
zny, do bazyliki dotarło 488 kg rurek 
miedzianych niezbędnych do prac.

Elementy konstrukcji powstającego w 
Bastionie „Solidarności” ołtarza zostały 
przygotowane i przekazane przy wsparciu 
NSZZ „Solidarność” z firmy o bogatych 
tradycjach w branży metali nieżelaznych 
– Hutmen Sp. z o.o. oraz Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.  Zarząd spółki 
Hutmen materiał przekazał w formie darowizny.

Serdeczne podziękowania za ten cenny dar Krzysztof Żmuda, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku, 
przekazał zarówno zarządowi spółki, jak i Koleżankom i Kolegom z „Solidarności”, 
z Wiktorem Cisłowskim, przewodniczącym MOZ NSZZ „Solidarność” przy Hut-
men SA, na czele. Przypomnijmy, że artyści wraz z historykami sztuki dostosowali 
projekt ołtarza do zabytkowego charakteru świątyni, a stoczniowcy i technicy róż-
nych specjalności zrealizowali harmonijną konstrukcję wielkiej, sięgającej skle-
pienia, nadstawy ołtarzowej i jej oświetlenie. W centrum ołtarza jest umieszczony 
obraz Matki Boskiej Opiekunki Ludzi Pracy. 

Wpłat na wotum można dokonywać bezpośrednio w kasie w siedzibie ZRG w 
Gdańsku oraz na konto Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” o numerze: 34 
1160 2202 0000 0000 6189 1527, z dopiskiem: „Cegiełka na Bursztynowy Ołtarz”. 
Wsparcie można też przesłać bezpośrednio na konto parafii: 37 1240 2920 1111 
0010 2775 1531.

Do realizacji kolejnych prac nadal potrzebne są dalsze zakupy materiałów. Dar-
czyńcy otrzymują pamiątkowy albumik „Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny”, a w nim 
rys historyczny bazyliki z licznymi fotografiami wyjątkowego ołtarza.

(asg)

Dar na budowę Bursztynowego 
Ołtarza Ojczyzny
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Reprezentanci i przewodniczący organizacji związkowych NSZZ „Solidar-
ność” działających w opiece zdrowotnej w Regionie Gdańskim 24 listopada 
br. spotkali się z Marią Ochman, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Zapoznali się na bieżąco ze skutkami 
rokowań nad zmianami w systemie wynagradzania pracowników ochrony 
zdrowia i wypłaty dodatków covidowych. 

O pracownikach 
opieki zdrowotnej 
informacyjnie

46 procent obywateli ocenia pozy-
tywnie działalność związków za-
wodowych w Polsce, a 18 procent 
badanych odnosi się do niej kry-
tycznie – wynika z sondażu CBOS. 
Wzrósł jednak odsetek badanych 
uważających, że związki zawodowe 
w Polsce mają zbyt mały wpływ na 
decyzje władz.

Według badania 6 proc. Polaków 
deklaruje członkostwo w związkach 
zawodowych, co stanowi jedną dzie-
siątą pracowników najemnych (10,5 
proc.). Większość ankietowanych na-
leży do związków będących  dużymi 
organizacjami – NSZZ „Solidarność”, 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych.

46 proc. Polaków ocenia pozytyw-
nie działalność związków zawodowych, 
z kolei 18 proc. badanych odnosi się do 
niej krytycznie – wynika z sondażu 
CBOS. Z badań wynika, że do związ-
ków zawodowych częściej należą kobie-
ty (13 proc.) niż mężczyźni (9 proc.). 
Członkostwo w związkach zawodowych 
w większym stopniu niż przeciętnie de-
klarują osoby zatrudnione w instytu-
cjach publicznych i przedsiębiorstwach 
państwowych.

Z badania wynika, że prawie jedna 
trzecia zatrudnionych (32 proc.) wie 
o działaniu związków zawodowych w 
swoim miejscu pracy. 15 proc. respon-
dentów wskazało, że jest ich nawet kil-
ka. Z kolei 52 proc. Polaków zadeklaro-
wało, że w ich zakładach pracy nie ma 
związków zawodowych.

Jak oceniamy związki zawodowe?

Autorzy badania podkreślają, że 
poprawił się też odbiór działalności 
związków zawodowych w Polsce. Pra-
wie połowa ankietowanych (46 proc.) 
postrzega ją jako korzystną dla kraju 
– to wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu 
z badaniem z 2019 roku. Z kolei prawie 
jedna piąta (18 proc.) ocenia negatyw-
nie działalność związków zawodowych 
– spadek o 3 pkt proc.

Jedna trzecia Polaków (32 proc. 
– wzrost o 5 pkt proc.) twierdzi, że 
związki zawodowe skutecznie bronią 
interesów pracowniczych. Z badania 
wynika, że według 39 proc. Polaków 

Pozytywna ocena 
działalności związków 

zawodowych

46%

Negatywna

18%

Nie mam zdania

36%

Jak obywatele oceniają działalność związków 
zawodowych w Polsce?

(o 10 proc. więcej niż w 2016 r.) związ-
ki zawodowe mają zbyt mały wpływ na 
decyzje władz, a co dziesiąty badany (9 
proc.) uważa, że wpływ ten jest duży.

Badanie „Aktualne problemy i wy-
darzenia” przeprowadzono w ramach 
procedury mixed-mode na reprezen-
tatywnej imiennej próbie pełnoletnich 
mieszkańców Polski, wylosowanej z 
rejestru PESEL. We wszystkich przy-
padkach ankieta miała taki sam zestaw 
pytań i strukturę. Badanie zrealizowa-
no od 18 do 28 października 2021 r. na 
próbie 1157 osób.

(asg)

Przypominamy, że członkowskie 
legitymacje elektroniczne NSZZ „So-
lidarność” są ważne rok, dlatego do 
31 stycznia 2022 r. każda organizacja 
związkowa  jest zobowiązana do prze-
słania, na podstawie listy wydanych le-
gitymacji, do Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”:
1.  Listy członków organizacji, którzy 

zrezygnowali z członkostwa.
2. Listy członków organizacji, którzy 

zostali usunięci ze Związku.
3. Listy członków organizacji, którzy 

odeszli do innej organizacji związ-
kowej.

4. W przypadku, gdy liczba członków 
organizacji, którzy posiadają legity-

mację, się nie zmieniła, nie przesyła-
my listy, a jedynie informację, że nic 
się nie zmieniło.
Zwracamy uwagę zwłaszcza na 

punkt 4, gdyż w przypadku niepoinfor-
mowania Zarządu Regionu Gdańskiego, 
iż liczba członków posiadających legi-
tymację się nie zmieniła, automatycznie 
wszystkim członkom organizacji legity-
macje zostaną unieważnione. Będzie to 
skutkować na przykład utratą ważności 
karty paliwowej Lotosu.

Organizacja, która dotychczas nie 
wystąpiła do Zarządu Regionu o le-
gitymacje elektroniczne dla swoich 
członków, może to uczynić, zgłaszając, 
listem poleconym lub osobiście, wypeł-

nione formularze „Wniosków o wydanie 
elektronicznej legitymacji NSZZ „Soli-
darność”, dostępne na stronie interneto-
wej www.solidarnosc.gda.pl w zakładce 
„Legitymacja związkowa”(na dole stro-
ny) oraz wypełnione komputerowo ze-
stawienie nazwisk i imion składających 
formularze członków. Legitymacja daje 
możliwość wystąpienia o kartę paliwo-
wą Lotosu.     

Osobą upoważnioną do kontaktów 
ze strony ZRG jest Krzysztof Rataj – tel. 
58 308 44 43 (w poniedziałki, środy i piąt-
ki), e-mail: krzyra@solidarnosc.gda.pl

Kolejne weryfikacje listy członków 
będą przeprowadzane na koniec każde-
go roku kalendarzowego.

 Legitymacje elektroniczne

w w w. s o l i d a r n o s c . g d a . p l
W I E S Z  W I Ę C E J

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego pod-
pisał 5 listopada br. porozumienie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim w 
sprawie podwyżki płac. Czy zakończy ono protest pracowników ochrony zdrowia, 
który trwa od 11 września br.?  Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
Pracowników Ochrony Zdrowia nie uczestniczył w rozmowach, domagając się 
spotkania z premierem. 

Porozumienie w ramach RDS z 5 listopada br. dotyczy zmian w ustawie o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Oznacza ono zwiększenie nakładów 
na system opieki zdrowotnej i wynagrodzenia o około 6,5 miliarda złotych. Ma 
to przełożyć się na realny wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku dla zawodów 
medycznych. Dopisani zostali też w porozumieniu pracownicy niemedyczni za-
trudnieni w szpitalach i przychodniach. Zmienią się grupy zaszeregowania pra-
cowników ochrony zdrowia. 

Podwyżka będzie realizowana od lipca 2022 roku. Minister zapewnia, że wów-
czas minimalne wynagrodzenie lekarzy wzrośnie o 1300 zł (z 6700 zł do 8000 zł). 
Do tego dochodzą dodatki, w tym za dyżury. Pielęgniarki z wykształceniem śred-
nim zostały zakwalifikowane do grupy z wyższym wykształceniem (licencjackim), 
co oznacza podwyżkę o 1500 zł (z 3700 zł do 5200 zł). Fizjoterapeuci, diagności, 
psycholodzy mają otrzymać po 1400 zł podwyżki (z 4200 zł do 5600 zł). W la-
tach 2022–27 połowa wzrostu nakładów na finansowanie ochrony zdrowia trafi 
na podwyżki.     

Jest otwarte pytanie o kadry. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej czas 
pracy w okresie rozliczeniowym lekarza nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut 
na dobę (norma dobowa czasu pracy) i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w 
pięciodniowym tygodniu pracy.  Wlicza się też dyżury. Łączny tygodniowy wymiar 
czasu pracy lekarza nie może przekroczyć 48 godzin w okresie rozliczeniowym mie-
siąca. Pracownicy mogą być zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym 48 
godzin na tydzień po wyrażeniu  zgody na piśmie (klauzula opt-out). 

Jak zauważa Mirosław Madej, przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, porozumienie musi doczekać się sfina-
lizowania poprzez odpowiednie zapisy w rozporządzeniach dedykowanych kon-
kretnym grupom zawodowym. 

Kolejne spotkanie związkowych liderów w ochronie zdrowia zaplanowane jest 
na marzec 2022 roku, przed kolejną turą negocjacji. 

(asg)

FO
T.

 IR
EN

A 
JE

N
D

A

Nasz newsletter co tydzień w środę w twojej skrzynce e-mailowej. Jeżeli 
jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
W temacie i w treści maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.   
Zapraszamy do lektury!

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI
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Liczby  
stanu  
wojennego

1  z 26 członków Rady Państwa 
PRL sprzeciwił się uchwale o wpro-
wadzeniu stanu wojennego. Był to 
Ryszard Reiff, który w wyniku swoje-
go sprzeciwu stracił stanowisko

4 osoby zginęły w stanie wojen-
nym w Gdańsku

9 górników zginęło podczas pa-
cyfikacji kopalni„Wujek” 16 grudnia
1981 r., w najbardziej krwawy dzień 
stanu wojennego

17 lat miał Emil Barchański, 
najmłodsza ofiara stanu wojennego

23  członków (oficerów LWP)
liczyła Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego, która przejęła władzę 
w stanie wojennym

40 obozów odosobnienia dla 
osób internowanych działało w sta-
nie wojennym

120 – szacuje się, że tyle osób 
mogło stracić życie w latach 1981-
-1989 w wyniku działań Ludowego 
Wojska Polskiego i funkcjonariuszy 
podległych MSW, wynikających 
z wprowadzenia stanu wojennego

586  dni trwał stan wojenny

1500 – około tylu działaczy 
opozycji demokratycznej wcielono 
do wojska i umieszczono w wojsko-
wych obozach specjalnych, które 
były szczególną formą represji

5681 – tyle osób sądy ska-
zały na podstawie dekretów o stanie 
wojennym

10 000  około tylu 
funkcjonariuszy liczyły Zmotoryzo-
wane Odwody Milicji Obywatelskiej 
(ZOMO), które pacyfikowały mani-
festacje i strajkujące zakłady pracy 
w stanie wojennym

10 554  łącznie osób, 
głównie działaczy „Solidarności”, 
internowano w okresie stanu 
wojennego

Zniszczona Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej. 
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Pierwsze czołgi i transportery opan-
cerzone pojawiły się na ulicach już 
późnym wieczorem 12 grudnia 
1981 r. W nocy rozpoczęły się aresz-
towania działaczy „Solidarności”. Po 
kilkunastomiesięcznym karnawale 
nadchodziła „noc generała”.

Uderzenie w „Solidarność”

Wprowadzając stan wojenny, reżim 
uzasadniał go, ustami gen. Jaruzelskiego, 
„odpowiedzialnością za losy ojczyzny”, 
„koniecznością zapewnienia spokoju 
i rozwoju gospodarczego”, a nawet „pa-
triotyzmem”. Było to jednak działanie 
wymierzone przede wszystkim w NSZZ 
„Solidarność”, pierwszą niezależną od 

WOJNA Z NARODEM

władz organizację społeczną w całym 
bloku wschodnim. To związkowi działa-
cze, z członkami obradującej 12 grudnia 
1981 r. w Gdańsku Komisji Krajowej, sta-
nowili większość spośród internowanych. 
Zawieszono działalność Związku i prawo 
do strajku, a jego majątek – pieniądze, 
sprzęt poligraficzny i biurowy, samocho-
dy itp. – skonfiskowano. Członków „So-
lidarności” aresztowano, stawiano przed 
kolegiami ds. wykroczeń i wyrzucano 
z pracy. Związkowców nakłaniano do 
podpisywania „lojalek”, czyli deklaracji 
o rezygnacji z działalności opozycyjnej, 
zachęcano lub zmuszono do emigracji. 
Po oficjalnym rozwiązaniu wszystkich 
dotychczasowych związków zawodo-
wych, w tym oczywiście „Solidarności”, 

w październiku 1982 r., władze komu-
nistyczne przystąpiły do budowy tzw. 
neozwiązków.

 Związek się broni

Poszczególne komisje zakładowe 
NSZZ „Solidarność” strajki zaczęły 
ogłaszać już rankiem 13 grudnia 1981 r. 
(mimo że była to niedziela, dzień wolny 
od pracy), na wieść o pierwszych aresz-
towaniach. Centrum związkowej działal-
ności od sierpnia 1980 r. był Gdańsk i nie 
inaczej stało się po wprowadzeniu stanu 
wojennego. W pierwszych dniach stanu 
w województwie gdańskim zastrajkowało 
47 zakładów. Stocznia Gdańska stała się 
siedzibą zarówno Regionalnego Komite-
tu Strajkowego (pod przewodnictwem 
Stanisława Fudakowskiego, w składzie 
m.in. z Krzysztofem Dowgiałłą i Aloj-
zym Szablewskim), jak i komitetu ogól-
nopolskiego (przewodniczący Mirosław 
Krupiński) ogłoszonego strajku gene-
ralnego. 14 i 15 grudnia trójmiejski ruch 
oporu skoncentrował się właśnie wokół 
kolebki „Solidarności”. Stocznię Gdańską, 
a także stocznie Północną i Remontową, 
spacyfikowano 16 grudnia 1981 r. 19 
grudnia milicja i wojsko „odblokowa-
ły” (jak to określano w komunistycznej 
nomenklaturze) rafinerię i port gdański 
(użyto tam m.in. kutrów torpedowych 
Marynarki Wojennej). Jednak niektóre 
rejony gdańskiego portu podjęły pracę 
dopiero 21 grudnia 1981 r., dlatego uzna-
je się go za najdłużej strajkujący wówczas 
zakład. Nastąpiły represje, które w regio-
nie gdańskim były największe w skali kra-
ju - aresztowano lub internowano łącznie 
ok. 1200 osób! To na Pomorzu zapadł 
najwyższy wyrok ogłoszony w stanie wo-
jennym. Ewa Kubasiewicz-Houée, bi-
bliotekarka w Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni (była wiceprzewodnicząca 
Komisji Zakładowej „S” na tej uczelni 
oraz była członkini władz Zarządu Re-

gionu Gdańskiego), za udział w strajku 
okupacyjnym na WSM 14–16 grudnia 
1981 r. w lutym 1982 r. została skazana 
przez Sąd Marynarki Wojennej na 10 
lat pozbawienia wolności. Z więzienia 
zwolniono ją w wyniku amnestii w ma-
ju 1983 r.

Krwawa pacyfikacja Śląska

Jednak najbardziej brutalny przebieg 
miała pacyfikacja protestów na połu-
dniu Polski. Najwięcej zakładów (aż 50) 
strajkowało na Śląsku i w Zagłębiu Dą-
browskim, w tym największe kopalnie 
i huty. Do opanowania sytuacji milicja 
i wojsko użyły czołgów i wozów bojo-
wych. W dwóch przypadkach doszło do 
użycia broni palnej przez interweniu-
jące oddziały ZOMO. 15 grudnia 1981 
r. podczas pacyfikacji w Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Manifest Lipcowy” 
w Jastrzębiu-Zdroju rannych zostało 4 
górników. Następnego dnia, w trakcie 
pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowi-
cach od kul zomowców zginęło 9 górni-
ków (6 na miejscu, 3 kolejnych zmarło 
w szpitalu na skutek odniesionych ran), 
a kilkudziesięciu zostało rannych. Po tej 
„interwencji” w ciągu kilku dni wygasły 
wszystkie pozostałe protesty. Większość 
przywódców strajkowych została aresz-
towana lub zwolniona z pracy.

Podziemie

Pomimo tak brutalnych działań 
„Solidarność” się nie poddała. Antyko-
munistyczną działalność kontynuowa-
no w podziemiu. W miejsce Komisji 
Krajowej 22 kwietnia 1982 r. powołano 
Tymczasową Komisję Koordynacyjną. 
Wkrótce powstały tajne regionalne ko-
misje koordynacyjne w poszczególnych 
regionach – w Regionie Gdańskim już 
26 kwietnia 1982 r. Rozwinął się pod-
ziemny ruch wydawniczy, tzw. drugi 
obieg, który śmiało można określić 
intelektualnym zbrojnym ramieniem 
Związku.

