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Konkurs plastyczny: 
„Solidarność”oczami dzieci

Protest rybaków  
we Władysławowie

– Od dwóch lat jesteśmy bez 
środków do życia, nie możemy 
zarabiać. Dlatego dzisiaj zorga-
nizowaliśmy protest. Czekamy 
na jakikolwiek ruch ze strony 
rządu – mówił Michał Niedźwiecki 
z NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Morza Bałtyckiego.
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6 czerwca br. podczas obrad członków Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” odbyło się wręczenie nagród laureatom VII Woje-
wódzkiego Konkursu Muzyczno-Plastycznego pt. „Polska – moje miejsce, 
mój kraj”. W Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej otwarta została też wy-
stawa wyróżnionych prac. Patronami konkursu są Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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Do tej komisji należą nie tylko 
osoby obecnie pracujące, ale 
również emeryci. Oprócz tego 
są osoby w wieku emerytal-
nym i na emeryturze wciąż 
pracujące, zarówno na całych, 
jak i części etatów.  
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Solidarnie w oświacie

Deszczowe lipcowe lato 1980 roku 
zakończył gorący Sierpień. Dwa 
miesiące po pierwszych strajkach 
w całym kraju tworzyły się struktu-
ry NSZZ „Solidarność”.   
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Preludium do „Solidarności”Kończy się kadencja władz 
Związku

Rozmowa ze Stefanem  
Gawrońskim, skarbnikiem Zarządu 
Regionu Gdańskiego  i członkiem 
Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ 
„Solidarność”  
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Praca autorstwa Marty Trąbińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku, II miejsce.

Wiele biur podróży zachęca 
do skorzystania ze swo-
ich usług, prześcigając się 
w różnorodności kierunków 
wycieczek. Często jednak 
taka wyprawa sprowadza się 
do pobytu w komfortowym, 
zlokalizowanym niedaleko 
plaży hotelu z basenem oraz 
całodziennego wyżywienia... 
I na tym koniec. 
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Jak zaplanować wakacje

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Ponad 1200 uchodźców, 90 
dni pracy 146 wolontariuszy 
–  to tylko kilka suchych liczb 
opisujących funkcjonowanie 
punktu recepcyjnego dla 
uchodźców, który mieścił się 
w siedzibie gdańskiej „Soli-
darności” od 11 marca do 10 
czerwca tego roku.  
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Zdaliśmy egzamin  
z solidarności
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„To początek końca związków na 
Białorusi”. Manifestacja pod ambasadą

8 czerwca pod ambasadą Białorusi w Warszawie 
odbyła się manifestacja związkowych aktywistów 
z Polski i Białorusi przeciw represjom i aresztowaniom 
liderów ruchu pracowniczego u naszych wschodnich 
sąsiadów. Uczestnicy mieli ze sobą zdjęcia więzio-
nych oraz przyjęty przez XXX Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” apel o uwolnienie wię-
zionych. 19 kwietnia br. zatrzymano, przeszukano 
mieszkania, a następnie aresztowano 18 osób, wśród 
nich przewodniczącego Białoruskiego Kongresu De-
mokratycznych Związków Zawodowych Aleksandra 
Yaraszuka i jego zastępcę Siergieja Antusewicza. Za-
trzymani nadal przebywają w więzieniu, a pozostali 
związkowcy boją się o swoje losy. 

– Manifestujemy, bo chcemy zwrócić uwagę na 
to, jak traktuje się liderów związkowych na Białorusi. 
Wszystko zaczęło się już w 2020 roku, ale momentem 
kulminacyjnym były aresztowania w kwietniu tego 
roku. To początek końca niezależnych związków za-
wodowych na Białorusi. Po tym, co się wydarzyło, lu-
dzie będą bać się przynależeć do związków. Żądamy 
uwolnienia naszych liderów, których aresztowano 
bezprawnie i domagamy się, aby zaprzestano szykan 
za przynależność związkową! – mówił Yuri Ravavoi, 
przewodniczący BKDP w Azotach w Grodnie, który 
kilkanaście miesięcy temu przyjechał do Polski, za-
nim białoruska bezpieka zdążyła go aresztować. 

Narodowa Sztafeta Wolności 
i Solidarności im. Jana Pawła II

W ramach zakończenia obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości Klub Sportowy „Vik-
toria” Płock we współpracy z NSZZ „Solidarność” zorga-
nizował Narodową Sztafetę Wolności i Solidarności 
im. Jana Pawła II. W rocznicę wyborów czerwcowych z 
1989 roku – 4 czerwca – sztafeta wyruszyła z Płocka do 
Zakopanego. Z kolei 5 czerwca uczestnicy na rowerach 
wyruszyli w trasę z Zakopanego (Krzyż na Giewoncie) 
do Gdańska (plac Solidarności – pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970). Inicjatorem przedsięwzięcia 
był Leszek Brzeski, płocki samorządowiec, nauczyciel 
Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, prezes KS „Vik-
toria” Płock oraz działacz NSZZ „Solidarność”. Wraz z 
nim w drogę ruszyło trzech jego siedemnastoletnich 
uczniów. Łącznie pokonali około 1000 km. 