 Stan po stanie

Stan wojenny zawieszono 31 grud-
nia 1982 r., a zniesiono 22 lipca 1983 
r. Należy pamiętać, że nie oznaczało to 
automatycznie wygaśnięcia wprowa-
dzonych w trakcie jego trwania prze-
pisów prawa oraz represji. Mimo ogło-
szenia kilku amnestii, do końca lat 80. 
w więzieniach przebywało kilka tysięcy 
więźniów politycznych. „Solidarność” 
i inne antykomunistyczne organizacje 
nadal działały w podziemiu, a ich re-
legalizacja nastąpiła dopiero jesienią 
1989 r. Przede wszystkim jednak po 
stanie wojennym nie podniosła się już 
polska gospodarka. Dlatego PRL w ca-
łym powojennym okresie nazywa się 
często „państwem stanu wyjątkowego”. 
Rzeczywiście było to państwo wyjątko-
wo nieprzyjazne w stosunku do swoich 
obywateli, którego najbardziej czarny-
mi symbolami pozostały stan wojen-
ny i charakterystyczna twarz generała 
z ciemnymi okularami na oczach.

(ach)
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Na ulicach Gdańska, grudzień 1981 r.
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Stan wojenny doprowadził do wielu 
dramatów, do drastycznego podziału na 
władzę i społeczeństwo, które – choć 
pozbawione praw – stawiało opór m.in. 
poprzez śmiech. Agresywne poczynania 
generałów dowodzonych przez Wojcie-
cha Jaruzelskiego i ich podkomendnych 
wykluczyły jakikolwiek dialog ze społe-
czeństwem. Oni mieli karabiny, czołgi, 
pałki i propagandę. Opozycja – farbę, 
powielacze, fantazję. 

Dowcipem w reżim

Wybitny matematyk i aforysta Hugo 
Dionizy Steinhaus ćwierć wieku przed 
stanem wojennym przekonywał, że „dow-
cipem nie należy celować, tylko trafiać”.

Władza kontrolowała gospodarkę i 
wszystkie instytucje życia publicznego, 
poza Kościołem (z nielicznymi wyjątka-
mi współpracujących z nią duchownych). 
WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Na-
rodowego) nie mogła jednak opanować 
polskich umysłów, okiełznać głosu ulicy, 
humoru i satyry. Żart, bon mot, karyka-
tura szybko trafiały do ludzi. Skuteczniej 
niż oficjalne wystąpienia. Odrobinę sa-
tysfakcji dawała kpina z ZOMO i z ofi-
cjalnej propagandy, przynosząc poczucie 
luzu w ponurym czasie.

Początkowo rysunki satyryczne 
bywały wyskrobywane na matrycach 
białkowych, co przy skomplikowanym 
rysie kosztowało sporo czasu i wysiłku. 

Od połowy lat 80. podziemie stosowa-
ło druk offsetowy, a sprzęt przeważnie 
pochodził z przemytu.

W rysunkowej satyrze na ulotkach i 
murach dominowała czerń. Po „ukonsty-
tuowaniu się” Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego skrót WRON natychmiast 
skojarzyliśmy z czarnym, skrzeczącym, 
niesympatycznym ptakiem. 

Charakterystyczna wrona, ubrana w 
czapkę, w ciemnych okularach i na smy-
czy, wyszła spod ręki rysownika Andrze-
ja Krauzego. Były też stada wron krążące 
nad Polską, gniazda z wroną w ciemnych 
okularach i w hełmie. Jednym z najbar-
dziej wymownych wizerunków tego 
ptaka był ten wyglądem przypominający 
godło III Rzeszy – wrona  trzymająca w 
szponach wieniec nie z hakenkreuzem, 
lecz z gwiazdą pięcioramienną.  

W wydanej w podziemiu (w Lublinie) 
książeczce „Pukanie spod dna. Zbiór ka-
wałów ze stale minionego okresu” był też 
dodatek „Wronek wycinanka”.  

Fenomen politycznej satyry rysun-
kowej opisał m.in. prof. Wojciech Po-
lak, przewodniczący kolegium IPN, w 
książce „Śmiech na trudne czasy: hu-
mor i satyra niezależna w stanie wojen-
nym i w latach następnych”. 

– Ze śmiechem ludzkim jest tak, że 
pojawia się on nie tylko w momentach 
wesołych. Ludzie śmieją się zawsze, na-
wet w najczarniejszych momentach hi-
storii. Śmiano się przecież i w gułagach, 

i w obozach koncentracyjnych. W dra-
matycznych momentach takich, jakim 
właśnie był stan wojenny, żarty, satyra 
były szczególnie potrzebne. Z jednej 
strony był to sposób odreagowania, 
odgryzienia się w stosunku do władzy. 
Rysunki zamieszczane w podziemnej 
prasie były swego rodzaju ciosem wy-
mierzonym komunie. Z drugiej strony 
pełniły funkcję integrującą społeczeń-
stwo. Wówczas ludzie byli bliżej siebie 
niż dzisiaj – ocenia prof. Polak.

Zza krat

Rysunki w dniach stanu wojennego 
tworzone były też w obozach interno-
wania i za więziennymi kratami. 

– Dostałem kartkę papieru z decyzją 
o internowaniu. Druga strona była pusta, 
więc można było na niej rysować – wspo-
minał Mirosław „Zbirek” Andrzejewski .

Funkcjonariusze ZOMO byli „boha-
terami” satyry. Znany jest na przykład 
rysunek milicjanta z pałą nad stawem 
przeganiającego stado kaczek: – Nie 
grupować się!

Wydawnictwo „Junta juje! Obrazki 
z tak zwanego stanu wojennego” zamie-
ściło komiks o przygodach Ubolka i Zo-
molka, którzy  „stoją na straży porządku” i 
walczą z „ekstremą”. Są rysunki z  serii „Ką-
cik zabaw dla dzieci”: zestaw z ciemnymi 
okularami „Mały sprzedawczyk”, zestaw z 
opaską z sierpem, młotem i gwiazdą „Mały 

przyjaciel” oraz wielkie uszy i łysina przy-
pominająca pośladki – to „Mały rzecznik 
prasowy” (od 1981 r. Jerzy Urban). 

Tworzone na emigracji rysunki An-
drzeja Krauzego ukazały się w brytyj-
skich gazetach, a BBC relacjonowało 
otwarcie jego wystawy z serią rysunków 
„Co nam dał stan wojenny”. I tak przy-
kładowo dał nam „rozwój czytelnictwa” 
(cudzych listów), zobrazowany oddzia-
łem żołnierzy siedzących przy stole ze 
stertą listów do otwarcia. 

Autorzy rysunków satyrycznych też byli 
na celowniku władzy. Satyra uznawana była 
za działalność antypaństwową i antysocja-
listyczną. Artysta, bywało, miał „dyskretnie 
zwróconą uwagę, że się źle zachowuje”, a 
student z Torunia – Mirosław Dembiński, u 

którego podczas rewizji w 1982 r. znaleziona 
została makieta satyrycznego pisma, usły-
szał wyrok roku pozbawienia wolności, co 
prawda w zawieszeniu.

Dla bezpieczeństwa część rysowni-
ków nie podpisywała swoich prac. Inni 
sygnowali je pseudonimami, jak „Zbi-
rek”, internowany w Kwidzynie (An-
drzejewskiemu udało się uciec podczas 
widzenia, za co brutalnie spacyfikowa-
no internowanych). 

Opornik

W stanie wojennym zawrotną „ka-
rierę” zrobił rezystor, czyli niewielki 

SATYRA W CZASACH KOMUNY I STANU WOJENNEGO

Dowcipem nie należy 
celować, tylko trafiać
Polityczny dowcip, rysunek satyryczny, piosenka, hasło wymalowane na murze – były ciosami zadawanymi reżi-
mowi, WRON i komunie w stanie wojennym. Wobec śmiechu reżim totalitarny jest bezradny.

12 grudnia 1981 r. 
Rozpoczęły się internowania osób, które 
zdaniem władzy mogą być zagrożeniem 
dla ustroju socjalistycznego. Wśród 
zatrzymanych większość stanowili 
członkowie „Solidarności”. W czasie stanu 
wojennego internowano ponad 10 
tysięcy osób. 

13 grudnia 1981 r. 
Rada Państwa wprowadziła w Polsce 
stan wojenny, łamiąc Konstytucję PRL. 
Wprowadzono wiele restrykcji: godzinę 
milicyjną, zakaz zgromadzeń, zawiesze-
nie działalności związków i stowarzyszeń, 
militaryzację kluczowych zakładów 
pracy. Powstała Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego  na czele z gen. Wojciechem 
Jaruzelskim. Rozpoczęły się pierwsze 
akcje protestacyjne. W porcie gdańskim 
powstał Krajowy Komitet Strajkowy 
z Mirosławem Krupińskim na czele.

14 grudnia 1981 r.
„Solidarność” w odpowiedzi na wprowa-
dzenie stanu wojennego zaczęła organi-
zować strajki w zakładach pracy. 

16 grudnia 1981 r.
 Dziewięciu górników poniosło śmierć 
w kopalni Wujek w Katowicach.

17 grudnia 1981 r.
Kard. Józef Glemp powołał Prymasowski 
Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym 
Wolności i ich Rodzinom. 

18 grudnia 1981 r.
Papież Jan Paweł II skierował list do 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego z apelem 
o zniesienie stanu wojennego. 

20 grudnia 1981 r.
Jako ostatni zakład pracy w Gdańsku 
zakończył strajk port gdański.  

23 grudnia 1981 r.
ZOMO rozbiło strajk okupacyjny w Hucie 
„Katowice”. Prezydent USA Ronald 
Reagan ogłosił zastosowanie sankcji 
ekonomicznych wobec Polski.

24 grudnia 1981 r.
Zakończył się jeden z najdłuższych straj-
ków okupacyjnych  w KWK „Ziemowit”. 

28 grudnia 1981 r.
Po dwóch tygodniach zakończył się 
ostatni w kraju strajk okupacyjny w KWK 
„Piast”.

5 stycznia 1982 r.
Władze rozwiązały Niezależne Zrzeszenie 
Studentów. 

13 stycznia 1982 r.
Powstał Ogólnopolski Komitet Oporu 
„Solidarność” pod przewodnictwem Euge-
niusza Szumiejki i Andrzeja Konarskiego.

17 stycznia 1982 r.
W kościele św. Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu ks. Jerzy Popiełuszko 
odprawił swoją pierwszą mszę w intencji 
ojczyzny. Szybko stały się one regular-
nym wydarzeniem religijno-patriotycz-
nym, przyciągającym rzesze wiernych nie 
tylko z Warszawy.

25 stycznia 1982 r.
Sejm uchwalił przy jednym głosie przeciw-
nym (poseł Romuald Bukowski z Gdyni) 
ustawę o szczególnej  regulacji prawnej 

w okresie stanu wojennego. Zatwierdził też 
dekret Rady Państwa o stanie wojennym z 
12 grudnia 1981 r.

6 stycznia 1982 r.
Lech Wałęsa otrzymał decyzję o interno-
waniu datowaną na 12 grudnia 1981 r. 

27 stycznia 1982 r.
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał 
w trybie doraźnym pięciu uczestników 
strajku w przedsiębiorstwie C. Hartwig 
w Gdańsku na kary od 3 do 7 lat więzienia 

1 lutego 1982 r.
Władze PRL wprowadziły drastyczną 
podwyżkę cen żywności (średnio o 241 
proc.) oraz energii (średnio o 171 proc).

3 lutego 1982 r.
Przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdy-
ni zakończył się proces pracowników 
Wyższej Szkoły Morskiej oskarżonych 
o organizację strajku. Zapadł najwyższy 
wyrok w stanie wojennym. Karę 10 lat 
więzienia wymierzono Ewie Kubasiewicz-
-Houée. Pozostałym od 3 do 9 lat.

9 lutego 1982 r.
Papież Jan Paweł II przyjmując delegację 
członków „S”, złożoną z działaczy prze-
bywających na Zachodzie, oświadczył, 
że: „Wolny i niezależny związek »Soli-
darność« jest organizacją legalną, którą 
oficjalnie uznały władze polskie”.

11 lutego 1982 r.
W Warszawie ukazał się pierwszy numer 
„Tygodnika Mazowsze”, podziemnego 
pisma Regionu Mazowsze NSZZ „Solidar-
ność”.  

20 marca 1982 r.
Władze rozwiązały Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich

12 kwietnia 1982 r.
W Warszawie nadano pierwszą audycję 
Radia „Solidarność” kierowanego przez 
Zbigniewa Romaszewskiego.

22 kwietnia 1982 r.
Powstała Tymczasowa Komisja Koordy-
nacyjna NSZZ „S”. Do jej zadań należała 
koordynacja działań mających na celu 

KALENDARIUM STANU WOJENNEGO
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zniesienie stanu wojennego, uwolnienie 
więzionych oraz przywrócenie legalnej 
działalności Związku.

6 maja 1982 r.
W Gdańsku powołano Regionalną Komi-
sję Koordynacyjną NSZZ „S”.

9 czerwca 1982 r.
Na sesji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy w Genewie odczytano list inter-
nowanych w Strzebielinku członków 
Komisji Krajowej oraz niektórych 
zarządów regionów pt. „Władze polskie 
dążą do likwidacji niezależnego ruchu 
związkowego”. 

29 lipca 1982 r.
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna 
powołała Biuro Koordynacyjne NSZZ 
„Solidarność” za Granicą z siedzibą 
w Brukseli. 

29 sierpnia 1982 r.
W Warszawie aresztowano Zbigniewa 
Romaszewskiego – organizatora Radia 
„Solidarność”. 

31 sierpnia 1982 r.
W drugą rocznicę Porozumień Sierp-
niowych doszło do ulicznych demon-
stracji. Milicja użyła broni. W Lubinie 
wskutek ostrzału ZOMO zginęło trzech 

uczestników demonstracji. W Gdańsku 
wskutek zatrucia gazami łzawiącymi 
zmarł Piotr Sadowski. We Wrocławiu po 
kilku dniach zmarł postrzelony Kazi-
mierz Michalczyk. Łącznie zatrzymano 
5131 osób, skazano 126, a internowano 
189. 

8 października 1982 r.
Sejm uchwalił ustawę rozwiązującą 
wszystkie związki zawodowe istniejące 
przed 13 grudnia 1981. 

12 listopada 1982 r.
Lech Wałęsa został zwolniony z interno-
wania. 

1 grudnia 1982 r.
Władze rozwiązały Związek Artystów 
Scen Polskich. 

18 grudnia 1982 r.
Sejm uchwalił ustawę o zawieszeniu 
stanu wojennego i o „szczególnej 
regulacji prawnej w okresie zawieszenia 
stanu wojennego”, utrzymującą wiele 
obostrzeń wprowadzonych po 13 grud-
nia 1981 r.

19 grudnia 1982 r.
Rada Państwa podjęła uchwałę zawie-
szającą stan wojenny z dniem 31 grudnia 
1982 r.

23 grudnia 1982 r.
Aresztowano internowanych wcześniej 
członków Komisji Krajowej NSZZ „S”: An-
drzeja Gwiazdę, Seweryna Jaworskiego, 
Mariana Jurczyka, Karola Modzelewskie-
go, Grzegorza Palkę, Andrzeja Rozpło-
chowskiego i Jana Rulewskiego.

27 grudnia 1982 r.
Aresztowano przewodniczącego TZR 
„Solidarność” Wielkopolska Janusza Pału-
bickiego. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu 
skazał Piotra Bednarza, członka TKK, na 
karę 4 lat więzienia i 3 lat pozbawienia 
praw publicznych.

17 lutego 1983 r.
Zakończył się proces warszawskiego Radia 
„Solidarność”. Zbigniew Romaszewski ska-
zany został na 4,5 roku więzienia. Pozostali 
oskarżeni na kary od 7 miesięcy do 3 lat 
więzienia.  

24 lutego 1983 r.
Opublikowano komunikat 190 Konferen-
cji Episkopatu Polski. Biskupi opowiedzie-
li się w nim za swobodą organizowania 
związków zawodowych zgodnie z wolą 
pracowników.

9 marca 1983 r.
Przed sądem w Grudziądzu stanęła Anna 
Walentynowicz, oskarżona o kontynuowa-

nie działalności związkowej po wprowadze-
niu stanu wojennego. Skazano ją na 1,5 roku 
więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 16 
tys. zł grzywny.

23 marca 1983 r.
Odbyło się spotkanie TKK. Wydano 
oświadczenia odnoszące się do zbliża-
jących się uroczystości 1- i 3-majowych 
oraz przyjazdu do Polski Jana Pawła II.  

21 kwietnia 1983 r.
TKK NSZZ „S” przyznała nagrody kulturalne 
„Solidarności” za lata 1981-1982.  Otrzymali 
je m.in: Ryszard Bugajski za reżyserię filmu
„Przesłuchanie”, Krzysztof Kieślowski za 
reżyserię filmu„Przypadek”, Marek Nowa-
kowski za tom opowiadań „Raport o stanie 
wojennym”.

1 maja 1983 r.
W wielu miastach, m.in.: Łodzi, Czę-
stochowie, Lublinie, Bydgoszczy, Krako-
wie, Szczecinie, Poznaniu, odbyły się 
manifestacje „Solidarności”. W Gdań-
sku, Gdyni, Nowej Hucie, Wrocławiu 
i Warszawie demonstracje zaatakowały 
oddziały ZOMO. Zatrzymano około 
1000 osób.

3 maja 1983 r.
Odbyły się demonstracje w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i Lublinie oraz innych 

miastach.  W stolicy specjalny oddział MO 
zdemolował siedzibę kościelnego komi-
tetu pomocy działającego przy kościele 
św. Marcina. Pobito m.in. Barbarę Sadow-
ską, współpracownicę komitetu,  matkę 
Grzegorza Przemyka. 

19 maja 1983 r.
W Warszawie z udziałem kilkudziesięciu 
tysięcy osób odbył się pogrzeb Grzego-
rza Przemyka, śmiertelnie pobitego na 
komisariacie MO.