14 czerwca uczestników sztafety przy pomniku 
Poległych Stoczniowców w Gdańsku powitał prze-
wodniczący „Solidarności” Piotr Duda, któremu Le-
szek Brzeski przekazał symboliczną pałeczkę i pamiąt-
kową koszulkę. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem 

upamiętniającym o�ary wydarzeń Grudnia 1970 Piotr
Duda zaprosił uczestników sztafety do historycznej 
Sali BHP, gdzie opowiedział młodzieży o najważniej-
szych dla Związku wydarzeniach, które rozgrywały 
się na terenie Stoczni Gdańskiej.

 
Krzyże Wolności i Solidarności dla 
kobiet aresztowanych i więzionych 
w okresie stanu wojennego

4 czerwca na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zo-
stały wręczone Krzyże Wolności i Solidarności dzia-
łaczkom opozycji niepodległościowej, aresztowanym 
i więzionym w okresie stanu wojennego. W imieniu 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył 
prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostały odzna-
czone: Danuta Kosińska, Sylwia Teresa Kozakowska, 
Hieronima Liberkowska, Daniela Urszula Mielczarek, 
Janina Teresa Niewęgłowska, Ewa Nowicka-Sząszor, 
Elżbieta Maria Szewczyk, Elżbieta Walesiak. 

Uroczystość była jednym z punktów programu 
Zjazdu Kobiet Aresztowanych w Okresie Stanu Wojen-
nego, objętego Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości 1918–2018, organizowa-
nego przez Instytut Pamięci Narodowej i Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Nie myślałyśmy, że kiedyś ktoś to doceni tak, jak dziś 
jesteśmy doceniane (…). Naszą nobilitacją były wyroki, 
które wydawały komunistyczne sądy. Były nobilitacją dla-
tego, że pozwoliły nam stanąć w szeregu tych, którzy nas 
poprzedzili w walce o wolność naszej ojczyzny – mówiła 
inicjatorka tego Zjazdu Kobiet Anna Kołakowska. Była 
ona najmłodszą więźniarką stanu wojennego, w chwili 
aresztowania miała zaledwie 17 lat. Skazano ją na trzy lata 
więzienia za druk i kolportaż wydawnictw niezależnych. 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku opozycjonistki były 
wyciągane z domów, a w razie stawiania oporu funkcjo-
nariusze SB wykorzystywali swą przewagę �zyczną.

Podczas uroczystości odsłonięto również tablicę 
upamiętniającą więzione i internowane kobiety dzia-
łające w NSZZ „Solidarność” oraz w innych organiza-
cjach opozycji antykomunistycznej. Tablicę ufundo-
wało Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Spotkanie przewodniczących 
organizacji „Solidarności” Policji

7 czerwca w biurze Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” w Warszawie odbyło się spotkanie robocze 
przewodniczących organizacji „Solidarności” w Po-
licji. Uczestniczyli w nim też przedstawiciele władz 
krajowych Związku: Tadeusz Majchrowicz – zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajowej, Ewa Zydorek 
– sekretarz Prezydium KK i Bartłomiej Mickiewicz 
– przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych.  

– Spotkanie zdominowały sprawy bieżące i przy-
gotowania do wyborów Krajowej Sekcji Policji NSZZ 
„Solidarność”, ponieważ są spełnione wymagane 
warunki do rejestracji. Aktualnie już blisko 2 tysiące 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji zrze-
szonych jest w naszym Związku – powiedział wyraź-
nie zadowolony z tego faktu Tadeusz Majchrowicz. 

Ewa Zydorek wyraziła uznanie dla determinacji 
policjantów, którzy postanowili tak licznie wstąpić do 
„Solidarności”.

 – Cieszy fakt, że wśród policjantów jest tak duże 
zainteresowanie przystąpieniem do NSZZ „Solidar-
ność”. Nie spodziewaliśmy się tego, ponieważ jest to 
wyjątkowo trudny teren, gdzie od 30 lat funkcjonuje 
jeden związek zawodowy. Osoby, które chciały działać 
na poziomie organizacji lub kraju, miały przed sobą 
bardzo trudną drogę, aby zjednać sobie pracowni-
ków dotychczas funkcjonujących w innej organizacji. 
To duży heroizm z ich strony, że udało im się tak dużą 
grupę policjantów zapisać do „Solidarności” – oceniła 
sekretarz Prezydium Komisji Krajowej.

 
O problemach osób niepełnosprawnych

22 czerwca odbyło się spotkanie przewodniczące-
go Komisji Krajowej „S” Piotra Dudy z przedstawicie-
lami Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych i Kra-
jowej Sekcji Osób Niewidomych NSZZ „Solidarność”. 
Dyskusja dotyczyła m.in. postulatów, jakie sekcje pla-
nują przedstawić w trakcie spotkań negocjacyjnych z 
przedstawicielami rządu. Jest to między innymi po-
stulat zwiększenia do�nansowania do wynagrodzeń
dla pracowników z niepełnosprawnościami. Zwią-
zek chciałby, aby przedstawione propozycje zostały 
uwzględnione w planach budżetowych na przyszły 
rok. Jednym z istotnych tematów jest również kwe-
stia zakładów pracy chronionej i konieczności ich 
istnienia. Osoby niepełnosprawne czują się w tym 
środowisku świetnie, organizują sobie nie tylko pra-
cę, ale także życie poza nią, spotykają się, wymieniają 
doświadczeniami. 

– Nierealne jest, aby otwarty rynek pracy przyjął 
wszystkich niepełnosprawnych, dlatego tak ważne 
jest, żeby instytucje, w których takie osoby mogą 
pozostać aktywne zawodowo, istniały i się rozwijały 
– mówił Stanisław Domański, zastępca przewodni-
czącego Krajowej Sekcji Osób Niewidomych. 

O tym, że odgórne wsparcie dla osób niepeł-
nosprawnych i niewidomych jest konieczne pod-
kreślał także Piotr Duda. – Najlepsza rehabilitacja 
to rehabilitacja poprzez pracę. Pieniądze, którymi 
rząd wspiera przedsiębiorstwa, są po to, żeby nie-
pełnosprawnym pomagać i to na was mają zostać 
wydane. Firmy, owszem, chętnie te pieniądze 
przyjmują, ale często wydają je niezgodnie z prze-
znaczeniem, np. na automatyzację i tworzenie fik-
cyjnych miejsc pracy. A chodzi przecież o to, żeby 
wydawać je na wspieranie niepełnosprawnych 
w zakładach pracy – mówi przewodniczący Komi-
sji Krajowej. 

Jak się nie stać „malowanym” 
delegatem

Sposoby egzekwowania uprawnień członków 
Europejskich Rad Zakładowych, czyli jak się nie stać  
„malowanym” delegatem, to cel szkolenia, które 
odbyło się na przełomie maja i czerwca w siedzibie 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie. 
– Szkolenie było poprzedzone ankietą przeprowa-
dzoną wśród delegatów do ERZ wywodzących się 
ze struktur branżowych naszego Związku – mówi 
Przemek Pytel, koordynator ze strony organizujące-
go szkolenie Biura Branżowo-Konsultacyjnego „S”. 
– Zdiagnozowaliśmy najistotniejsze pola kon�iktu
pomiędzy działającą w radach reprezentacją pracow-
ników a stroną pracodawców i na tej podstawie przy-
gotowaliśmy materiały merytoryczne.

Głównymi obszarami, na których koncentrowano 
się podczas zajęć, były kwestie dotyczące nadużywa-
nia przez centralne zarządy �rm klauzul poufności,
którymi często zasłaniają się pracodawcy, nie udzie-
lając delegatom informacji bądź ograniczając możli-
wość ich rozprzestrzeniania, paraliżując tym samym 
uprawnienia ERZ do konsultowania i informowania 
pracowników �rm transnarodowych. Uczestnicy
rozmawiali również o różnicach prawnych konstytu-
ujących funkcjonowanie działania rad w wybranych 
krajach UE, przygotowaniu i przeprowadzeniu ewen-
tualnego pozwu sądowego wobec centralnego za-
rządu �rmy łamiącej uprawnienia ERZ, analizowano
również sprawy sądowe, które toczą się lub toczyły w 
tej materii.

Pomogą polskiej szkole na Litwie
Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz i Yurij Ra-
vavoj z Działu Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” odwiedzili polskie Gimnazjum im. Lon-
gina Komołowskiego w Połukniu na Litwie, które bo-
ryka się z problemem dyskryminacji. Przedstawiciele 
„Solidarności” zadeklarowali wsparcie i pomoc w wal-
ce o prawa dla polskiej szkoły.

– 22 grudnia 2021 roku wprowadzono poprawki 
do uchwały w sprawie zmian dotyczących reorga-
nizacji sieci szkół, realizujących formalne programy 
nauczania. Mer samorządu trockiego 23 grudnia wy-
dał rozporządzenie, by stworzyć komisję zajmującą 
się reorganizacją sieci szkół w rejonie trockim. Nasze 
gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa im. Andrzeja 
Stelmachowskiego w Starych Trokach będą objęte tą 
reformą. Za jej sprawą zostanie zlikwidowany status 
prawny szkół, które noszą imiona dwóch wielkich Po-
laków i przyjaciół Wileńszczyzny – prof. Andrzeja Stel-
machowskiego i wielkiego działacza „Solidarności”, 
prezesa „Wspólnoty Polskiej” śp. Longina Komołow-
skiego – mówiła dyrektor polskiej placówki Renata 
Krasowska. Wyjaśniała, że szkoły polskie nie są trakto-
wane na równi ze szkołami litewskimi.

 W imieniu przewodniczącego Komisji Krajowej 
„S” Piotra Dudy Tadeusz Majchrowicz zadeklarował 
podjęcie działań dyplomatycznych, wykorzystują-
cych dobre relacje Związku z prezydentem Andrze-
jem Dudą i rządem Mateusza Morawieckiego. 

– W tej sprawie Związek podejmie wszelkie działa-
nia, jakie są w jego mocy – powiedział. 