28 maja 1983 r.
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
zaocznie skazał na śmierć Zdzisława 
Najdera, dyrektora Sekcji Polskiej Radia 
Wolna Europa.

16–23 czerwca 1983 r.
Odbyła się druga pielgrzymka Papieża 
Jana Pawła II do Polski. W jej trakcie 
Ojciec Święty odwiedził  Warszawę, Czę-
stochowę, Poznań, Katowice, Wrocław 
i Kraków.

22 lipca 1983 r.
Po 586 dniach zniesiono stan wojenny. 
Restrykcyjne przepisy obowiązywały 
jednak aż do 1989 roku.

element elektroniczny, nazywany opor-
nikiem. Wpinany w ubranie stanowił 
symbol oporu przeciwko reżimowi, 
WRON i niezgody na stan wojenny. 
Nazwa przesądziła o „politycznej” 
roli drobnego podzespołu. Przypina-
ny był do koszul, swetrów, kurtek czy 
marynarek. Prawo nie przewidywało 
karania za opornik, ale młodzież za 
oporniki karano zawieszeniem w pra-
wach ucznia, a milicjanci wyrywali te 
elementy z odzieży. Piotr Majchrzak, 
uczeń poznańskiego technikum, został 
skatowany w maju 1982 roku w cen-
trum Poznania przez zomowców, któ-
rym nie spodobał się opornik przypięty 
do jego kurtki. 

Znaczek przeciwko władzy

Alergicznie władze reagowały na 
plakietki „EA” lub „PK”, czyli skróty od 
propagandowego zwrotu „element anty-
socjalistyczny” i zaczerpniętego z bibuły 
„pełzającego kontrrewolucjonisty”. No-

szenie symbolu „S” było ścigane z arty-
kułu 61 kodeksu wykroczeń o ustanawia-
niu, wytwarzaniu, rozpowszechnianiu i 
noszeniu odznak bez zezwolenia.

Spośród znaczków popularnością 
cieszyły się smurfy z wizerunkiem 
Lenina w tle, „Poczet kacyków PRL” 
z  arykaturami I sekretarzy KC PZPR 
i „Zwierzyniec polski” (ubel domowy, 
OKON, ślepak, zomol gnojarz).  

Rysunki pojawiały się najczęściej w 
prasie podziemnej, rzadziej na murach. 
Poza rysunkami kolportowano prze-
śmiewcze kartki pocztowe, znaczki i 
stemple pocztowe. Ich produkcją zajmo-
wali się m.in. internowani. Autorzy byli 
anonimowi, jednak bywało, że charakte-
rystyczna kreska od razu zdradzała tożsa-
mość, jak rozpoznawalność prac Andrze-
ja Mleczki czy Andrzeja Krauzego.

Wojna plakatowa

Na froncie rysunkowym propaganda 
PRL wojowała z plastykami opozycyjnymi. 

Uderzano w NSZZ „Solidarność” w zesta-
wie haseł: „anarchia”, „terroryzm”, „kryzys” 
i „zdrada”. Prezydenta USA Ronalda Re-
agana prezentowano jako szkodzącego 
nam kowboja. Jednak nie parodiowano 
ani Ojca Świętego, ani Kościoła. 

Na drugim biegunie był przykładowo 
popularny i znany w całej Polsce plakat z 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach: 
czołg wkomponowany w znak „Zakaz 
ruchu”. Zgrabnie zmodyfikowany został 
plakat ze „sternikiem” (PZPR), na któ-
rym pokazywał on „gest Kozakiewicza” 
lub miał opaskę na oczach.

Niecodzienną formę humoru rysun-
kowego stanowiła produkcja „bankno-
tów”. Jednym z nich była „zerodolarów-
ka” z wypisanym „Only for communists” 
i „specjalna emisja na 40 rocznicę rządów 
komunistycznych”, z wizerunkiem Reaga-
na wykonującego „gest Kozakiewicza”. 
„Jeden zomol” przedstawiał zomowca 
na wronie oraz tekst: „Bilety ZomoBan-
ku są środkiem władzy i bezpieczeństwa 
nomenklatury PRL”. Były i inne gesty 
buntu. W 1982 r. studenci z warszawskich 
akademików przy ul. Żwirki i Wigury tak 
zgasili światła w pokojach, że ułożyły się 
one w napis „NZS”. W Toruniu, wiosną 
1982 r., w jednej z księgarń pojawiły się 
płyty z hymnem ZSRS w wersji wokalnej i 
instrumentalnej. Studenci urządzali swo-
iste happeningi, puszczając na całe osiedle 
hymn sowiecki w charakterze pobudki.

Triumf śmiechu

W latach 1981–83 wprowadzono do 
obiegu tysiące dowcipów i rymowanek. 
Wrona, symbol przemocy i zniewolenia, 
była ich motywem: „Co to jest WRON-a? 
Komunistyczny gołąbek pokoju”. „Co 
będzie po Wronie? KRUK: Komitet Roz-
walania Ustroju Komunistycznego”.

Rysunkowi wrony z głową generała i 
z podpisem: „Orła WRON-a nie pokona” 
towarzyszyły na murach hasła: „WRON 
won za Don” i „WRONa skona”.

„Słowa prawdy są orężem, a śmiech 
tarczą jest człowieka” – głosił wstęp 
do szopki  „Gniazdo WRON-ie” 
w grudniu 1982 r. autorstwa konspi-

Zapraszamy na wystawę
Od 13 grudnia w gdańskiej siedzibie 

„Solidarności” (1 piętro) prezentowana 
będzie wystawa poświęcona stanowi wo-
jennemu w Polsce. Ekspozycja w skróto-
wy sposób pokazuje przebieg „wojny” wy-
powiedzianej narodowi polskiemu przez 
reżim generała Wojciecha Jaruzelskiego.  

Została  ona przygotowana przez Od-
działowe Biuro Edukacji Narodowej IPN 
w Katowicach we współpracy ze  Śląskim 
Centrum Wolności i Solidarności. Auto-
rzy wystawy:  Karol Chwastek, Magda-
lena Duber, Michał Miwa-Młot, konsul-
tacja merytoryczna: dr Jarosław Neja, 
koncepcja graficzna serii: Aleksandra 
Kaiper-Miszułowicz, opracowanie gra-
ficzne: Aleksandra Korol-Chudy.

racyjnej Wojennej Oficyny Wydaw-
niczej. Przed Bożym Narodzeniem 
1983 r. pokazała się karta świąteczna 
przedstawiająca gen. Jaruzelskiego z 
karabinem i podpisem „Człowiek z 
żelazem” (aluzja do filmu Andrzeja 
Wajdy „Człowiek z żelaza”). Krą-
żył dowcip: „Dlaczego powiodło się 
wprowadzenie stanu wojennego? Bo 
wiedziały o tym tylko cztery osoby: I 
sekretarz KC PZPR, premier, minister 
obrony narodowej i generał Kulikow” 
(trzy funkcie pełnił Jaruzelski, a ten 
ostatni to ówczesny dowódca wojsk 
Układu Warszawskiego).

Inny dowcip głosił, że stan wojenny 
będzie trwał tak długo, aż spikerzy tele-
wizyjni, szeregowcy, dosłużą się stopni 
generalskich, a matka wyjaśniała dziec-
ku, że nie zobaczy w telewizji „Pszczół-
ki Mai”, gdyż nie znaleziono tak małego 
mundurka.

Zmotoryzowane Odwody Milicji 
Obywatelskiej, przeznaczone do pacy-
fikacji protestów i rozpędzania manife-
stacji, to kolejny temat. Powstały setki 
kawałów o prymitywnych zomowcach, 
wyposażonych w pałki, tarcze, kaski 
z przyłbicami, granaty gazowe i dział-
ka wodne: „Jak najszybciej rozbić lód 

na rzece? Napisać na lodzie Solidarność 
i wezwać ZOMO”, „Co to jest ZOMO? 
Bijące serce partii”, „Duża kolejka? Nie, 
tak na jeden magazynek”.

Krążyły setki kawałów naśmiewają-
cych się z generałów i ich „zbrojnego 
ramienia” oraz Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego, o którym 
mówiono, że jest „PRON-ciem w no-
wym Froncie” (Front Jedności Narodu). 
Skrót PRON dawał bowiem pole do 
popisu poprzez skojarzenie z pewnym 
medycznym określeniem.

W połowie 1982 r. w kolportażu pod-
ziemnym zaczęły krążyć kasety z nagra-
niami piosenek Jacka Kaczmarskiego, 
Jana Krzysztofa Kelusa, Jacka Kleyffa 
oraz z kabaretami, w tym Jacka Fedoro-
wicza pt. „Kolega kierownik żyje”.

Społeczeństwu, zmęczonemu rygo-
rami stanu wojennego, humor pomagał, 
uśmierzał „ból egzystencji”, przemoc 
obezwładniał śmiechem. WRON gen. 
Jaruzelskiego (określana jako junta, 
a sam Jaruzelski porównywany z Au-
gusto Pinochetem, bo obaj dowodzili 
juntą, nosili generalskie szlify i ciemne 
okulary), jak każda totalitarna władza, 
okazała się bezradna.

Artur S. Górski

W stanie wojennym na ulicach Gdańska.
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Rozmowa ze Sly Domańskim, wokalistą zespołu Fabryka, na temat zbliżającego się 
koncertu związanego z rocznicą stanu wojennego 

Przenieść się w czasie 

– Czego możemy się spodziewać po 
zbliżającym się koncercie?

– Zagramy utwory z naszych prawie 
wszystkich płyt. Wybiórczo zaprezen-
tujemy po jednym, dwóch z wcześniej-
szych wydawnictw, a także pełny mate-
riał z ostatniej, a więc „Dziwnego stanu”. 
Będą to utwory – pod względem teksto-
wym – związane z tematyką historyczną. 
Pojawią się więc m.in. teksty Tadeusza 
Borowskiego oraz Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Jak zawsze zagramy nasz 
sztandarowy utwór do tekstu Stanisława 
Wyspiańskiego. Muzycznie to połączenie 
klasycznego rocka z dźwiękami elektro-
nicznymi i muzyką oldschoolową. Tym 
razem nie będzie żadnych coverów.

– Płyta „Dziwny stan”, która zostanie 
zaprezentowana w całości, ukaże 
się na rynku 7 grudnia. Data nie jest 
przypadkowa…

– Termin premiery został ustalony 
tylko i wyłącznie pod kątem zbliżającej 
się rocznicy wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. Chodziło jednocze-
śnie o to, aby 13 grudnia płyta była 
już dostępna. To szczególna, okrągła 
rocznica. Dziesięć lat temu, również 
w grudniu, wydaliśmy minipłytę „Coś 
się stało”, na której były cztery utwory. 
Z kolei dwa lata temu przy współpracy 
ze szczecińskim oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej zrealizowaliśmy 
płytę „Janek”, na której znalazły się 
utwory przygotowane do tekstów ano-
nimowych autorów, a także „Wolność” 
Marka Grechuty. Teraz postanowiliśmy 
powtórzyć temat stanu wojennego. Tę 
nową płytę umieścimy w Internecie. Na 
podstronie www.fabryka.band/dziwny-
stan będziemy publikować stopniowo 
kolejne piosenki.
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– Jak doszło do współpracy zespołu 
z Instytutem Pamięci Narodowej?

– Dużo wcześniej, zanim wydana 
została płyta „Janek”, graliśmy kon-
certy m.in. z okazji Dnia Żołnierzy 
Wyklętych, powstania warszawskiego 
i Narodowego Święta Niepodległości. 
W ten sposób nawiązaliśmy współpracę 
z IPN. Efektem był występ w rocznicę 
podpisania Porozumień Sierpniowych 
w 2018 roku.

– Skąd u Pana zainteresowanie te-
matem niepodległościowym i histo-
rycznym?

– Trochę z serca, a trochę przez 
przypadek i zbieg różnych okoliczności. 
Na początku, gdy powstał zespół Fabry-
ka, ktoś ze znajomych namawiał mnie 
do przygotowania utworów do poezji, 
ale wówczas jeszcze nie byłem do tego 
przekonany. W którymś momencie, gdy 
mieliśmy muzykę do utworu „Złoty 
róg”, a brakowało tekstu, pomyślałem, 
że zrobię eksperyment i poszukam po-
ezji z naszego dziedzictwa narodowego, 
którą będzie można zaadaptować do 
nowej muzyki. Trafiłem wówczas na 
Wyspiańskiego. Udało się, ale potem 
przez długi czas nic podobnego już nie 
zrealizowaliśmy. Któregoś dnia obej-
rzałem film „Jutro idziemy do kina”. 
Wstrząsnął mną, treść przemówiła do 
mnie. Interesuję się historią, ale wów-
czas zacząłem więcej czytać na temat 
powstania warszawskiego i historii Pol-
ski w okresie dwudziestolecia między-
wojennego. W ten sposób trafiłem na 
poezję pokolenia Kolumbów. Wówczas 
powstał materiał na płytę „Sierpień” 
i tak się zaczęło tworzenie muzyki do 
poezji historycznej. Nie oznacza to, że 
nie piszę własnych tekstów. Na ostatniej 

płycie „Dziwny stan” znajdują się też 
moje trzy teksty.

– Co jeszcze znajduje się na nowej 
płycie?

– Jest jedenaście utworów. W więk-
szości to nasza muzyka do tekstów ano-
nimowych autorów. Ponieważ tamte 
wydarzenia znamy wszyscy z historii 
i z wielu innych projektów artystycz-
nych, nie było sensu powtarzać tego. Ra-
czej szukałem wierszy, które pozwoliłyby 
się nam przenieść w czasie, takich, które 
mówiły o tym, co ludzie wówczas czuli.

– Skąd w ogóle pomysł na zespół 
Fabryka?

– Kiedyś działałem w warszawskich 
grupach undergroundowych i dużo 
słuchałem radia, ale nie mogłem trafić 
na coś, co by mi odpowiadało. Dlatego 
zacząłem szukać muzyki w sobie. Lu-
bię ją tworzyć i wykonywać. Serdecznie 
zapraszam do zapoznania się z naszą 
twórczością. Jest dostępna na stronie 
zespołu www.fabryka.band, gdzie znaj-
dują się także linki do Facebooka oraz 
YouTube.

– Gdzie będzie można usłyszeć i zo-
baczyć zespół w najbliższym cza-
sie?

– Kilka dni po premierze płyty, 11 
grudnia, zagramy koncert promocyj-
ny w Radiu Szczecin, a dzień później 
w Radiu Gdańsk. Kolejne dwa występy 
planowane są także na grudzień, ale 
z uwagi na panującą epidemię dopiero  
okaże się, czy dojdą do skutku. Dwa 
pierwsze, radiowe, z pewnością będą 
transmitowane on-line. Z kolei plan na 
przyszły rok jeszcze powstaje. 

Rozmawiał: Tomasz Modzelewski

– Informacja o strzelaniu do górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Wu-
jek” dotarła na Wybrzeże przez radiotelefony Transbudu. Telefony i dale-
kopisy były bowiem wyłączone. Baza w Katowicach natomiast nas poin-
formowała. W Gdyni w bazie Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego 
Budownictwa przy ul. Łużyckiej 3 pierwsi dowiedzieliśmy się o masakrze 
– wspomina Antoni Chrzanowski. – 16 grudnia zorganizowałem u magazy-
nierki trzymetrowy kir, przyczepiłem do biało-czerwonej flagi. Zawiesiliśmy 
ją z kolegą tak wysoko, że widzieli ją w Redłowie pasażerowie SKM.

Nasz opór zaczął się dwa dni wcześniej. Byliśmy jednostką zmilitaryzowaną, 
ale postanowiliśmy wytrwać. Aktywna była nasza sekretarka Zofia Kwiatkowska, 
odważna dziewczyna. Od lat 80. jest na emigracji w Australii, po wyroku pięciu lat 
więzienia za strajk tutaj dla niej miejsca nie było.

Na zebraniu załogi w poniedziałek, 14 grudnia 1981 r. wskazano mnie jako 
męża zaufania. Zachował się protokół zebrania. Załoga zdecydowała o strajku, 
nawet członkowie PZPR. Podniosły się ręce „za”. Nie trzeba było liczyć. Jeden był 
przeciwko i kilku kierowników. 

Ludzie chcieli walczyć, byli rozgoryczeni. Pojawili się tacy, którzy chcieli zataraso-
wać bramy stoczni „kolesami”. To czterdziestotonowe dźwigi samochodowe. Byłem 
kierowcą – operatorem dźwigu. Na szczęście udało mi się ten pomysł odrzucić. W ta-
jemnicy, fiatem, pojechaliśmy do Gdańska. Mieliśmy „przewodnika”. Nie było sensu 
organizować blokad. Czołgi już były w Gdańsku. Przed stocznią stały co dwadzieścia 
metrów. W ich lufach ludzie zatknęli kwiaty. Były nawet naklejki „Solidarności” na 
pancerzach. Spytałem żołnierzy, co dalej? Czy będą strzelać? Odpowiedzieli, że nie. 
Coś złego wisiało w powietrzu. Kordony milicji, ZOMO i ROMO blokowały dostęp 
do pomnika Poległych Stoczniowców. Smutny był widok rozwalonej siedziby „Soli-
darności”, potłuczonych sprzętów. Wróciłem do bazy na Łużycką, bo ludzie na mnie 
czekali. Kolegom powiedziałem, że szkoda dźwigów, drogiego sprzętu, które czołgi by 
rozwaliły. W areszcie dowiedziałem się, że załogi czołgów zostały z 15 na 16 grudnia 
podmienione i był szturm na stocznię i inne zakłady. 

16 grudnia przyjechał do nas na bazę prokurator wojskowy z poleceniem natych-
miastowego przerwania strajku, z groźbą, że użyta będzie siła. Nazajutrz wieczorem, 
w dziesięciu, z bazy podjechaliśmy trolejbusem do kościoła NSPJ w Gdyni przy ul. 
Armii Krajowej. Położyliśmy wiązankę kwiatów, zaśpiewaliśmy „Serdeczna Matko”. 
Usłyszał nas ksiądz Hilary Jastak. Odprawił dla naszej garstki mszę świętą. Każdemu 
na szyję założył medalik na łańcuszku i uczynił znak krzyża na czołach. 