Chcą podwyżek wynagrodzeń
22 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Ze-

branie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Solidarność” o charakterze 
sprawozdawczym. W sprawach bieżących WZD zobo-
wiązało uchwałą Prezydium Rady do aktywnych dzia-
łań na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników 
sfery budżetowej MON. Związkowcy chcą również 
doprowadzić do zmian w PUZP, ze zmianami tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
włącznie. Ponadto przyjęto stanowisko ws. zwróce-
nia się z apelem do premiera rządu RP i ministra ak-
tywów państwowych o podjęcie działań w kierunku 
zwiększenia zamówień remontowo-produkcyjnych 
w spółkach PGZ, zabezpieczających ich normalne 
funkcjonowanie.

W zebraniu uczestniczył przewodniczący Krajowe-
go Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” 
Bartłomiej Mickiewicz, który poinformował o pracach 
nad budżetem państwa na rok 2023 i wstępnej rządo-
wej propozycji wzrostu wynagrodzeń o 7,7 proc. Sta-
nowczo nie zgadza się z tym Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”, uważając, że poziom in�acji spowodu-
je faktyczną obniżkę wynagrodzeń.

Ogólnopolskie Forum Uczelnianych 
Organizacji NSZZ „S” Szkół Wyższych

27 czerwca Organizacja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie zorganizowała Ogólnopolskie Forum Uczel-
nianych Organizacji NSZZ „Solidarność” Szkół Wyższych.

Tematem przewodnim była ogólna analiza i ocena 
sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce po 4 latach 
obowiązywania tzw. Ustawy 2.0 oraz problemy z po-
zyskiwaniem nowych członków NSZZ „Solidarność” 
– szczególnie spośród młodego pokolenia.
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Przed nami rozstrzygnięcie dwudziestej, jubileuszowej edycji rozdziału środków z Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie stypendiów odbędzie się 31 
sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca. Aktualny wniosek i Regulamin Funduszu – na 
stronie www.solidarnosc.gda.pl). Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W roku 2010 zadania 
funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak 
zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi 
edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego. Do tej pory w dziewiętnastu edycjach przyznaliśmy 712 stypendiów dla zdolnej 
młodzieży z niezamożnych rodzin. Praca na rzecz fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością 
społeczną, to znaczy że zarząd fundacji i kapituła funduszu nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m.in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe czy 
osoby prywatne. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl 
oraz fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl.

Informujemy, że środki gromadzone są na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada 
status organizacji pożytku publicznego. Prosimy o wpłaty na konto numer: 41 7065 0002 0652 4155 2804 
0001, z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. 

Informacje odnośnie spraw organizacyjnych znajdziecie Państwo pod adresem: 80-855 Gdańsk, ul. 
Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 58 308 44 22, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl. Odnośnie spraw 
fundacyjnych wyjaśnień udziela dyrektor fundacji Renata Tkaczyk: tel. 58 308 43 47, w sprawach finan-
sowych skarbnik ZRG Stefan Gawroński: tel. 58 308 43 39.

Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy Im, Ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.
Z wyrazami szacunku:

Wojciech Książek 
przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Dośla 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 2 czerwca 2022 r.

Apel o wpłaty na Fundusz 
Stypendialny – XX Edycja

W sierpniu 2021 roku, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, zostały wręczone stypendia  
dla uzdolnionej młodzieży.

Licealiści z Gdyni z wizytą w Archiwum 
Komisji Krajowej

9 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Ar-
chiwów. Z tej okazji uczniowie dwóch klas trzecich 
o pro�lu humanistycznym z VI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni odwie-
dzili Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Oprowadzani przez pracowników, mogli zobaczyć 
ogólnodostępną Czytelnię Akt Historycznych, a także 
specjalistycznie wyposażone sale, w których prze-
chowywane są niezliczone ilości materiałów archi-
walnych, takich jak: akta krajowych i zagranicznych 
struktur „S”, kolekcje materiałów historycznych doty-
czących strajków i wydarzeń z czasów PRL, prywatna 
korespondencja działaczy związkowych z lat 80., po-
nad 2,5 tysiąca ulotek i plakatów z drugiej połowy XX 
wieku, ponad 20 tysięcy fotogra�i, negatywów, ma-
tryc drukarskich, ale też taśmy z nagraniami dźwięko-
wymi i wideo dotyczące „Solidarności”.  

Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
zaprasza nie tylko młodzież, i nie tylko w takie spe-
cjalne dni. Czeka na zainteresowanych od poniedział-
ku do czwartku w godzinach od 9 do 15.30. Apeluje 
też, aby osoby będące w posiadaniu dokumentów 
o wartości historycznej dla „S” przekazywały je do 
zbiorów, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone 
przed zapomnieniem.

Dyskusja wokół książki „Agentura”

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych było bar-
dzo wdzięczną instytucją do prowadzenia badań 
lustracyjnych – mówił dr hab. Sławomir Cenckiewicz. 
Historyk w Sali BHP Stoczni Gdańskiej opowiadał 21 
czerwca o swojej najnowszej publikacji pt. „Agentu-
ra”. Rozmowy prowadził dr Paweł Piotr Warot, dyrek-
tor oddziału IPN w Gdańsku.

 – Pięciu ministrów spraw zagranicznych w pierw-
szych latach tzw. wolnej Polski pozostawało w tajnych 
relacjach ze służbami specjalnymi PRL. To m.in. Adam 
Rotfeld, Krzysztof Skubiszewski, Dariusz Rosati, Wło-
dzimierz Cimoszewicz. Jeśli zeszlibyśmy na poziom 
wiceministrów, dyrektorów różnych departamentów, 
to tam wygląda to jeszcze gorzej – mówił podczas 
spotkania Sławomir Cenckiewicz. Zdaniem badacza 
w Polsce jest problem z rozliczeniem agenturalności. 

– Rozpracowanie agentury nigdzie się nie udało: 
ani w Niemczech, ani w Czechach, w Słowacji. Na 
Węgrzech jest jeszcze gorzej, na Wschodzie też  nie-
zbyt dobrze. To jest proces hybrydowy, w niektórych 
aspektach życia się udało, w innych rozliczenie agen-
tury, która pełniła różne, ważne obowiązki, będąc na 
ważnych stanowiskach publicznych, się nie powio-
dło. To charakterystyczne dla całego bloku postso-
wieckiego.

Nagroda im. Grażyny Langowskiej
Przed rozpoczęciem spotkania z dr. hab. Sławomi-

rem Cenckiewiczem, w Sali BHP wręczono Nagrodę 
im. Grażyny Langowskiej. Za wzorowe upowszechnia-
nie historii i krzewienie postawy patriotycznej wśród 
młodych Polaków laureatem regionalnym nagrody 
został Piotr Czerepuk. Wyróżnienie wręczył dyrektor 
oddziału IPN dr Paweł Piotr Warot.

Piotr Czerepuk to nauczyciel Gdańskiego Zespołu 
Schronisk i Sportu Szkolnego, który przekazuje pod-
opiecznym wiedzę historyczną w niekonwencjonalny 
sposób – organizuje spotkania ze świadkami historii, 
weteranami i kombatantami. Uczy wychowania �-
zycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, a jednocze-
śnie jest pasjonatem historii.

Na Zarządzie Regionu o krajowym 
zjeździe

Podczas zebrania członków Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 6 czerwca przewod-
niczący Krzysztof Dośla podsumował jubileuszowy 
XXX Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku, 
w tym zmiany w jego Statucie.

Nowelizacja Statutu NSZZ „S” dopuszcza m.in. gło-
sowanie na odległość do władz stanowiących za po-
mocą środków IT,  na zasadach określonych uchwałą 
Komisji Krajowej. Zebrania, za zgodą prezydium za-
rządów, będą mogły być prowadzone poprzez Inter-
net. To ważne, by nie sparaliżować działań Związku, 
gdyż nie wiemy, czy znów, za kilka miesięcy, nie bę-
dziemy zmuszeni do pozostania w izolacji.

Obecny na obradach gość, poseł Janusz Śniadek, 
przewodniczący Rady Ochrony Pracy, zadeklarował 
zajęcie się tematem przepisów dotyczących pracy 
zdalnej, tak aby nie znalazły się w kodeksie pracy za-
pisy sprzeczne ze związkowymi oczekiwaniami. 

Czerwcowe obrady były też okazją do podzięko-
wań za okazaną uchodźcom z Ukrainy solidarność 
oraz do podsumowania blisko trzech miesięcy dzia-
łania punktu recepcyjnego w siedzibie Związku przy 
ul. Wały Piastowskie 24. Z pomocy i porad skorzystało 
w nim około 1200 osób, matek z dziećmi z Ukrainy. Za 
zaangażowanie wolontariuszom dziękowali Krzysztof 
Dośla i Wojciech Książek. Punkt zakończył działalność 
10 czerwca tego roku.

Regionalna Komisja Wyborcza
Podczas obrad ZRG ustalono też skład Regional-

nej Komisji Wyborczej przed zaczynającymi się jesie-
nią tego roku wyborami w Związku. W jej skład wcho-
dzi 12 osób: Bożena Brauer, Edward Fortuna, Stefan 
Gawroński, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Zbi-
gniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litew-
ski, Andrzej Netkowski, Krzysztof Prokopiuk, Tomasz 
Muszyński i Tadeusz Grubich. Rrgionalna Komisja Wy-
borcza, na podstawie ordynacji wyborczej NSZZ „So-
lidarność”, celem nadzoru zebrań wyborczych może 
powołać pełnomocników.