18 grudnia rano kolega krzyknął: „ZOMO!”. Wyjrzałem przez okno. Wbiegło ich 
chyba z dwustu. Otoczyli szczelnie zakład. Dwa szpalery. Pomyślałem: Obława! Skotem 
rozbili nową bramę i dyżurkę. Po co? Brama nie była zamknięta na kłódkę. Straszyli nas, 
że będą nas trzymać na stadionie Bałtyku. Ubrałem się jak mogłem, ciepło. Został mi 
po tym, jak starałem się osłonić przed uderzeniem pałką, sztywny palec u dłoni. 

Wzięli nas kilkoro i zawieźli na ul. Portową, na komisariat MO. Przesłuchiwał 
prokurator wojskowy z Marynarki Wojennej. Doba w gdyńskim areszcie i kolejny 
etap od 19 grudnia – areszt w Gdańsku przy ul. Kurkowej. Ciasna, zimna cela. 
Prokurator domagał się po 8 lat więzienia. 31 grudnia 1981 w trybie doraźnym Sąd 
Marynarki Wojennej skazał mnie na rok. Zofia Kwiatkowska dostała 5 lat. Po trzech mie-

siącach dostałem „zawiesze-
nie” wyroku. Po wyjściu 
na wolność z pracą była 
tragedia. Na najniż-
szych stawkach, odde-
legowany poza Gdynię, 
bez nadgodzin. Trzeba 
było jakoś utrzymać 
rodzinę. 

Na początku 1989 
roku zaczęliśmy od-
b u d ow y w a ć  n a s z 
związek. Namawiali, 
bym rzucił „Soli-
darność”, a dostanę 
kontrakt. Miałem 
być zdrajcą? Broni-
łem zakładu pracy 
przed pseudopry-
watyzacją, broniłem 
ludzi, kiedy chcieli 
zwalniać. 

Relację Antoniego 
Chrzanowskiego 

oprac. (asg)

Mówili, że nas będą trzymać 
w mróz na stadionie 

Zachowany 
oryginalny 
protokół 
zebrania załogi 
Transbudu  
z decyzją  
o strajku z 14 
grudnia 1981 r. 
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GRUDZIEŃ 1970

Piętnastego grudnia roku pamiętnego,
poszli ulicami miasta portowego.
Robotnik stoczniowy z dokerem pod rękę, 
nie wiedząc, że własną krwią piszą piosenkę.
Bo przecież ich ojciec pięściami ze stali,
do przepaści dziejów strącił kapitalizm.
I swymi rękami zbierał gruz Warszawy,
dla partii, dla chleba, robotniczej sprawy.
Szli tylko przypomnieć tym, co zapomnieli,
że nim w tłuszcz obrośli, w ręku kilof mieli.
Lecz gdy zawołali: „Chleba daj nam Polsko!”
przysłała im władza milicję i wojsko.
Zaciśnięte ręce wznieśli ponad głowy,
stoczniowiec i doker żądali rozmowy.

Zamiast odpowiedzi do tłumu się strzela,
umiera stoczniowiec na rękach dokera.
Gdy krew się polała, serca się wzburzyły
i swoim płomieniem dom partii spaliły.
Płomień ten ożywił bladą twarz dokera,
gdy gnieciony czołgiem na bruku umierał.

Ojciec oczekiwał synów oraz chleba,
nie wiedział, że zaszli po chleb aż do nieba.
A za jego synów, ci co pozostali,
pięścią, krwią, kamieniem, historię pisali.

Zamiast odpowiedzi do tłumu się strzela.
Umiera stoczniowiec na rękach dokera.

Ballada grudniowa

51 rocznica Grudnia ’70 
w Gdańsku i Gdyni 
Program głównych obchodów 51 rocznicy Grudnia ’70 oraz 
40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego:

16 grudnia (czwartek) – organizator: ZRG NSZZ 
„Solidarność”

 godz. 10.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców, zapalenie zni-
czy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców przez czynnych i emerytowanych pracowników Stoczni Gdańsk SA 
(współorganizator: NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej); 

 godz. 14.30 – Gdańsk, złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana Paw-
ła II i Ronalda Reagana, Gdańsk Przymorze; godz. 15.00 – złożenie wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem Anny Walentynowicz, Gdańsk Wrzeszcz (organizator: 
Stowarzyszenie Godność);

 godz. 16.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców, modlitwa, złożenie 
wieńców i kwiatów – także pod tablicą czterech ofiar stanu wojennego;

 godz. 17.00 – Gdańsk, zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budynku 
b. KW PZPR oraz pod pomnikiem Antoniego Browarczyka;

 godz. 17.30 – Gdańsk, uroczysta Msza Święta w bazylice Świętej Brygidy. 

17 grudnia (piątek) – organizator: ZRG NSZZ 
„Solidarność” i Miasto Gdynia 

 godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel Poległych, 
modlitwa, złożenie wieńców i kwiatów;

 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta Msza Święta w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Następnie modlitwa, złożenie wieńców i kwiatów pod pomni-
kiem przy Urzędzie Miasta Gdynia. 

Uwaga: Informacje o pozostałych uroczystościach podawane są na bieżąco na 
stronie www.solidarnosc.gda.pl

W tym roku obchodzimy 51 rocznicę Grudnia ’70 i 41 rocznicę budowy po-
mnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Reżimowa władza w PRL bała 
się pamięci o Grudniu ’70. Cenzura prewencyjna skrzętnie usuwała wszelkie 
wzmianki w środkach masowego przekazu i podręcznikach. 

Budowa pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, rok 1980.
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Pamięć i pomnik. Historia budowy

Jeszcze nie obeschły łzy matek, 
żony nie przestały nosić żałoby po 
zabitych mężach, a te znaki pamięci 
okazały się niebezpieczne dla właści-
cieli PRL. Stoczniowcy nigdy nie za-
pomnieli o swoich kolegach. Tuż po 
smutnym Bożym Narodzeniu 1970 
roku domagali się skromnej tabli-
cy u wejścia do zakładu. Pod bramą 
stoczni w każdą rocznicę 1970 roku 
i na Święto Pracy leżały kwiaty. Na 

grobach w kolejne rocznice składano 
kwiaty i wieńce „Ofierze Grudnia”, 
„Poległemu Koledze w wydarzeniach 
grudniowych”, które z mogił, pod lupą 
MO i SB, były niemal natychmiast 
usuwane.

W 1971 roku Henryk Lenarciak, 
wówczas przewodniczący rady Związku 
Zawodowego Metalowców na Wydziale 
W-4, i Henryk Jagielski, członek komi-
tetu strajkowego i delegacji na rozmowy 

z Edwardem Gierkiem, wysunęli po-
stulat budowy pomnika poległych.

Podczas 1-majowego pochodu 
w 1971 roku robotnicy nieśli transpa-
renty: „Żądamy ukarania winnych za 
zajścia grudniowe!” i „Żądamy odsło-
nięcia tablicy poległych stoczniow-
ców”.

Poeta Zbigniew Herbert 13 grud-
nia 1971 roku na Wawelu rozpoczął 
swój wykład od słów:

– Idąc do państwa uświadomiłem 
sobie, iż dzisiaj przypada pierwsza 
rocznica tragicznych wydarzeń na 
Wybrzeżu. Chciałbym więc to, co mó-
wić będę, poświęcić poległym w walce 
o chleb.

Od 1978 roku obchody rocznicy 
Grudnia ’70 organizowały Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża. 18 
grudnia 1979 roku przed stoczniową 
bramą zebrało się według raportu SB 
3 tysiące osób.

– Celem naszym jest spokojne, po-
ważne i godne uczczenie pamięci ludzi, 
którzy polegli w obronie swych praw, 
swojej godności, konsekwentnie bronili 
praw i godności nas wszystkich, całego 
polskiego społeczeństwa. Grudzień po-
kazał oblicze władzy komunistycznej, 
jej bezwzględność, niewahającą się 
przed przelaniem polskiej robotniczej 
krwi – mówił przy stoczni opozycjoni-
sta Dariusz Kobzdej.

17 sierpnia 1980 roku przy Bramie 
nr 2 strajkujący ustawili drewniany 
krzyż, a 1 września zawiązał się Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika 
Poległych Stoczniowców. Pomnik 
wzniesiono całkowicie ze środków 
społecznych.

Pomordowanym – na znak wiecz-
nej pamięci. Rządzącym – na znak 
przestrogi, że żaden konflikt społeczny 
w Ojczyźnie nie może być rozwiązany 
siłą. Współobywatelom – na znak na-
dziei, że zło może zostać przezwyciężo-
ne – wpisano w akcie erekcyjnym.

16 grudnia 1980 roku pomnik zo-
stał odsłonięty i poświęcony przez ks. 
kard. Franciszka Macharskiego. 
Minął rok, a pod stocznią znów polała 
się krew, a czołgi rozjechały jej bramę.

(asg)
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5917,15 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w paź-
dzierniku 2021 roku. W porównaniu 
z wrześniem tego roku wzrosło o 1,3 
proc.

5,5 proc. – to październikowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. We wrześniu 
wynosiła 5,6 proc.

9 proc. – o tyle większy był fundusz 
płac w krajowej gospodarce w 
październiku 2021 r. w porównaniu z 
październikiem 2020 r.

6,8 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyj-
nych w październiku tego roku w 
porównaniu z październikiem roku 
ubiegłego.

8,1 proc. – o tyle wzrosły cen miesz-
kań w październiku tego roku w 
porównaniu z tym samym miesiącem 
2020 r.

33,9 proc. – o tyle wyższe były 
ceny paliw do prywatnych środków 
transportu w październiku 2021 r. 
w porównaniu z październikiem roku 
ubiegłego.

16,1 proc. – o tyle droższy był gaz 
w październiku tego roku w porów-
naniu z październikiem 2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

283 

Kolory na nocnym niebie, czyli 
krótka historia fajerwerków

Drogi prąd w Polsce i na świecie
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Inflacja by już spadała, gdyby Niemcy nie forsowali Nord Stream 2, 
a Putin nie manipulowałby cenami. To jest główny przyczynek do tej 
całej sprawy. Ta inflacja rośnie równo w całej Unii Europejskiej. 

Prof. Zbigniew Krysiak

Rumunia

Hiszpania

Niemcy

POLSKA

Czechy

Litwa

Austria

Węgry

Luksemburg

Malta

Finlandia

Holandia

                                                   29,37

                                                29,12

                                             28,61

                                        26,34

                                  24,6

               19,92

               19,37

                    16,19

                 15,5

              14,92

              14,05
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Koszty energii dla gospodarstw domowych w pierwszej 
połowie 2021 roku (w jednostkach PPS)

W ciągu roku ceny prądu wzrosły 
w szesnastu krajach Unii Europejskiej. 
W zestawieniu uwzględniającym parytet 
siły nabywczej najdroższa energia elek-
tryczna była w Rumunii – 100 kWh kosz-
towało w tym państwie 29,37 jednostki 
PPS. PPS, czyli purchasing power standard, 
to umowna waluta wykorzystywana przez 
Eurostat do wyrażania realnego poziomu 
PKB i jego składowych, eliminująca wpływ 

różnic w poziomach cen między państwa-
mi, województwami lub innymi jednostka-
mi terytorialnymi. Na drugim miejscu zna-
lazły się Niemcy z ceną 28,61 PPS. Trzecia 
w kolejności okazała się Polska – w naszym 
kraju 100 kWh prądu w pierwszej połowie 
2021 roku kosztowało 26,34 PPS. Z kolei 
najtańsza energia elektryczna była w Ho-
landii (11,07 PPS), Finlandii (14,05 PPS) 
i na Malcie (14,92 PPS).

Paliwa w Unii Europejskiej zdrożały 
średnio o 23 proc. We wrześniu 2021 r. 
Luksemburg odnotował wzrost ich cen 
o 30,7 proc. Za nim znalazła się Rumunia 
z paliwami droższymi o 29,3 proc., a na 
trzecim miejscu uplasowała się Słowenia 

z cenami wyższymi o 28,7 proc. Tuż za po-
dium znalazła się Polska z paliwami droż-
szymi o 28,5 proc. Z kolei najniższe wzro-
sty cen paliw odnotowano w Irlandii (15 
proc.) oraz we Włoszech, Finlandii i Grecji 
(po 18 proc.).

Drożeje też paliwoJedni nie wyobrażają sobie bez nich 
sylwestra, inni domagają się rezygnacji z 
ich używania, ale prawdopodobnie wszy-
scy zgodzą się, że fajerwerki na trwałe wpi-
sały się w kulturę świętowania końca roku. 
Chociaż mogą wydawać się współczesnym 
wynalazkiem, w rzeczywistości znali je już 
starożytni Chińczycy, którzy wierzyli, że fa-
jerwerki wypędzają złe duchy i przynoszą 
szczęście – dlatego wykorzystywali je pod-
czas celebracji różnych świąt. Ówczesne 
„petardy” były bambusowymi rurkami wy-
pełnionymi saletrą, którą później zaczęto 

mieszać z siarką i węglem. Na bazie fajer-
werków Chińczycy stworzyli też pierwszą 
broń wybuchową – w tym zastosowaniu 
tradycyjną mieszankę „wzmocniono” 
prochem strzelniczym oraz drobnymi 
skałami i odłamkami metalu. W 1295 roku 
słynny włoski kupiec i podróżnik Mar-
co Polo przywiózł fajerwerki do Europy, 
gdzie pokazy pirotechniczne zdobyły 
sporą popularność wśród elit. Z czasem 
cena sztucznych ogni znacząco spadła, a 
w 1777 roku w Anglii były już popularne 
wśród zwykłych ludzi.

Niektórzy pracownicy czują się samot-
ni w zespole – w szczególności dotyczy 
to osób nieśmiałych, pracujących od nie-
dawna lub odbiegających od grupy pod 
względem wieku lub poziomu wykształce-
nia. Doktor Paulina Sobiczewska, psycho-
log, ekspert portalu Pracuj.pl, sugeruje, że 
dobrym pomysłem jest zaproszenie takiej 
osoby do rozmowy czy innej interakcji, na 
przykład do wyjścia na wspólny posiłek. 
Jednocześnie zastrzega jednak, by w ra-
zie uzyskania odmownej odpowiedzi nie 
naciskać – być może mamy do czynienia 
z introwertykiem, mającym mniejszą po-

trzebę interakcji społecznych od ekstra-
wertycznej większości. Introwertyzm jest 
wrodzoną cechą, która charakteryzuje 
około 40 proc. społeczeństwa i nie zmieni 
jej „wypychanie” mało towarzyskiej osoby 
na częste spotkania. – Są ludzie, którzy 
potrzebują pogawędzić sobie długo przy 
kawie i na forum grupy, ale są też osoby, 
które powiedzą tylko „cześć” i to wcale nie 
znaczy, że nie czują się częścią zespołu, że 
dokucza im alienacja. Oni w taki sposób 
realizują swoje potrzeby społeczne i to 
też jest w porządku – podkreśla dr Pauli-
na Sobiczewska.

Samotny czy introwertyk? 
Łatwo ich pomylić

Choinka często bywa traktowana jak 
jeden z elementów komercjalizacji i la-
icyzacji świąt Bożego Narodzenia. Tym-
czasem wiele z popularnych ozdób, jakie 
znajdziemy na jej gałązkach, w ciekawy 
sposób nawiązuje do różnych biblijnych 
historii. Zresztą na początku choinki nie 
zdobiły mieszkań, tylko były akcesoriami 
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Tajemnice choinkowych ozdób
w przedstawieniach jasełkowych. Przed-
stawienia te zaczynały się od historii o 
grzechu pierworodnym, w których drzew-
ko „odgrywało” rolę drzewa poznania do-
bra i zła, zdobiące je jabłka były jego owo-
cami, a papierowy łańcuch udawał węża 
(łańcuchy bywały też interpretowane jako 
symbol zniewolenia przez grzech). Póź-
niej wielką popularność zdobyły bombki, 
których kulisty kształt miał symbolizować 
harmonię świata. Z kolei świeczki były 
symbolem światłości Chrystusa, wierzono 
też, że mają moc odpędzania złych mocy. 
Popularną ozdobą stały się dzwoneczki, 
których dźwięk miał ogłaszać światu do-
brą nowinę. Z kolei lameta symbolizuje 
pajęczynę i nawiązuje do legendy, we-
dług której uciekająca do Egiptu Święta 
Rodzina miała zostać ocalona przez pają-
ka. Zwierzątko utkało sieć przed wejściem 
do jaskini, w której ukryli się Maryja i św. 
Józef wraz z Dzieciątkiem Jezus, a prze-
jeżdżający obok żołnierze Heroda nie 
przeszukali jej, uznając, że w środku nie 
ma nikogo.

Tylu przemytników ludzi zatrzymały pol-
skie służby w województwie podlaskim 
od początku kryzysu migracyjnego.
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W związku z brakiem działań  Ministerstwa Edukacji i Nauki, zmierzających do re-
alizacji zobowiązań podjętych w dwustronnych rozmowach, Rada Krajowa Sekcji 
Nauki NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o powołaniu sztabu protestacyjnego. 

– Nie godzimy się na niskie wynagrodzenia, których wzrost ustalono w trakcie 
wprowadzania w życie nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, i jednostron-
ne ograniczanie realizacji ustawy poprzez zawieszanie wprowadzenia jej elementów 
w 2021 i 2022 roku – mówi dr inż. Tadeusz Szymański, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej. – Uznaliśmy także, że 
przekształcenie Rady Sekcji w sztab protestacyjny jest konsekwencją lekceważenia 
strony społecznej w negocjacjach płacowych.

Latem tego roku Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, będąca największą orga-
nizacją związkową obejmującą pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, zwróciła się 
po raz kolejny do władz z wnioskiem w sprawie podwyższenia pensji dla pracowników 
tego sektora. „Domagamy się zrealizowania umowy społecznej zawartej podczas wprowa-
dzania w 2018 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a dotyczącej wzrostu 
uposażeń” – można przeczytać w wystosowanym w czerwcu 2021 roku apelu. 