100-lecie Stoczni Marynarki Wojennej 
24 czerwca odbyły się uroczystości 100-lecia PGZ 

Stoczni Wojennej w Gdyni. Rozpoczęły się one mszą 
świętą odprawioną w kościele garnizonowym Ma-
rynarki Wojennej RP, po której delegacje w asyście 
wojskowej złożyły kwiaty pod Krzyżem Misyjnym na 
terenie stoczni. Następnie w Klubie Garnizonowym 
odbyła się akademia poświęcona jubileuszowi. W uro-
czystościach wzięli udział, oprócz obecnie pracują-
cych i byłych długoletnich pracowników, zaproszeni 
goście: m.in. europosłanka Anna Fotyga, posłowie 
Janusz Śniadek i Kacper Płażyński,  prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof  Dośla oraz 
przedstawiciele ministra obrony narodowej i ministra 
aktywów państwowych, dowództwa Marynarki Wo-
jennej, Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA oraz  
�rmy Babcock.

W czasie uroczystości przypomniano historię 
stoczni wywodzącej się z Warsztatów Portowych Ma-
rynarki Wojennej w Pucku (maj 1922 r.) później prze-
niesionych do Gdyni i przekształconych w Stocznię 
Marynarki Wojennej. Przy okazji jubileuszu wyróż-
niono zasłużonych byłych i obecnych pracowników 
Stoczni Marynarki Wojennej, obecnie PGZ Stoczni 
Wojennej.
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Ludzie zapominaj¹, ale 
Internet ju¿ nie

Rządzącej obecnie partii Prawo i Sprawiedliwość zapewne 
można wiele zarzucić. Jak każde sprawujące władzę ugrupowa-
nie popełnia błędy, szczególnie gdy jest to już kolejna kadencja. 
Jednak, gdy posłucha się opozycji i przypomni sobie, jak rządzili, 
czy to partia Donalda Tuska, czy to lewica, złość na niedo-
ciągnięcia Zjednoczonej Prawicy jest jakby mniejsza. Ludzka 
pamięć jest krótka, jednak w dobie Internetu politycy nie mogą 
liczyć, że zapomniane im będzie, co wówczas mówili, a szczegól-
nie, co robili kilka lat temu. Donald Tusk oddałby wiele, żeby na 
przykład zniknęły z sieci jego wypowiedzi na temat sprzedaży 
Lotosu Rosjanom, braku przycisku zmniejszającego in�ację,
braku pieniędzy na programy społeczne czy przyjmowania 
emigrantów z Afryki. Nie dość, że wszystko jest dostępne, to 
jeszcze jest telewizja, która o tym przypomina. I jak tu prowadzić 
kampanię wyborczą?

Program poka¿emy, 
jak wygramy wybory

Obecnie główne hasło wyborcze opozycji w skrócie brzmi: 
„Trzeba odsunąć PiS od władzy”. Słowa te powtarzane są wciąż 
jak w tej starej zabawie dziecięcej, gdy na każde zadane pytanie 
odpowiadało się: „pomidor”. Jak zaklęcie politycy Koalicji 
Obywatelskiej powtarzają: „Odsunąć PiS od władzy”, szcze-
gólnie polubiła to sformułowanie posłanka, była wiceminister 
�nansów w rządzie Tuska, obecnie nieo�cjalna kandydatka PO
na premiera. 
Pierwszy z brzegu przykład. Na jednym ze spotkań, zapytana 
o receptę opozycji na wzrost inwestycji w Polsce, odpowiada: 
– Co zrobić, żeby inwestycje wzrosły tak naprawdę? Powiem jak 
polityk, ale problem ma głęboki ekonomiczny sens. Trzeba od-
sunąć od władzy obecnie rządzących. Zapewniam, jak wygramy 
wybory, przedstawimy szczegóły. Gdy przyszła pani premier jest 
pytana o bardziej szczegółowy program wyborczy, zazwyczaj 
odpowiada: – Zapewniam, jak wygramy wybory, przedstawimy 
szczegóły. Jest to nowatorska taktyka prowadzenia kampanii 
wyborczej, bo gdyby jednak KO wygrała wybory i miałaby rzą-
dzić, nikt nie zarzuci, że nie realizuje programu wyborczego.

Rafa³ ,,dupiarz
,, 

Trzaskowski
Na nieszczęście dla opozycji również ostatnio skompromi-
tował się konkurent Donalda Tuska, prezydent Warszawy 
Rafał Trzaskowski. Ta nadzieja opozycji, kreująca się na męża 
stanu formatu europejskiego, niedoszły prezydent RP, włada-
jący biegle kilkoma językami, niestety, nie potra�ł się ugryźć

w język, udzielając wywiadu Kubie Wojewódzkiemu. W sposób 
jednoznaczny określił swój stosunek do kobiet, określając siebie 
w młodości knajackim słowem „dupiarz”. Przepraszamy naszych 
Czytelników za użycie tego słowa, ale pokazuje ono, jaki jest 
stosunek tzw. elit do haseł, jakimi karmią nas na co dzień, jak 
choćby poszanowanie kobiet. Zastanawia tylko milczenie środo-
wisk lewicowych i feministycznych.