Z obiecanego trzy lata temu wzrostu płac, który miał nastąpić w trzech etapach, 
zrealizowane zostały dwa i to tylko częściowo. Zgodnie z ustaleniami pensje miały 
wzrastać stopniowo, po 10 procent przez trzy kolejne lata. W praktyce podniesione 
zostały najpierw o 7 procent, a następnie o 6 procent. Co więcej, na wynagrodzenia 
pracowników instytucji badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk przezna-
czono jeszcze mniej środków. 

KSN NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę także na niezmienioną wysokość mini-
malnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesorów uczelni publicz-
nych (opiera się ona na rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 
września 2018 roku). Od tej kwoty uzależniona jest z kolei łączna suma środków na 
wynagrodzenia. Realizacja zawartego porozumienia wymaga więc również zmiany 
rozporządzenia z 2018 roku. „Należy utrzymać stosunek wysokości minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej do 
wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę i zapewniając środki budżetowe 
niezbędne do pokrycia skutków tej zmiany, powiązać je na stałe” – apeluje Krajowa 
Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”. 

Na początku listopada, po podjęciu uchwały w sprawie przekształcenia się Rady 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sztab protestacyjny, nie nastąpiła jeszcze 
żadna reakcja ze strony władz. W tej sytuacji zapowiedź protestu zostanie wkrótce 
„ubrana” w realne działania.  – Oczekiwaliśmy trzech podwyżek po 10 procent, a 
dostaliśmy dużo mniej. Zwróciliśmy się więc do premiera o wyasygnowanie środków, 
ale nie doszło do spotkania. Poinformowaliśmy więc ministra edukacji i nauki o po-
wołaniu sztabu protestacyjnego – podsumowuje dr inż. Tadeusz Szymański. – Teraz 
zostaną podjęte decyzje w sprawie dalszych działań. 

(tm) 

Będzie protest społeczności 
akademickiej

W gminie Szemud trwa spór o wy-
płaty za nadgodziny dla nauczycieli 
oraz o stołówki w szkołach. 19 listo-
pada blisko stu mieszkańców Kielna 
spacerowało wokół ronda w tej wsi 
w geście protestu i z powodu braku 
zadowalających konsultacji samo-
rządu z lokalną społecznością.   

Podczas protestu, w którym uczest-
niczyła m.in. Ewa Rocławska, prze-
wodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, 
grupa radnych oraz miejscowi akty-
wiści mówili też o braku stołówek w 
szkołach, o obcięciu godzin pedagogów 
i ograniczeniu pracy biblioteki, o bra-

Walne Zebranie Delegatów Między-
regionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku obradowało 9 listopada 
br. w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Trwa faktycznie trzeci 
już rok szkolny funkcjonowania 
szkół i przedszkoli w nadzwyczaj-
nych warunkach podyktowanych 
pandemią koronawirusa. MEiN pla-
nuje zmiany w systemie pracy i wy-
nagradzania nauczycieli. To były 
wiodące tematy WZD oświatowej 
sekcji NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy w trakcie dyskusji 
apelowali do rządu m.in. o wdrożenie 
podwyżki dla nauczycieli nie później 
niż 1 stycznia 2022 r. i o zaprzestanie 
podawania nieprawdziwych informacji 
o planowanym wzroście wynagrodzeń 
w oświacie. Wskazywano, że propo-
nowane podwyżki wynikają ze zwięk-
szonego czasu pracy i ograniczenia 
uprawnień pracowniczych. Zwracano 
też uwagę na problemy z osiągnięciem 
planowanego wymiaru etatu z 18 do 22 
godzin tygodniowo oraz groźby zwol-
nień i skłócenia grona pedagogicznego 
zabieganiem o pełen etat.

– Za nami i przed nami bardzo 
trudny czas. Nauczyciele są na pierw-
szej linii zapewnienia normalnego 
funkcjonowania instytucji i zakładów 
pracy. Cieszy, że dopisała frekwencja 
na WZD, martwi wiele nadal niezała-
twionych problemów. Stąd nasz list do 
ministra edukacji i nauki z apelem o re-
fleksję, o rzeczywisty dialog i realizację 
tego, do czego rząd już się zobowiązał 
– komentuje Wojciech Książek, prze-
wodniczący Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” z siedzibą w Gdańsku. 

W liście delegatów na WZD skie-
rowanym do ministra edukacji i nauki 
Przemysława Czarnka związkowcy 
z oświatowej „S” przypomnieli m.in. 
problemy opisane i wyartykułowane 
w stanowiskach i apelach przyjętych 

ZJAZD OŚWIATOWEJ „SOLIDARNOŚCI”

podczas obrad Walnego Zebrania De-
legatów z 17 kwietnia 2018 r., m.in. 
stanowisko o konieczności zwiększe-
nia nakładów na oświatę, stanowisko 
na temat potrzeby znaczącego wzrostu 
płac nauczycieli i apel ws. płac i sytuacji 
pracowników administracji i obsługi.

Z głębokim zaniepokojeniem dele-
gaci odbierają propozycje zmian statusu 
zawodowego nauczycieli przedstawiane 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Delegaci oczekują, że odpowiednio 
wcześniej odbędzie się rzeczowa deba-
ta na temat czasu pracy nauczycieli, co 
powinno się stać przed ewentualnym 
ogłoszeniem wzrostu pensum czy go-
dzin do dyspozycji dyrektora, czyli 
faktycznego powrotu do tzw. godzin 
karcianych. Odejdzie się przy tym od 
planów likwidacji świadczenia urlopo-
wego i zmniejszenia wymiaru urlopu 
wypoczynkowego.

„Walne Zebranie Delegatów oczeku-
je wstrzymania przez MEiN kampanii 
medialnej przedstawiającej niepraw-
dziwe informacje dotyczące podwyżek 

wynagrodzeń, ponieważ wynikają one 
ze zwiększenia liczby godzin pensum 
dydaktycznego. Doprowadza to do 
poróżniania środowiska nauczycieli 
z innymi branżami. Należy przypo-
mnieć rządzącym, że funkcjonujące 
szkoły, przedszkola, poświęcenie ich 
pracowników w czasie epidemii, to do-
wód elementarnej stabilności życia spo-
łecznego, rodzinnego, stąd oczekiwanie 
zrozumienia i wsparcia, szczególnie ze 
strony ministra edukacji i nauki. W ra-
zie braku skutecznej realizacji postula-
tów przez stronę rządową Walne Zebra-
nie Delegatów wzywa władze krajowe 
Związku (tak Sekcji, ale i Komisji Krajo-
wej) do podjęcia skutecznych i szybkich 
działań, z różnymi formami akcji pro-
testacyjnych włącznie, by zapewnić re-
alny i rychły wzrost wynagrodzeń oraz 
doprowadzić do zaprzestania wprowa-
dzania niekorzystnych zmian w statusie 
zawodowym nauczycieli” – napisali do 
ministra Czarnka nauczyciele – delega-
ci na WZD .

Artur S. Górski

Chcemy rzeczywistego dialogu

9 listopada obradowało Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

PROTEST W GMINIE SZEMUD

Czy głos obywateli się liczy?

A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie,  
znajdzie odpoczynek 
Księga Mądrości 4.7

Koleżeństwu Annie i Januszowi Dubienieckim, Członkom NSZZ 
„Solidarność” w Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Pucku,  
 wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci 

Syna
(31 lat)

składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Międzyzakładowej  
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Pucku

Chociażbym chodził ciemną doliną,  
zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. 

Psalm 23

Koleżance Izabeli Rułkowskiej, Przewodniczącej Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” w Kolbudach,  
wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci 

Mamy
składają Koleżanki i Koledzy z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 

ku warunków do prowadzenia zajęć z 
wychowania fizycznego, o nieczynnym 
basenie w Kielnie.

Były transparenty i hasła: „Nasze 
głosy to nie kpina. To jest nasza wspól-
na gmina”, „Nic o nas, bez nas”, „Nasz 
głos się liczy”. Mieszkańcy wyszli na 
kielnieńskie rondo, aby zwrócić uwagę 
włodarzom gminy, że ich głosy i opinie 
muszą być brane pod uwagę przy pla-
nowanych inwestycjach.  

„My, mieszkańcy gminy Szemud, 
chcemy zaprotestować przeciwko 
obecnej polityce wójta i Rady Gminy 
Szemud. Zaprotestujmy przeciwko 
ignorowaniu głosu mieszkańców!” 
– podano w mediach społecznościo-
wych.

Czas epidemii COVID-19 przyniósł 
ze sobą zmianę organizacji pracy szkół 
oraz zwiększonej pracy nauczycieli i dy-
rektorów placówek oświatowych. O ile 
nauczyciel jest uprawniony do dodatku 
funkcyjnego czy wiejskiego, to powi-
nien otrzymywać je również w okresie 
pracy zdalnej. Zator w wypłatach za na-
uczycielskie nadgodziny dotyczy m.in. 
gminy Szemud. Sprawę wywalczenia 
pracowniczych roszczeń nauczycieli z 
tej gminy koordynuje Ewa Rocławska.  

Problem badała na wniosek wej-
herowskiej komisji oświaty naszego 
Związku Państwowa Inspekcja Pracy. 
Wydawać by się mogło, że wypłata wy-
nagrodzenia za pracę jest oczywista.  

(asg)
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EDUKACJA EKONOMICZNA

O tym, czy Polacy znają się na finansach i jak Narodowy 
Bank Polski pomaga w edukacji ekonomicznej, 
rozmawiamy z Wiktorem Kamińskim, dyrektorem 
oddziału Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Co Polacy  
wiedzą  
o pieniądzu   

– Narodowy Bank Polski oprócz pod-
stawowej swojej funkcji, jaką jest 
dbanie o stabilność narodowego 
pieniądza, ma jeszcze kilka innych 
zadań, między innymi edukację fi-
nansową obywateli. Czego ona do-
tyczy?

– Narodowy Bank Polski jako część 
swojej misji ma wpisaną edukację finan-
sową i ekonomiczną Polaków. Jej celem 
jest zwiększanie świadomości finanso-
wej i ekonomicznej, odpowiedzial-
ne korzystanie z usług finansowych, 
bezpieczeństwo finansowe, włączanie 
obywateli do systemu finansowego, 
czyli działanie w takim kierunku, żeby 
ludzie korzystali z usług finansowych. 
To jest jedno z tych zadań NBP, które 
cały czas – jak się okazuje – ma bar-
dzo duże znaczenie. Jeśli mówimy, że 
dbamy o wartość polskiego pieniądza, 
to my również staramy się dbać o to, 
aby ludzie w sposób bezpieczny mogli z 
tych swoich finansów korzystać. 

– NBP prowadzi także badania wie-
dzy finansowej i ekonomicznej Pola-
ków. Co wynika z tych badań? Jaki 
jest stan wiedzy Polaków, jeśli chodzi 
o finanse?

– Narodowy Bank Polski zleca mię-
dzy innymi cykliczne badania dotyczą-
ce wiadomości i wiedzy ekonomicznej 
Polaków. Z tych badań wynikają przede 
wszystkim dwie sprawy: po pierwsze 
– że mamy bardzo niską samoocenę, 
jeśli chodzi o wiedzę ekonomiczną. A 
mianowicie  tylko 8 procent responden-
tów stwierdziło, że ma bardzo dużą albo 
raczej dużą wiedzę z zakresu finansów, 
ekonomii i gospodarki. Natomiast 44 
procent uważa, że ich wiedza jest mała. 
W kolejnych latach te wyniki się trochę 
poprawiają, w tej chwili spada odsetek 
tych osób, które twierdzą, że ich wie-
dza jest bardzo mała. Około 45 procent 
uważa, że ich wiedza jest średnia. Na-
tomiast jeżeli już weźmiemy pod uwagę 
obiektywne badania wiedzy ekonomicz-
nej Polaków, czyli gdy respondentom 
zadawane są pytania dotyczące kon-
kretnej wiedzy ekonomicznej, to okazu-
je się, że mamy odwrotną sytuację. Bo w 
praktyce wysoką wiedzą charakteryzuje 
się około 52 procent respondentów, a 
niską lub bardzo niską – 14 procent.

– To w sumie dziwne, bo Polacy z 
reguły uważają się za ekspertów w 
każdej dziedzinie, a tutaj wychodzi, 
że nie doceniają swojej wiedzy w 
dziedzinie finansów. 

– W obu badaniach widać, że zarów-
no niska samoocena, jak i niska wiedza 
dotyczy przede wszystkim dwóch grup 
osób. Pierwsza to młodzież w wieku od 
około 15 lat do 24 roku życia,  druga to 
osoby powyżej 55 roku życia. Dodatko-
wo, jeśli mówimy o czynnikach demo-
graficznych, będą to osoby z niższym 
wykształceniem, podstawowym i zawo-
dowym, raczej z mniejszych miejscowo-
ści, i osoby, które w niewielkim stopniu 
korzystają z usług finansowych. Można 
więc powiedzieć, że im wyższe włączenie 
w system finansowy, tym wyższa samo-
ocena i lepsze wyniki testu. Im wyższe 
wykształcenie, tym wyższa samoocena 
i też wyższe wyniki testów. 

Jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, 
to znów ci, którzy deklarują korzystanie 
z Internetu, z nowoczesnych narzędzi 
cyfrowych, jak smartfon, tablet czy kom-
puter, mają i wyższą samoocenę, i też le-
piej wypadają w testach. Bardzo ciekawą 
rzeczą jest edukacja w domu rodzinnym. 
Te osoby, które regularnie rozmawiają 
na tematy ekonomiczne i finansowe w 
domu, mają wyższą samoocenę i też le-
piej odpowiadają na pytania. 

To, co zauważamy jeszcze w tych 
badaniach, to lekki spadek informacji 
pozyskiwanych z Internetu. Mimo że 
Internet pozostaje głównym źródłem 
wiedzy dla bardzo wielu osób, to  wzra-
stają oczekiwania odnośnie szkół, czyli 
tej edukacji formalnej oraz oczekiwania 
pod adresem instytucji państwowych, 
czyli oczekiwanie, że państwo będzie 
dostarczycielem rzetelnej wiedzy na 
temat finansów.

– A czy jest w tych badaniach pytanie 
na temat zaufania do banków? Kiedyś 
mówiło się: pewne jak w banku. Ale 
po różnych zawirowaniach w rodzaju 
kredytów frankowych powiem, że ja 
nie wierzę, że pójdę do banku i będę 
tam miała doradcę, który będzie do-
radzał w moim interesie, a nie w inte-
resie przede wszystkim banku. 

– W badaniach zadano pytanie, skąd 
respondenci czerpią wiedzę na temat 

finansów. I tutaj rzeczywiście tylko za-
ledwie 5 procent odpowiedziało: „mój 
doradca finansowy”. „Własne doświad-
czenie” jest tutaj najczęściej wskazywa-
nym źródłem wiedzy (43 proc.). Pracow-
nicy banków są źródłem takiej wiedzy 
dla 14 procent respondentów. Własne 
doświadczenie, Internet, programy tele-
wizyjne, znajomi, sąsiedzi, rodzina – po 
kolei to są te najważniejsze źródła. Spada 
znaczenie artykułów i publikacji w prasie 
drukowanej, ale to wynika w znacznym 
stopniu ze spadku znaczenia prasy dru-
kowanej w ogóle. Kursy, szkolenia – to 
trochę wzrasta. Widzimy, że nadal po-
trzebna jest edukacja ekonomiczna, bo 
pomimo że w indeksie wiedzy ekono-
micznej 52 procent wykazało się wyso-
ką wiedzą, ale tylko 7 procent odpowie-
działo prawidłowo na ponad 80 procent. 
Odpowiadałoby to tym ośmiu procen-
tom, które miało najwyższy wskaźnik 
samooceny. Niepokojący natomiast jest 
zawsze poziom wiedzy osób, które mają 
niską bądź zaledwie średnią wiedzą na 
temat finansów, w tym finansów osobi-
stych, ekonomii czy gospodarki. 

– Na czym polegają działania Naro-
dowego Banku Polskiego, jeśli chodzi 
o edukację w dziedzinie finansów?

– Tych działań jest bardzo dużo. 
Przede wszystkim staramy się promo-
wać różnego rodzaju inicjatywy  edu-
kacyjne. Organizujemy różnego ro-
dzaju konkursy dla dzieci i młodzieży. 
Prowadzone są także szkolenia, w tym 
szkolenia dla nauczycieli, co jest bardzo 
ważne, ponieważ edukacja szkolna jest 
jednym z głównych oczekiwanych źró-
deł wiedzy finansowej i ekonomicznej. 
Trzeba więc wspierać nauczycieli i to 
nie  tylko przedsiębiorczości czy wy-
chowawców, ale też na przykład na-
uczycieli matematyki. Narodowy Bank 
Polski wspiera programy edukacyjne, 
współpracując ze szkołami, organizacja-
mi pozarządowymi, stowarzyszeniami, 
ale także samorządami. We współpracy 

z policją prowadzona jest kampania in-
formacyjna związana chociażby z prze-
stępczością w cyberprzestrzeni.

Nie wszystkie projekty musimy re-
alizować sami, uważamy, że lepiej jest, 
żeby przy tej okazji pobudzić do dzia-
łania lokalne środowiska. W praktyce 
wygląda to tak, że jeśli ktoś ma dobry 
pomysł na edukację finansową jakiejś 
grupy, np. seniorów, to wypełnia od-
powiednią dokumentację. Projekt oce-
niany jest przez komisję i jeśli spełnia 
wymagania, to dostaje on dofinanso-
wanie w wysokości od kilku do nawet 
kilkuset tysięcy złotych. Projekty mogą 
mieć charakter lokalny lub ogólnopol-
ski, jak na przykład olimpiada młodych 
ekonomistów. 

– Czy projektodawcy mogą uzyskać 
także pomoc merytoryczną, realizu-
jąc swoje projekty?