Ponoæ podatki pewne s¹ 
jak œmieræ
Ponoć „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” (Ben-
jamin Franklin). Piszemy: ponoć, bo okazuje się, że w Polsce są 
ludzie, którzy o�cjalnie pracując, przez kilka lat nie rozliczają się
z �skusem. Jeszcze do niedawna większość z nas, którzy pilnie
co roku do 30 kwietnia składają deklaracje PIT, stwierdziłaby, że 
jest to niemożliwe. A jednak Polak potra�, przynajmniej dokonał
tego prezenter TVN Piotr Kraśko, który przez cztery lata miał 
nie płacić podatku dochodowego oraz nie składać deklaracji 
podatkowych. Może pewnym wyjaśnieniem jest fakt, że działo 
się to w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w latach 2012–2015. Kraśko w końcu 
złożył zaległe PIT-y i zapłacił zaległe podatki, nie wiadomo tylko, 
czy za to specjalne traktowanie celebryty odpowiedział jakiś 
urzędnik skarbówki. 
Wracając do Kraśki, który w wieczornych Faktach TVN często po-
ucza Polaków, co jest praworządne, a co nie, to już kolejna jego 
wpadka z przestrzeganiem polskiego prawa. Przypominamy, że 
jeździł on przez kilka lat bez ważnego prawa jazdy, które stracił 
za łamanie przepisów drogowych.

Po co pos³owie maj¹ 
immunitety 
W nocy z 27 na 28 czerwca br. przy ul. Głogowskiej w Poznaniu 
doszło do policyjnej interwencji. Funkcjonariusze zatrzymali ro-
werzystę, który jechał zygzakiem i nie miał działającego oświe-
tlenia. W trakcie interwencji okazało się, że zatrzymany to poseł 
Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Ale żeby tylko 
oświetlenie… Funkcjonariusze postanowili zbadać rowerzystę 
alkomatem (mocno dmuchnąć z odległości kilku centymetrów), 
a ten, zasłaniając się immunitetem poselskim, odmówił, ale i tak 
dało się wyczuć od niego silną woń alkoholu.
Dodajmy jako ciekawostkę: poseł był w momencie zdarzenia 
wiceprzewodniczącym sejmowej komisji do spraw bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. No, cóż… 
A co na to Donald Tusk? Ano, postanowił odnieść się do sprawy 
zatrzymania Franciszka Sterczewskiego podczas jazdy rowerem. 
Szef PO nawiązał do tego, że sam pod koniec ubiegłego roku 
stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości. I tyle…

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Wakacje  
w cieniu wojny

1 lipca. Wakacje. Ponad trzydzieści stopni w cieniu. I 128 dzień wojny 
w Ukrainie. Wojny, która miała trwać kilka dni. Jak co dzień kolejne komuni-
katy o ostrzelanych miastach, zrujnowanych domach, zabitych cywilach.  
Zastanawiam się, co czują ci, którzy z w miarę bezpiecznych samolotów czy 
okrętów wciskają spust, by wystrzelić gigantyczne pociski na bloki mieszkal-
ne oddalone o tysiąc kilometrów. Czy to możliwe, że mają satysfakcję, oglą-
dając później płonące centrum handlowe i pogrzebanych pod jego gruzami 
ludzi? Oszalałe imperialne ambicje rosyjskich władców, a być może także 
części rosyjskiego społeczeństwa, już kosztowały tysiące ludzkich istnień 
i zachwiały globalnym porządkiem. A przecież końca nie widać. Jedno wszak 
jest pewne – nie będzie powrotu do sytuacji sprzed wojny. Przeliczył się Pu-
tin w swoim przekonaniu o podzieleniu Zachodu i słabości Ameryki. Ba, jak 
nigdy od kilku dekad potwierdził jedynie potrzebę istnienia NATO i sojuszu 
Stanów z Europą. To, co być może mógł osiągnąć, wkładając stopniowo kij 
w europejskie szprychy – patrz gazociągi do Niemiec – zaprzepaścił w jed-
nym momencie. Rosja w miejsce strategicznego sojuszu z Sojuszem, stała się 
strategicznym zagrożeniem, a Putin, zamiast odsunąć NATO od granic Rosji, 
spowodował błyskawiczny akces do Sojuszu Szwecji i Finlandii. 

Rzeczywistość w najbrutalniejszy sposób przyznała rację Polsce i prezydento-
wi Lechowi Kaczyńskiemu, który przecież czternaście lat temu w dramatycz-
nym wystąpieniu na placu w gruzińskim Tbilisi przestrzegał przed imperial-
nymi ambicjami Rosji. Wielu dzisiejszych prominentnych polityków opozycji 
wówczas naśmiewało się z gruzińskiej eskapady polskiego prezydenta, a teraz 
– zamiast posypać głowy popiołem – usiłują cynicznie wykorzystać kryzys 
do osłabienia rządu i w konsekwencji przejęcia władzy. Jakże bowiem inaczej 
rozumieć obarczanie rządzących rosnącymi kosztami wojny i jej konsekwen-
cjami w postaci galopujących cen surowców i rosnącej inflacji? Zresztą na 
to liczy także Putin, sądząc, że zmęczone zachodnie społeczeństwa w końcu 
zmuszą swoje władze do rejterady w myśl znanego trójwersu Wyspiańskiego: 
Niech na całym świecie wojna,/byle polska wieś zaciszna,/byle polska wieś 
spokojna. Tymczasem ani polska, ani europejska wieś spokojna nie będzie. 
Ponosimy koszty tej wojny, a od władz trzeba oczekiwać mądrej polityki 
zapewniającej ich łagodzenie i zapewnienie bezpieczeństwa. Zdają się to 
rozumieć także na Zachodzie, choć to Polska od lat postawiła na dywersyfi-
kację dostaw surowców i dziś czerpie z tego korzyści. Rządzący właśnie po to 
są, by przewidywać i zabezpieczać, uprzedzać potencjalne zagrożenia i chro-
nić najsłabszych. Warto o tym pamiętać, szczególnie jak się słucha lamentów 
i oskarżeń opozycji, która będąc przy władzy dbała przede wszystkim o to, by 
grzecznie iść w europejskim szeregu i nie wychylać się, bo są możniejsi tego 
świata, którzy wiedzą lepiej i widzą dalej.