– Oczywiście, udostępniamy na-
sze zasoby edukacyjne. Na stronach 
internetowych NBP można znaleźć 
materiały szkoleniowe, od bardzo pro-
stych prezentacji do bardzo złożonych 
materiałów edukacyjnych. Prowadzimy 
też portal internetowy, który jest uzna-
wany za jeden z najlepszych na świe-
cie, jeśli chodzi o zakres, zasoby czy 
rzetelność prezentowanych informacji 
finansowych i ekonomicznych. Poza 
tym mamy Centrum Pieniądza NBP 
im. Sławomira Skrzypka, prezesa NBP, 
który zginął w katastrofie smoleńskiej. 
Centrum w nowoczesny sposób pre-
zentuje historię pieniądza i bankowość 
centralną. Odbywają się tam wykłady 
znanych ekonomistów. Podobna, trochę 
mniejsza, placówka powstała w Krako-
wie, Krakowski Salonik Ekonomiczny. 
Będziemy tego typu placówki tworzyć 
także w innych regionach kraju, tak aby 
młodzież i osoby starsze miały lepszy 
dostęp do wiedzy i możliwość bezpo-
średniego korzystania z wiedzy eko-
nomicznej. Obok edukacji formalnej 
(szkolnej) istotna jest także edukacja 
pozaformalna, która będzie dostarczać 
rzetelną wiedzę w przystępnej i ciekawej 
formie. Bo jeśli duża część responden-
tów uważa, że wiedza finansowa i eko-
nomiczna jest trudna, nie jest ciekawa, 
to znaczy, że zetknęli się z takimi for-
mami jej przekazywania, które nie za-
chęcały do dalszego poszukiwania, któ-
re powodowały zniechęcenie. Ale wcale 
tak nie musi być, zagadnienia te mogą 
być przekazane w formie przystępnej i 
atrakcyjnej. I w tym właśnie Narodowy 
Bank Polski pomaga, wspierając finan-
sowo i merytorycznie różnego rodzaju 
projekty.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Plakat promu-
jący projekt  
„Uczniowskie 
Vademecum 
Bankowości”.
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– Wytrawny turysta nie omija gdań-
skich świątyń, szczególnie w obrębie 
Głównego i Starego Miasta. Wyjątko-
we miejsce zajmuje bazylika św. Bry-
gidy, a w niej – wotum Bursztynowy 
Ołtarz Ojczyzny. Pomysł z albumem 
był przypadkowy?

– Podczas inauguracji nowego Mu-
zeum Bursztynu w Gdańsku pozna-
łem dwie ciekawe osoby, które pracują 
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
Bursztynników. Podczas rozmowy zrodził 
się pomysł albumu o Ołtarzu Bursztyno-
wym jako uzupełnieniu cegiełek na jego 
dalszą realizację. Powstał folder w języku 
polskim i niemieckim. W przygotowaniu 
są wersje angielska i włoska oraz rosyjska. 
Czasy się zmieniają i internet stał się źró-
dłem informacji. Zwięzła treść, opatrzona 
dobrym zdjęciem, stała się istotna dla lu-
dzi goniących za newsem, przyjeżdżają-
cych z Polski i ze świata.

– Czyli popularyzacja wiedzy przez 
„flesz”? Nie gubimy przy tym prze-
slania? 

– Moim zdaniem wydobywamy z 
cienia nieświadomości lub niewiedzy, 
poprzez zdjęcia i komentarz do tego, 
co znajduje się w świątyni św. Brygidy. 
Widzimy ołtarz, ale obok niego jest 
średniowieczna kaplica pokutnic, z re-
likwiarzem św. Brygidy. Ten zaś został 
przygotowany przez księdza prałata 
Henryka Jankowskiego na tysiąclecie 
chrztu gdańszczan, w 1997 roku. Znaj-
duje się w nim 25 relikwii świętych. 

Mistyczna moc świętej Brygidy 
– siła na wyzwania XXI wieku 

Rozmowa z ks. kanonikiem dr. Grzegorzem Świstem, współautorem albumu 
o Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny w bazylice św. Brygidy, duszpasterzem prawników, 
adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa UG, wykładowcą prawa 
wyznaniowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk św. Jana Pawła II 9 czerwca 1987 r. w Lublinie

– Nie wiedziałem...
– Nie jest pan w tym odosobniony 

(śmiech). W kaplicy pokutnic zostały 
ostatnio złożone prochy majora Suchar-
skiego, dowódcy składnicy tranzytowej 
Westerplatte, obrońcy skrawka Polski w 
1939 roku. W albumie pokazujemy czte-
ry figury, autorstwa profesora Stanisława 
Radwańskiego z ASP w Gdańsku. Figury 
te przedstawiają św. Brygidę Szwedzką i 
św. Elżbietę Hesselblad oraz dwie figury 
postaci ważnych dla Kościoła. To rzeźby 
świętego Jana Pawła II, który przez 27 
lat był pasterzem Kościoła powszechne-
go oraz błogosławionego prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, który od 1948 do 
1981 roku prowadził Kościół w Polsce. 
Obecnie została zorganizowana wysta-
wa, aby pokazać wkład błogosławionego 
Prymasa Wyszyńskiego w nasze Tu i Te-
raz, w historię XX wieku, jako wielkiego 
przewodnika narodu i Kościoła. 

– Parafia św. Brygidy w latach 80. i 90. 
XX wieku odegrała niebagatelną rolę, 
dając schronienie szykanowanym, 
ich rodzinom, ludziom opozycji o 
różnych kolorytach ideowych, gosz-
cząc polityków światowego formatu. 
Rozmawiamy w adwentowym czasie 
oczekiwania na Boże Narodzenie. Ja-
kie niesie ona przesłanie na dziś? 

– Parafia św. Brygidy w latach 80. 
gromadziła ludzi spod znaku „Soli-
darności”, którzy mieli różne poglą-
dy, ale jeden wspólny cel, aby Polska 
była wierna swojemu tysiącletniemu 

dziedzictwu. Związek ludzi „Solidar-
ności” z nauczaniem społecznym Ko-
ścioła, a szczególnie nauczaniem św. 
Jana Pawła II, dawał poczucie nadziei 
i wiarę w lepszą przyszłość  Ojczyzny. 
W latach 90., kiedy sytuacja polityczna 
się zmieniła, bazylika św. Brygidy dalej 
była miejscem spotkań i modlitwy dla 
ludzi różnych opcji ideowych. 

– Był i etap gdański patronki bazyli-
ki, św. Brygidy.

– W 1373 roku trumna z ciałem św. 
Brygidy była przewożona do Szwecji. 
Zrządzeniem losu i pogody kondukt 
pogrzebowy zatrzymał się w Gdańsku. 
Podczas sztormu, nim statek wyszedł 
w morze, przebywała miesiąc w kapli-
cy pokutnic pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny. Gdańszczanie wybudowa-
li kościół i ufundowali klasztor ku jej 
czci. To 650 lat historii, przerwanej 
kasatą zakonów przez Prusy w ramach 
Kulturkampf. Biskup Lech Kaczma-
rek odzyskał w 1970 roku świątynię 
i mianował proboszczem ks. Henryka 
Jankowskiego. Ten zaś stał się głów-
nym inspiratorem odbudowy kościoła. 
Otrzymał od prymasa Wyszyńskiego 
błogosławieństwo i wsparcie material-
ne na odbudowę świątyni. Wielkim na-
kładem siły i pracy, do połowy lat 70., 
przywrócono zbombardowanej podczas 
wojny świątyni jej dawny wygląd. 

– Czarno-białe zdjęcia pokazują bez-
miar zniszczeń.

– Zachowane stare fotografie dają 
wyobrażenie o skali prac i zaangażowa-
nia proboszcza, księdza Jankowskiego 
i wiernych z parafii. Po tragedii Grud-
nia 1970 roku przyszedł Sierpień 1980 
roku. Parafia była stoczniowa. Zaczął 
się jej nowy czas. To był – i jest – „Ba-
stion Solidarności”. Przez pół wieku 
przybywali tutaj ludzie z różnych stron 
świata. Ideą świętej Brygidy był Kościół 
dialogu, otwarty na ekumenizm. Prałat 
Jankowski sprowadził siostry brygidki 
na powrót do Gdańska. Powstało Cen-
trum Ekumeniczne w Gdańsku Oliwie. 
Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
przekonał przełożoną generalną zako-
nu Najświętszego Zbawiciela św. Bry-
gidy, matkę Teklę Famiglietti, do jego 
zbudowania, a ksiądz prałat Jankowski 
wykonał misję. W 1999 r. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do 
Gdańska poświęcił Centrum Ekume-
niczne Świętej Brygidy. 

– Jakie przesłanie dla człowieka 
współczesnego pozostawiły patronki 
Europy?

– W 1999 roku święty Jan Paweł 
II ogłosił patronkami Europy trzy ko-
biety. Wskazał na Brygidę Szwedzką, 
Katarzynę ze Sieny i Edytę Stein (św. 
Teresa Benedykta od Krzyża). One 
ukazują wpływ kobiet na chrześcijań-
stwo. Brygida, jako żona, matka, wdowa 
i zakonnica, nadając wymiar duchowy. 
Edyta Stein jako filozof, żydówka, prze-
szła drogę duchową i filozoficzną, drogę 
nawrócenia do chrześcijaństwa, została 
zgładzona w obozie w Auschwitz-Bir-
kenau. Katarzyna ze Sieny, dominikan-
ka, wielka mistyczka, spisała bardzo 
głębokie przemyślenia, mimo braku 
wykształcenia. Tym samym św. Jan Pa-
weł II uzupełnił grono patronów konty-
nentu. Święci Benedykt, Cyryl i Metody 
nie byli osamotnieni w misji szerzenia 
wiary w Europie. Papież Jan Paweł II 
dodał tym samym drugie ramię świę-
tości, ukazując aspekt kobiecości w 
chrześcijaństwie. 

– Kościół jest atakowany przez nowe 
odmiany barbarzyństwa, „oświeco-
nego”, tego z Zachodu oraz, jak w 
czasach krucjat, ze Wschodu. Gdzie 
się podziejemy z tradycją, z mistyką, 

z tomami objawień, w które nie do 
końca wierzą nawet sami wierzący?

– Kiedy odwołujemy się do na-
uczania św. Jana Pawła II, który pod-
kreślał, że Europa zbudowana jest na 
wartościach chrześcijańskich i dlatego 
w Konstytucji Europejskiej powinno 
być odwołanie do Boga. Europa jest 
zbudowana  na filozofii greckiej, na 
prawie rzymskim, na kulturze judeo-
-chrześcijańskiej. To są filary naszej 
kultury i naszej wiary. Europa nie może 
zapomnieć o swoim dziedzictwie. Jeżeli 
człowiek zapomina o swojej historii i o  
swojej tradycji, żyje tym samym bez 
Chrystusa i jego nauczania. 

– Krzyż, znak Boga i prostych ryba-
ków z Jeziora Galilejskiego, się osta-
nie. Tak, jak ostał się betonowy krzyż 
z Westerplatte. Jan Paweł II uczył, że 
każdy ma swoje Westerplatte.

– Mamy w Gdańsku naszą walkę 
o krzyż, ten nad mogiłami żołnierskimi, 
na Westerplatte. Stał tam krzyż od 1946 
roku. W związku z przygotowaniami 
do „Tysiąclecia Państwa Polskiego”  
– w realiach PRL – władze państwowe 
postawiły w tym miejscu sowiecki czołg 
T-34. Ateistyczny system  postanowił 
zamienić symbole. W miejsce krzyża 
stanął czołg, który miał symbolizować 
też obrońców Westerplatte. Komuniści 
próbowali zmienić wektor historii, ale 
nie na długo. W 1981 roku gdańscy 
portowcy, w czasach „Solidarności”, 
postawili krzyż na właściwym miejscu. 
W tym roku przeżywaliśmy 40 rocznicę 
powrotu krzyża na Westerplatte, obcho-
dzoną w parafii św. Brygidy. 

– Dzięki ofiarności darczyńców, także 
robotników, budujemy Bursztynowy 
Ołtarz Ojczyzny.

– Ołtarz jest naszym wotum za nie-
podległość, za „Solidarność” i za Jana 
Pawła II. W tym roku Kościół w Polsce 
cieszy się z wyniesienia do chwały ołta-
rzy Błogosławionego Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. Budowa ołtarza jest 
dziełem wielu darczyńców indywidual-
nych i firm, którzy chcą podziękować 
za wielki dar niepodległości i wolności 
naszej Ojczyzny.

Rozmawiał Artur S. GórskiOłtarz jest naszym wotum za niepodległość, za „Solidarność” i za Jana Pawła II. 
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Na terenie portu w Świnoujściu 4 listopada 2021 r. po godzinie 22 doszło do 
wypadku podczas rozładunku statku. Kabina suwnicy wraz z operatorem 
spadła na rampę.

Operator suwnicy został przygnieciony przez kabinę znajdującą się na rampie na 
wysokości około 10 metrów. Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. 
Niestety, z mężczyzną nie było żadnego kontaktu, a przybyli na miejsce strażacy 
nie mogli dostać się do poszkodowanego. Dodajmy, że wiał wtedy silny wiatr. Po 
wielogodzinnej akcji strażakom oraz jednostkom specjalnym udało się wydobyć 
mężczyznę z kabiny. Niestety, nie przeżył.

O komentarz poprosiliśmy Piotra 
Ratkowskiego, przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” i społecznego 
inspektora pracy w Porcie Gdańskim 
Eksploatacja.

– Trzeba zintensyfikować prace nad nowym rozporządze-
niem dotyczącym BHP w portach. Obecnie obowiązujące 
Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach mor-
skich i śródlądowych pochodzi z 1993 r., a więc ma blisko 30 

lat, a technologie pracy się zmieniły. Wraz z Jackiem Szornakiem jestem w zespole, 
który opracował propozycję nowelizacji rozporządzenia dotyczącego BHP pracy 
w portach, jest ona procedowana na  poziomie ministerstwa. Niestety, napoty-
kamy opór pracodawców, którzy proponują rozwiązania mniej restrykcyjne niż 
nawet te, które obowiązują dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten wypadek w Świnoujściu, 
to trzeba powiedzieć, że na każdym terminalu obowiązują instrukcje wiatrowe, 
które określają między innymi, do jakiej siły wiatru można pracować. Każde urzą-
dzenie, czy to żuraw, czy suwnica, ma dokumentację techniczną zawierającą np. 
określone wartości siły wiatru.  W naszym projekcie rozporządzenia BHP pracy 
w portach, znając jej specyfikę, optowaliśmy za tym, aby te wartości znalazły się w 
rozporządzeniu. Generalnie praca przy takim wietrze jest niebezpieczna, mieliśmy 
w marcu 2020 roku przypadek, kiedy to nastąpił silny powiew wiatru i o mało co 
jeden z żurawi nie wpadł do kanału.  Bardzo ważna jest instrukcja wiatrowa, która 
określa poziom bezpieczeństwa pracy. Dokumentacja techniczno-ruchowa może 
jednak nie uwzględnić sytuacji, jakie mogą zaistnieć na danym nabrzeżu porto-
wym. W przypadku specyficznego ułożenia terminalu portowego mogą powstać 
pewnego rodzaju kominy wietrzne. Każde urządzenie powinno mieć zainstalowane 
urządzenie do pomiaru siły wiatru. Jako związkowcy apelujemy również, żeby tak 
jak jest to w przypadku żurawi budowlanych, powstało  rozporządzenie BHP dla 
suwnic portowych.

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

Wypadek 
przy rozładunku 
statku 

Społeczna inspekcja 
pracy – szkolenia

Dział Programów Europejskich zaprasza na szkolenia poświęcone społecznej in-
spekcji pracy, prawu pracy oraz problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szkoleniach mogą wziąć udział społeczni inspektorzy pracy, kandydaci na to 
stanowisko oraz przewodniczący zakładowych organizacji związkowych.

Organizatorem szkoleń jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”, który realizuje 
projekt „Godna praca to bezpieczna praca” dofinansowany z Norwegii poprzez 
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach Programu „Dialog Spo-
łeczny – Godna Praca”.

W ramach projektu zaplanowane zostały 3-dniowe szkolenia (16 godzin), które 
prowadzone będą przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. 
Przeszkolone zostanie 150 osób w 10 grupach. W czasie kursu dostępny będzie 
catering.  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o nadsyłanie 
zgłoszeń na adres: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Informacje można uzyskać 
u Jagny Łobodzińskiej, kierownik Działu Programów Europejskich Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, pod numerem 58 308 43 37.

GUS podał najnowsze dane o prze-
ciętnym miesięcznym wynagrodze-
niu. Jest ono wyższe niż ostatnio. To 
oznacza, że od 1 grudnia renciści i 
wcześniejsi emeryci będą mogli do 
swoich świadczeń dorobić więcej.

Emeryci i renciści, którzy postano-
wili sobie dorobić, powinni kontro-
lować, czy ich zarobki nie spowodują 
zmniejszenia lub zawieszenia świad-
czeń. Limity, czyli graniczne kwoty 
przychodu, są uzależnione od średniej 
płacy krajowej, której wysokość publi-
kowana jest co trzy miesiące.

Zmniejszenie bądź zawieszenie 
świadczenia zależy od przychodów 
z umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, 
od których obowiązkowo są odprowa-
dzane składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, a także przychodu, który jest 
podstawą wymiaru składek przy dzia-
łalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, któ-
rzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli 
powszechnego wieku emerytalnego oraz 
renciści, będą mogli dorobić bez żadnych 
konsekwencji do 3960,20 zł, czyli 70 
proc. przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia. Jeśli osiągną przychód, który 
przekroczy 70 proc., ale nie będzie wyż-
szy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, 
czyli 7354,50 zł, to świadczenie zostanie 
zmniejszone o wartość przekroczenia, 
nie więcej jednak niż o kwotę maksymal-
nego zmniejszenia. Wynosi ona obecnie 
646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł 
dla rent z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy i 549,71 zł dla rent rodzinnych, 
do których uprawniona jest jedna osoba. 
Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 
kwotę 7354,50 zł, to świadczenie zosta-
nie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrące-
nia przy rentach socjalnych. Tu już 
przekroczenie przychodu o 3960,20 zł 
spowoduje zawieszenie świadczenia. 
Będzie tak jednak tylko do 31 grudnia 
2021 r. Dzięki nowelizacji przepisów, po 
tej dacie zasady dla tego rodzaju rent 
będą takie same, jak dla rent z tytułu 
niezdolności do pracy. Dla części ren-
cistów będzie to oznaczało możliwość 
pobierania renty socjalnej w pełnej lub 
zmniejszonej wysokości.