Na naszym lokalnym podwórku – lato. Zbliża się sierpień, kolejna rocznica 
ważna dla Związku, której obchody rozpocznie jak zwykle Maraton Soli-
darności. Niestety, bez jego twórcy i charyzmatycznego lidera – Kazimierza 
Zimnego. Dzisiaj odszedł od nas w gdańskim szpitalu. Pracował do końca. 
Kilka dni temu odszedł także Władysław Dobrowolski, patriota, żołnierz 
AK. Obaj byli niewątpliwie ludźmi „Solidarności”. Szkoda.

Jacek Rybicki

To, co cieszy Polaków,  
nie cieszy Trzaskowskiego
– Znowu obniżyli podatki! W środku kryzysu! Kompletne szaleń-
stwo... ale oni to właśnie robią! I oczywiście to oznacza, że ja będę 
miał mniej pieniędzy. 

– Tak skomentował obniżenie podatków przez rząd  
Zjednoczonej Prawicy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy 

Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. Na Pomo-
rzu na aktywację wciąż czeka ponad 61 tysięcy bonów. Warto się pospie-
szyć, bo ich ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można 
nimi opłacić pobytu w hotelu czy udziału w imprezie turystycznej. 

Na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek 
wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”, przypada bon turystyczny w wy-
sokości 500 złotych. Natomiast dla dziecka z niepełnosprawnością, potwierdzoną 
odpowiednim orzeczeniem, wartość bonu wynosi 1000 złotych. Bon mogą akty-
wować rodzice i opiekunowie, na których jest przyznane świadczenie „500 plus”. 
Mogą to zrobić wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po 
aktywacji rodzic otrzymuje kod, który podaje się podczas płatności. Każda trans-
akcja jest potwierdzana jednorazowym kodem, który jest wysyłany SMS-em na 
podany numer telefonu komórkowego. 

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

ZUS INFORMUJE

Bon turystyczny na wakacje 
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Przedstawiciele 12 organizacji „Soli-
darności” z urzędów wojewódzkich 
wzięli udział w spotkaniu, które od-
było się w dniach 23–24 czerwca br. 
w Sali BHP w Gdańsku. Związkowcy 
powołali Sekcję Krajową Pracowni-
ków Urzędów Wojewódzkich NSZZ 
„Solidarność”.

Obecnie najważniejszym proble-
mem pracowników urzędów woje-
wódzkich jest uzyskanie odpowiedniej 
wysokości podwyżek wynagrodzeń.

– Jeśli chodzi o zarobki w administra-
cji państwowej, w tej chwili zbliżamy się 
do ściany. Wkrótce może nastąpić kryzys 
państwa. Z powodu niskich zarobków 
pracownicy lawinowo odchodzą z urzę-
dów. Realnie 40 procent zatrudnionych 
w urzędach wojewódzkich pracuje za 
najniższą lub prawie najniższą krajową, 
czyli za te 3100–3200 złotych. Ludzie po-
rzucają pracę, bo z pensji nie można wy-
żyć – podkreśla Robert Barabasz, prze-
wodniczący „Solidarności” w Urzędzie 
Wojewódzkim w Łodzi.

W tym roku ustawa budżetowa zakła-
dała 4,4 procent wzrostu wynagrodzeń w 
sferze budżetowej. Jest to bardzo mało, jeśli 
weźmie się pod uwagę inflację. Co gorsza, 
te i tak skromne środki nie zostały roz-
dzielone po równo wśród pracowników. 
– Środki na podwyżki zostały przekazane 
do dyspozycji pracodawców i zostały po-
dzielone według ich uznania. Kwoty pod-
wyżek wynosiły od 120 do 150 zł na etat 
brutto – mówi Robert Barabasz. Ostatnie 
większe regulacje w urzędach wojewódz-
kich miały miejsce w 2019 roku, kiedy 
minister Szefernaker przeznaczył na pod-
wyżki 700 zł brutto na etat.

PRACOWNICY URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH 

Nowa sekcja w strukturach „S”

Związkowcy chcieliby, żeby w przy-
szłości ich wynagrodzenia powiązane 
były ze średnią krajową lub innym wskaź-
nikiem wzrostu gospodarczego. Obecnie 
głównym postulatem jest, aby podnieść