Emeryci, którzy ukończyli powszech-
ny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 

lat mężczyźni), mogą co do zasady dora-
biać do swojej emerytury bez ograniczeń 
i nie muszą martwić się o rozliczenia z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
Wyjątek stanowią osoby, które pobiera-
ją emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu 
niezdolności do pracy z ubezpieczenia 
wypadkowego. W tym wypadku jaka-
kolwiek kwota dodatkowego przychodu 
będzie skutkować zawieszeniem jednego 
ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód 
z tytułu pracy emerytów, którym ZUS 
podwyższył emeryturę do kwoty świad-
czenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł, 
przekroczył wysokość kwoty podwyż-
szenia, to emerytura będzie wypłacana w 
niższej kwocie, bez dopłaty. Ogranicze-
nia nie dotyczą też niektórych rencistów. 
Chodzi o osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów woj-
skowych, których niezdolność do pracy 
związana jest ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługujące po upraw-
nionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywać do 
końca lutego 2022 r.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

ZUS INFORMUJE

Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej

Ograniczenia związane z pandemią 
sprawiły, że wiele osób, które osią-
gnęły wiek emerytalny, miało trud-
ności w złożeniu wniosku o emery-
turę, jej przeliczenie czy podjęcie 
wypłaty. Jednym z ułatwień dla 
klientów Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych jest możliwość złożenia ta-
kiego wniosku z datą wsteczną.

Co do zasady ZUS przyznaje emery-
turę lub rentę od miesiąca, w którym zo-
stał złożony wniosek. Na podstawie prze-
pisów, które weszły w życie w kwietniu 
ubiegłego roku, możliwe jest jednak przy-
znanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty 
świadczenia za cały okres epidemii.

Emerytury, renty i inne świadczenia o 
charakterze długoterminowym ZUS przy-

zna, ponownie ustali ich wysokość lub wy-
płaci na podstawie wniosku, jeżeli zostanie 
on złożony najpóźniej 30 dni po ustaniu 
stanu epidemii. ZUS może w tej sytuacji 
ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je 
lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym 
spełnione zostały wymagane warunki – nie 
wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r.

Dotyczy to wyłącznie osób, które 
warunki pozwalające na otrzymanie 
świadczenia spełniły przed wybuchem 
lub w czasie pandemii i z jej powodu nie 
złożyły wniosku. Należy pamiętać, że nie 
dotyczy to przyznawanych przez prezesa 
ZUS tzw. świadczeń w drodze wyjątku 
i rodzicielskich świadczeń uzupełniają-
cych z programu „Mama 4 plus” .

Aby skorzystać z tej możliwo-
ści, klient musi do wniosku dołączyć 

oświadczenie, w którym wyrazi wolę, 
aby świadczenie zostało przyznane lub 
przeliczone z datą wsteczną. W tej sytu-
acji należy skorzystać z przygotowanego 
przez ZUS gotowego formularza ERO.

ZUS po złożeniu wniosku ERO 
– przyzna lub przeliczy emeryturę od 
dnia powstania prawa do świadczenia, 
ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. 
Ustawa nie pozwala na dowolne wybie-
ranie terminu, dlatego należy korzystać 
z gotowych formularzy ZUS, żeby unik-
nąć pomyłki.

Wnioski można pobrać ze strony 
internetowej ZUS. Tam też dostępne są 
szczegółowe informacje.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

Wniosek o emeryturę z datą wsteczną  
tylko podczas pandemii

Rodzice nadal mogą korzystać  
z zasiłku opiekuńczego
Nie musi dojść do zamknięcia całej 
szkoły, przedszkola czy żłobka, aby 
rodzicom przysługiwał zasiłek opie-
kuńczy. Zobacz, jakie są warunki 
otrzymania świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przypomina, że ubezpieczony rodzic 
może skorzystać z zasiłku opiekuńczego 
na dziecko, gdy jest ono chore albo obję-
te kwarantanną lub izolacją domową. Ma 
też prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy 
musi zaopiekować się zdrowym dziec-
kiem w wieku poniżej 8 lat, w przypadku 
gdy niespodziewanie zamknięto żłobek, 
klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę.

Z powodu zmieniającej się sytuacji 
epidemicznej, za zamknięcie placówki 
należy uważać także zamknięcie np. po-
jedynczej klasy czy grupy przedszkol-
nej. Innymi słowy nie musi dojść do za-
mknięcia całej jednostki, by rodzicowi 
przysługiwał zasiłek opiekuńczy. 

W tej sytuacji, jeżeli np. w związku 
z wykryciem koronawirusa u ucznia zo-
staną zawieszone zajęcia tylko w jego 
klasie, zasiłek opiekuńczy będzie przy-
sługiwał nie tylko rodzicom dzieci, któ-
re zostały objęte kwarantanną związaną 
ze stycznością z osobą zakażoną, ale 
także rodzicom uczniów z zamkniętej 
klasy, którzy takiej styczności nie mie-

li, gdyż w tym okresie nie przebywali 
w szkole np. z powodu przeziębienia 
lub wyjazdu. 

Taka wykładnia, która wynika z wy-
tycznych Ministerstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej i jest zgodna z kształtującą 
się w tym zakresie linią orzeczniczą są-
dów, dotyczy nowych wniosków i spraw 
niezakończonych i nowo wpływających. 
Zmiana wynika z oczekiwań rodziców 
i opiekunów dzieci, które nie mogą w 
związku z COVID-19 korzystać z opieki 
w placówkach. 

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

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

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z ak-
tualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny. Przypominamy, że w związku z istniejącym zagrożeniem pan-
demicznym w budynku Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” obowiązuje 
zasada zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej. Dział Prawny jest czynny od ponie-
działku do piątku od godz. 9.00 do 15.00. 

PORADY PRAWNE

Redaktorowi Tomaszowi Modzelewskiemu serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
składają pracownicy i członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność” 

W związku ze zbliżającymi się świę-
tami wielu pracodawców przeka-
zuje pracownikom dodatkowe 
świadczenia, które mogą przybie-
rać formę rzeczową lub pieniężną. 
Mogą być one finansowane z bie-
żących środków lub z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i w 
zależności od źródła dofinansowa-
nia opodatkowane bądź nie.

1. Świadczenia finansowane 
ze środków obrotowych 
pracodawcy

Nagrody pieniężne, talony, pacz-
ki świąteczne – katalog dodatkowych 
świadczeń na święta może być szero-
ki. Przy ich finansowaniu, ze źródeł 
pracodawcy, nie obowiązują kryteria 
określone w ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, czyli 
ich przyznawania nie należy uzależniać 
od kryteriów socjalnych, to jest sytuacji 
życiowej, rodzinnej bądź materialnej 
pracownika. Wszyscy pracownicy po-
winni otrzymać świadczenie tej samej 
wartości.  Świadczenia te podlegają 
oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Wyjątkiem są świadczenia przy-
znawane emerytom i rencistom będą-
cym byłymi pracownikami –  wartość 
tego świadczenia może być zwolniona 
z opodatkowania. Zgodnie bowiem 
zźart. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (dalej 
updof) świadczenia otrzymywane przez 
emerytów lub rencistów w związku z łą-
czącym ich uprzednio z zakładem pra-
cy stosunkiem służbowym, stosunkiem 
pracy lub spółdzielczym stosunkiem 
pracy, do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 3000 zł, są 
wolne od podatku dochodowego. 

2. ZFŚS w czasie pandemii

Zgodnie z art. 52l ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
podwyższono limity zwolnień przed-
miotowych:
 z 1000 zł do 3000 zł w odniesieniu 

do uzyskanych w okresie od 2020 
r. do końca roku podatkowego, w 
którym odwołano stan epidemii 
ogłoszony z powodu COVID-19, za-
pomóg, o których mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 9a, tj. zapomóg innych niż 
wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26, 
wypłacanych z funduszy zakładowej 
lub międzyzakładowej organizacji 
związkowej pracownikom należą-
cym do tej organizacji,

 z 6000 zł do 10 000 zł w odniesie-
niu do uzyskanych w okresie od 
2020 r. do końca roku podatkowe-
go, w którym odwołano stan epide-
mii ogłoszony z powodu COVID-
-19, zapomóg, o których mowa w 
art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg 
otrzymanych w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choro-
by lub śmierci, sfinansowanych z 
innych źródeł niż fundusz socjalny, 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych (ZFŚS), funduszy związ-

ków zawodowych lub zgodnie z od-
rębnymi przepisami,

 z 1000 zł do 2000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w okresie od 2020 r. 
do końca roku podatkowego, w któ-
rym odwołano stan epidemii ogło-
szony z powodu COVID-19, świad-
czeń, o których mowa w art. 21 ust. 
1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych 
(niebędących bonami, talonami lub 
innymi znakami uprawniającymi do 
ich wymiany na towary lub usługi) 
oraz świadczeń pieniężnych, otrzy-
manych przez pracownika w związ-
ku z finansowaniem działalności so-
cjalnej, o której mowa w przepisach 
o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, sfinansowanych w cało-
ści ze środków ZFŚS;

 z 2000 zł do 3000 zł w odniesieniu 
do uzyskanych w okresie od 2020 r. 
do końca roku podatkowego, w któ-
rym odwołano stan epidemii ogło-
szony z powodu COVID-19, dopłat 
do zorganizowanego wypoczynku 
dzieci i młodzieży do lat 18, sfinan-
sowanych ze źródeł innych niż fun-
dusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

3. Świadczenia finansowane 
ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

a)  Świadczenia w formie zapomóg 
pieniężnych wypłacanych każde-
mu pracownikowi, który złoży 
wniosek o przyznanie pomocy 
finansowej i oświadczenie o do-
chodach. Kwota zapomogi uza-
leżniona będzie od wysokości do-
chodu przypadającego na członka 
rodziny.

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

przyznanie zapomogi również przed 
świętami. 

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

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

Przepisy o podatku dochodowym 
nie definiują pojęcia „długotrwałej 
choroby” czy pojęcia „indywidualnego 
zdarzenia losowego”. Pojęcia te należy 
zatem interpretować przy zastosowaniu 
wykładni językowej. W słowniku dłu-
gotrwały oznacza „trwający przez długi 
czas; przewlekły”. Uprawnia to do wnio-
sku, iż „długotrwałą chorobą”, o której 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, jest każda choroba mająca dłu-
gotrwały przebieg, trwająca miesiącami 
lub latami i wymagająca leczenia w spo-
sób stały lub przez długi czas. 

Natomiast pod pojęciem „indywi-
dualnego zdarzenia losowego” można 
rozumieć wszelkie nagłe, niespodzie-
wane, pojedyncze zdarzenia wywołane 
przyczynami zewnętrznymi, których 
nie można przewidzieć, a które są 
niezależne od człowieka, nawet przy 
zachowaniu należytej staranności, jak 
np. kradzieże, włamania, zniszczenie 
domu lub mieszkania spowodowane 
zalaniem wodą lub pożarem, nieszczę-
śliwe wypadki powodujące uszczerbek 
na zdrowiu itp. 

c) Bony nie są zwolnione z podatku
Ulga podatkowa nie obejmuje bo-

nów, talonów czy też innych znaków 
uprawniających do ich wymiany na 
towary lub usługi, nawet jeśli ich koszt 
pokryty jest ze środków ZFŚS. Bony 
nie są bowiem ani powszechnie akcep-
towanym środkiem płatniczym, ani też 
świadczeniem o charakterze rzeczo-
wym. 

d) Paczki świąteczne lub karty przed-
płacone

Alternatywą dla bonów są ciągle 
popularne wśród pracodawców paczki 
świąteczne lub karty przedpłacone. 

Z technicznego punktu widzenia 
karta przedpłacona jest bardzo zbliżona 
do karty debetowej, transakcje są auto-
ryzowane do wysokości salda na spe-
cjalnym technicznym rachunku, który 
pracodawca „zasila” przed użyciem 
karty. Pracownik otrzymuje więc takie 
świadczenie, jak gdyby dostał zwykły 
przelew na konto albo gotówkę. I po-
dobnie jak w przypadku gotówki, do 
kwoty 2000 złotych nie trzeba płacić 
od karty podatku. 

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

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

Ważne!!!

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

Stan prawny na 19.11.2021 r.
Maria Szwajkiewicz

Świadczenia dla pracowników 
z okazji świąt Bożego Narodzenia

Kolegom Ryszardowi i Leszkowi Kleinszmidt z NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Wojennej  wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”  

PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Z głębokim smutkiem informujemy,  że pożegnaliśmy naszą serdeczną 
Koleżankę

ś.p.
 ś.p.  Elżbietę Bałachowską

członka NSZZ „Solidarność”, emerytowaną pracownicę Stoczni Marynarki 
Wojennej wydziału PW-2, osobę prawą i szlachetną. 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej 

składają Koleżanki i Koledzy 
z NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

A sprawiedliwy choćby umarł przedwcześnie,
znajdzie odpoczynek 

Księga Mądrości (4.7)

Naszemu Koledze, redaktorowi Tomaszowi Modzelewskiemu serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają współpracownicy z Działu Informacji i Promocji  

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Przewodniczącemu Janowi Dettlaffowi wyrazy głębokiego współczucia z 
powodu śmierci 

Mamy
składa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Wejherowo
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Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 

– Poprosiłem Gwiazdora (dla niewtajemniczonych:on 
działa na Kaszubach i Kociewiu w zastępstwie Świętego 
Mikołaja) o przygotowanie kilku prezentów. Złoty krzy-
żyk ma dostać dorastający członek rodziny, który zmaga 
się z kryzysem wiary. Może pomoże. Kijki nordic walking 
zamówiłem dla osoby w wieku balzakowskim, której tro-
chę się przybrało na wadze w czasie epidemii (podobno 
średnio przytyliśmy o 6 kilogramów). Sam chodzę, po-
lecam. Śpiewnik swego wyboru, to dla najmłodszych. 
Będą w nim i kolędy, i wierszyki dla dzieci typu „Stary 
niedźwiedź mocno śpi”. Będą też piosenki kaszubskie i 
patriotyczne, które lubimy śpiewać przy ogniskach. A 
ważne, by znać teksty. Zamówiłem też znicze na groby 
rodziców, ponieważ święta Bożego Narodzenia bardzo 
mi się z nimi kojarzą. A dla siebie „Żywoty równole-
głe” prof. Andrzeja Nowaka. Zestawienie omawianych 
par, na przykład Wyszyński – Gierek, Walentynowicz 
– Kuroń, Miłosz – Jan Paweł II, może być pasjonującą 
lekturą. Czyli zamówiłem coś dla ducha, dla ciała i dla 
umysłu. Ta triada jest ważna w naszym życiu. Ważne 
jest też duchowe przygotowanie do tych niezwykłych 

świąt, by nie były tylko pustą formą. Oby.

Jagna Łobodzińska, kierownik Działu Programów Europejskich 
 ZRG NSZZ „Solidarność” 

– Idealny prezent świą-
teczny? Coś takiego raczej nie 
istnieje, gdyż każdy z nas ma 
różne potrzeby i preferencje. 
Jeśli zależy nam na tym, by 
zrobić drugiej osobie przy-
jemność i podarować jej pre-
zent, który naprawdę sprawi 
jej radość, to w pierwszej ko-
lejności powinniśmy poświę-
cić takiej osobie czas. Dzięki 
temu mamy szansę na to, by 
poznać jej preferencje, pra-
gnienia i na koniec zaskoczyć 
prezentem, o którym właśnie 
marzyła. Jeśli nie znamy kon-
kretnych potrzeb naszych bli-

skich, to dobrym pomysłem może okazać się karta podarunkowa do sklepu z biżuterią, kosmetykami 
czy z innym asortymentem. Ja osobiście lubię otrzymywać takie prezenty, gdyż wówczas mogę wybrać 
konkretny produkt, który akurat jest mi potrzebny. Jednak zawsze najlepszym pomysłem na prezent 
jest zaplanowanie wspólnie spędzonego czasu, na przykład kupno biletów do kina czy teatru. Poprzez 
taki prezent ofiarowujemy drugiej osobie czas i bliskość, które w obecnych czasach są „towarem de-
ficytowym”.

Adam Chmielecki,  
prezes Radia Gdańsk 

– W okresie świątecznym zawsze staram się nadrobić 
zaległości czytelnicze. W tym roku polecam najnowszą 
powieść Sebastiana Reńcy, pisarza w przeszłości nomino-
wanego do prestiżowej Nagrody Literackiej im. Józefa Mac-
kiewicza. W książce „Świadek” Reńca powraca do swojego 
sprawdzonego bohatera – dziennikarza Wiktora Katona. Tym 
razem próbuje on wyjaśnić okoliczności śmierci przyjaciela 
i kolegi po fachu, który zginął w latach 90. Wartka akcja po-
wieści, która jest niemal gotowym scenopisem dobrego thril-
lera, toczy się w Polsce, Szwecji, Niemczech i na ogarniętej 
walkami wschodniej Ukrainie. Tropy w śledztwie prowadzą 
do całkiem współczesnego tajemniczego zabójstwa bogatego 
polskiego emigranta, ale przede wszystkim do byłych członków 

plutonu specjalnego ZOMO, którzy w grudniu 1981 r. strzelali do górników w kopalni „Wujek”. Jak 
zawsze bowiem u Sebastiana Reńcy prawda miesza się z fikcją, a dramatyczna akcja z przemycaną 
między wierszami historią najnowszą i gorzką refleksją nad postkomunizmem III RP. I tylko, jak w 
klasycznym westernie, dobro jest wyraźnie oddzielone od zła. 

Renata Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

– Najlepszy bożonarodzeniowy 
prezent to coś, co sprawi, że będziemy 
o minionych świętach pamiętać cały rok, 
a czasem nawet całe życie. Prezent powi-
nien być wyrazem troski o najbliższych, 
a także sprawiać radość zarówno obda-
rowanemu, jak i darczyńcy. Mnie najbar-
dziej cieszy, gdy moi bliscy dbają o siebie 
i swoje zdrowie, dlatego często obdaro-
wuję ich prezentami zachęcającymi do 
uprawiania sportu. Mogą to być sprzęt 
i odzież sportowa, karnety na siłownię, 
saunę czy basen albo lekcje pływania dla 
wnuków.

Wybieram takie prezenty, bo nawet 
amatorskie uprawianie sportu przynosi 
natychmiastowe korzyści zdrowotne, 
redukuje stres, poprawia nastrój, obniża 
poziom cukru i ciśnienie krwi, obniża 
ryzyko powstania zaburzeń sercowo-
-naczyniowych, zapobiega osteoporozie 

i – co w czasach pandemii najważniejsze – wzmacnia system immunologiczny.
Świąteczny prezent powinien być również motywujący do zadbania o siebie i inspirujący w po-

szukiwaniu nowych zainteresowań. Dlatego ucieszy mnie karta MultiSport, trenażer oddechowy dla 
pływaków czy okulary na rower.

Małgorzata Kuźma, redaktor naczelna „Magazynu Solidarność”

– Od kilku lat mam szczęście 
być babcią dwójki uroczych wnu-
cząt. A więc na pierwszym miejscu 
myślę o prezentach dla nich. W tym 
roku w rodzinie zdecydowaliśmy, że 
dzieci dostaną po jednym prezencie. 
Po pierwsze, to bardziej ekologiczne, 
po drugie dlatego, że zbyt duża ich 
liczba wcale nie przekłada się na więk-
szą radość, a wręcz przeciwnie, dzieci 
są zdezorientowane rozpakowując piątą 
czy szóstą paczkę. Ja od siebie jednak 
dodam na pewno książeczkę, a jaką – to 
o tym w dalszej części. Kupić i opako-
wać pięknie książeczkę to jednak za mało, 
trzeba jeszcze do tego dodać czas na czy-
tanie. Więc w święta zaszyję się gdzieś 
z moją wnuczką, gdzie nie ma telewizora a n i 
komputera i poczytamy razem. Do wspólnego 
czytania najlepsze są wierszyki klasyki literatury 
dziecięcej, takie jak „Kaczka Dziwaczka”, „Pan Maluśkiewicz”, „Rzepka”. Zapewniam, że taki czas spędzony 
na wspólnym czytaniu to najlepszy prezent dla dziecka i oczywiście dla nas samych.

Z nowości polecam książeczkę „Skok przez Bałtyk” autorstwa Moniki Milewskiej, pięknie zilustro-
waną przez Natalię Uryniuk. To ciekawa historia opisująca wyprawę małej dziewczynki nad polskie 
morze. Przenosi ona czytelnika w świat dziecięcej wyobraźni, ale nie tylko, odpowiada na wiele pytań 
dotyczących nadbałtyckiej fauny i flory. Tę książeczkę warto przeczytać, gdy za oknem pada śnieg, ale 
też w czasie letniego wypoczynku na plaży.

Przygotowując prezenty dla rodziny i przyjaciół, pomyślmy także o tych, którzy spędzą święta 
Bożego Narodzenia samotnie lub nie stać ich na zakup prezentów. Rozejrzyjmy się wokół, czy za 
ścianą nie mieszka  emeryt albo  matka samotnie wychowująca dzieci i dla nich przygotujmy jakiś 
podarunek. Jeśli w najbliższym otoczeniu nie mamy takich osób, warto wesprzeć datkiem organi-
zacje charytatywne, które zajmują się pomocą świąteczną dla potrzebujących, jak np. Caritas czy 
Świąteczna paczka.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Jaki prezent na święta Bożego Narodzenia 
będzie najlepszy? Co polecamy?
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z żoną Boryny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

Litery w szarych kratkach, czytane rzęda-
mi, utworzą fragment kolędy – hasło.

POZIOMO
1) gotowy wyrób, 4) miara czasu i kąta, 
8) godło Indian, 11) mieszkanka Win-
dhuk, 12) kolega zbrojarza, 13) ułatwia 
przelewanie, 14) bałtycki delfin, 15) …
strefa lub reneta, 16) umarł śmiercią 
tragiczną, 18) wyrabia kotły i rondle, 
20) żona Boryny z „Chłopów”,  
22) do mycia włosów, 23) pajac z francu-
skiej pantomimy, 24) wał wokół wiejskiej 
chaty, 26) wstawia szyby, 28) sznur do 
chwytania zwierząt, 29) uczestnicy 
narady, 32) zielona część pietruszki, 
33) zajęcie kowala, 35) miasto znane z 
dowcipów, 37) insygnium władzy kró-
lewskiej, 39) przodek, antenat, 40) anoni-

mowo, 41) glob, kula ziemska, 42) „Pójdź, 
… ja cię uczyć każę”, cytat z wiersza M. 
Konopnickiej, 43) dziarski, szybki.

PIONOWO:
1) pod kanałem La Manche, 2) część 
jednotorowego szlaku, gdzie wyprze-
dzają się pociągi, 3) na kutrze, 4) dawn. 
Tajlandia, 5) szczególny prostokąt, 6) ten 
co kupił, 7) imię Czechowa, autora „Trzech 
sióstr”, 8) sport Igi Świątek, 9) przylą-
dek w Hiszpanii, gdzie zginął admirał 
H. Nelson, 10) auto z Japonii, 16) dodanie 
dodatkowo jeszcze więcej, 17) mebel do 
spania, 18) hodowca arabów, 19) części 
strojów ludowych, 20) Just, reżyser filmu
„Emmanuelle”, 21) niemożność utrzy-
mania się w pozycji stojącej, 25) świata 
poza sobą nie widzą, 27) ciało niebieskie, 

planetka, 30) rum z Kuby, 31) powsta-
niec warszawski, 33) szpicel, donosiciel, 
34) roślina pochodząca z innego klimatu, 
35) czyrak, ropień, 36) malutki mruczek, 
37) walizy podróżnego, 38) szańce.  

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z Roksaną Węgiel z nr. 
10/2021. Otrzymuje ją pani Magdalena 
Świencka. Hasło brzmiało:  „Polaków 
nie zdobywa się groźbą, ale sercem”.
Nagrodę wyślemy pocztą. 

Czym różnią się te słowa i jakie jest ich pochodzenie? Dlaczego dziew-
częta wywołują „gramatyczny” zawrót głowy?

Współczesne znaczenie słów
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN: 

* dziewczynka to ‘dziecko płci żeńskiej’, ‘córka’, a potocznie ‘żartobliwe, z odcie-
niem poufałości mówienie o młodej kobiecie’, natomiast jako eufemizm oznacza 
‘prostytutkę’. 
* dziewczyna to ‘młoda kobieta, zwłaszcza niezamężna’, ‘czyjaś sympatia lub 
narzeczona’ i potocznie ‘pomoc domowa’.
* dziewczę – ‘dorastająca panna’.

W Słowniku znajduje się także pojęcie „cud-dziewczyna” – oznaczające 
‘niezwykle piękną młodą kobietę’.

Etymologia „dziewczyny”
Rzeczowniki dziewczyna i dziewczę to zdrobnienia od wyrazu dziewka, który 

pochodzi z języka prasłowiańskiego.
Najpierw był prasłowiański czasownik *dojiti, który znaczył ‘karmić piersią, 

ssać’ (proszę porównać go z czasownikiem „doić”), od tego czasownika został 
utworzony przymiotnik *děvъ – ‘dziewiczy, niewinny’, a od tego przymiotnika 
powstał wyraz *děva – znaczący ‘ssąca pierś’ i wskazujący niemowlę płci żeńskiej 
‘dziewicę, dziewczynę’. Od *děva pochodziło prasłowiańskie słowo *děvъka. 

Wyrazy dziewa i dziewka występowały w dawnym języku polskim. Od 
słowa dziewa powstało  zdrobnienie dziewka oznaczające na samym początku 
‘córkę’, z czasem ‘pannę, kobietę niezamężną’, aż wreszcie ‘służącą’. Pod wpływem 
gwarowej wymowy [dziwka] – zamiast [dziewka] – wyraz ten oznaczał także 
‘służącą, czyli kobietę do różnych posług’, a później ‘kobietę źle się prowadzącą’. 

Co ciekawe, od wyrazu dziewa istnieje też inne zdrobnienie, z przyrost-
kiem „-ica”, czyli dziewica. Dziewica była to początkowo ‘młoda dziewka’, a 
później ten rzeczownik zaczął oznaczać ‘kobietę niezamężną’ oraz ‘kobietę nie-
winną, nieskalaną’. Ostatecznie wyraz dziewka wyszedł z użycia i zastąpiony 
został przez słowo dziewczę.

Około XVII wieku w języku polskim pojawił się rzeczownik dziewczy-
na. Powstał on przez dodanie do rdzenia „dziewcz-” przyrostka „-yna”. 

Kłopotliwy rzeczownik „dziewczę”
Wiele osób pyta, czy trzeba mówić „każde z dziewcząt”, czy „każda z dziew-

cząt” lub „jedno z dziewcząt” czy „jedna z dziewcząt”.
Rzeczownik dziewczę ma rodzaj nijaki (chociaż odnosi się do ‘młodej ko-

biety’) i mówimy „to dziewczę” jak „to niemowlę”. Zasadniczo powinniśmy 
mówić każde z dziewcząt i jedno z dziewcząt, czyli nadawać zaimkowi („każdy”) 
oraz liczebnikowi („jeden”) rodzaj gramatyczny (nijaki) zgodny z rodzajem 
gramatycznym rzeczownika. Taka zgodność gramatyczna występuje w wyraże-
niu „każdy z tych podlotków” (nie mówimy „każda z tych podlotków”).

Jednak z wyrazem „dziewczę” nie jest to takie proste, bo gdy przejrzymy 
Narodowy Korpus Języka Polskiego, widzimy, że użytkownicy polszczyzny 
mówią: „każda z dziewcząt”, natomiast sformułowanie każde z dziewcząt nie 
występuje w NKJP ani razu. Podobna sytuacja jest z połączeniem wyrazowym 
„jedno z dziewcząt” – takich form w korpusie nie ma, a zanotowano kilkadzie-
siąt przykładów „jedna z dziewcząt”. W tym wypadku uzus społeczny powoduje, 
że używane formy, np. „jedna z dziewcząt”, w słownikach poprawnej polszczy-
zny stopniowo wypierają zgodność gramatyczną rzeczownika z liczebnikiem 
i czytamy, że poprawna jest już forma „jedna z dziewcząt”, zaś sformułowanie 
„jedno z dziewcząt” uznane jest za przestarzałe. 

Moim zdaniem
Śmiem twierdzić, że w najbliższym czasie niezgodność gramatyczna zwy-

cięży i obejmie także połączenie rzeczownika „dziewczę” z zaimkiem „każda”. 
Poczekajmy na nowe wydania słowników i obserwujmy, czy pojawi się zgoda 
na „każda z dziewcząt”.

Barbara Ellwart

Dziewczyny, dziewczynki 
i dziewczęta

Nasz newsletter co tydzień w środę w twojej skrzynce e-mailowej. Jeżeli 
jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
W temacie i w treści maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.   
Zapraszamy do lektury!

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI
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Lizaki. Prywatny kościół na końcu świata
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Lizaki. Wnętrze kościoła pw. św. Judy Tadeusza jest bardzo skromne. Na uwagę 
zasługuje XVIII-wieczna ambona, chrzcielnica, a także malowany strop.

Głęboko na Kaszubach, daleko od dróg, w sołectwie Sycowa Huta, pomię-
dzy miejscowościami Grzybowo (2 km drogą) a Rotembark (ok. 7 km duk-
tami leśnymi), leży niewielka wieś (a raczej osada) o nazwie Lizaki. W prze-
wodnikach trudno o niej coś wyczytać. Teoretycznie nic ciekawego tam nie 
ma, poza urokliwym, zagubionym w głuszy jeziorem Wałachy, nad którym 
chętnie wypoczywają miłośnicy ciszy. A jednak do Lizaków warto zajrzeć 
chociaż na krótko. Dlaczego?

Lizaki. Stary, mający ponad 150 lat, 
drewniany krzyż z drewnianą rzeźbą 
Chrystusa Ukrzyżowanego, stojący 
obok kościoła, a przeniesiony w 2009 r. 
ze skrzyżowania dróg wiodących 
z Grzybowa, Lizaków i Sycowej Huty.

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

Biura i oddziały ZRG

GDYNIA, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

KARTUZY, ul. Gdańska 15 pok. 20,  
Tel. 502 172 289

STAROGARD GD., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609,  
 tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

KOŚCIERZYNA, ul. Traugutta 7  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl,  
jozefr@poczta.onet.pl

PUCK, ul. Sambora 16, 887 590 721,  
tel./fax 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 skraju wsi, niemal przy samym 
lesie, gdzie polna droga schodzi ostro 
w dół wprost do jeziora, stoi niewielka 
budowla. Z daleka, zwłaszcza zimą, przy-
pomina bajkowy domek z pierników, 
ale ma sygnaturkę zwieńczoną krzyżem 
ustawioną w połowie kalenicy dachu. 
Jest to istne cacko, maleńki kościółek 
na końcu świata: prosty, proporcjonal-
ny i tak ładny, że aż nieprawdziwy. W 
zimowej aurze prezentuje się niezwykle. 
Brakuje tylko zwierząt, żłóbka i Maryi 
z Józefem. Każdy, kto go zobaczy po 
raz pierwszy, zadaje sobie pytanie, skąd 
wziął się w takim miejscu?

Jeszcze stosunkowo niedawno Lizaki 
były maleńką osadą położoną pośród 
sosnowo-świerkowego lasu, w której 
mieszkali smolarze, a więc ludzie trud-
niący się wyrobem smoły, dziegciu oraz 
wypalaniem węgla drzewnego. Stały tam 
dwa piece smolne. Jeden był własnością 
pracowitego i zaradnego smolarza (węgla-
rza) zwanego Lizak. Od niego to właśnie 
wzięła się nazwa miejscowości – Lizaki.

W ramach najróżniejszych zmian 
administracyjnych starosta kościerski 

(Lizaki leżą kilkanaście kilometrów na 
południe od Kościerzyny) zadecydował, 
że owi smolarze zostaną gospodarzami 
rolnymi. Wówczas powstała wieś, którą 
dzisiaj zamieszkuje kilkadziesiąt osób. 

W latach 90. XX wieku do Lizaków 
zaczęli przyjeżdżać turyści, ale i artyści, 
ludzie szukający spokoju, natchnienia 
do pracy. Pod koniec tych lat, a może 
był to początek lat dwutysięcznych, 
prywatne osoby postawiły w Lizakach 
kościół. Skąd się wziął?

Otóż w czasach PRL-u ówczesne wła-
dze wymyśliły, że w rejonie Żarnowca – to 
na północy Kaszub – powstanie elektrow-
nia jądrowa. Okoliczne wioski miały zo-
stać zlikwidowane. Dotyczyło to głównie 
wsi Kartoszyno, ale i częściowo Tyłowa. 
W 1989 roku budowę elektrowni wstrzy-
mano, a w roku 1990 podjęto uchwałę 
o jej likwidacji. Mimo tych decyzji ka-
szubskie wioski praktycznie przestały 
istnieć. Zaczęto je ponownie zabudowy-
wać, jednak stary, szachulcowy kościół 
w Tyłowie popadł w ruinę. Wymyślono, 
że powstanie nowy, a stary w 1994 roku 
zaczęto rozbierać. Kościół był piękny, ale 

odnawianej wiosce niepotrzebny. Co z 
tego, że pochodził z połowy XVIII wieku, 
a dokładnie 12 maja 1755 roku położono 
kamień węgielny pod budowę? Co z tego, 
że ufundował go sam Józef Antoni Prze-
bendowski, chorąży pomorski, generał 

Lizaki. Na skraju wsi, a właściwie już w lesie, stoi niewielki kościół pw. św. Judy 
Tadeusza.

wojsk pruskich i właściciel dóbr wejhe-
rowsko-rzucewskich?

W 1994 roku rozebrano nawę świą-
tyni, bo właśnie tam miała stanąć nowa. 
Kilka lat później starą świątynią z Tyłowa, 
rozebraną i porzuconą, zainteresowała się 
prywatna osoba. Zebrano wszystkie jej 
części i zapadła decyzja o odbudowie, ale 
w innym miejscu. Wybrano Lizaki. 

Kościół, podobnie jak pierwowzór, 
ma szkieletową konstrukcję z drewna 
sosnowego i dębowego wypełnioną czer-
woną cegłą. Jest budowlą jednonawową, 
z pięciobocznym prezbiterium. Jego wy-
posażenie jest oryginalne, pochodzące 
z XVIII i XIX wieku, przeniesione ze 
wspomnianego Tyłowa. Skromne reta-
bulum ołtarzowe nie wzbudza zbytnie-
go zainteresowania, ale warto zwrócić 
uwagę na ambonę, chrzcielnicę, a przede 
wszystkim na zabytkowy strop pokryty 
dekoracją malarską.

Starą świątynię pw. św. Judy Tadeusza 
w nowym miejscu poświęcił w 2007 roku 
biskup pelpliński. Jest więc to kościół 
rzymskokatolicki, filia parafii pw. Świętej 
Trójcy w Kościerzynie, w którym w każ-

dą niedzielę odprawiana jest msza święta, 
zimą o godzinie 9, a latem o 10.30.

Obok kościoła stoi stary drewniany 
krzyż z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowane-
go, na którym umieszczono interesujący 
napis: „Stał ten krzyż przez przeszło 150 

lat nad starym traktem prowadzącym 
z Kościerzyny na Wdzydzkie Jeziora, tam, 
gdzie schodzą się drogi z Grzybowa, Li-
zaków i Sycowej Huty. Na znak ciągłości 
tradycji naszych pradziadów, którzy sta-
wiali krzyże na Kaszubskiej Ziemi, prze-
niesiony w 2009 roku na teren kościoła 
w Lizakach”.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz


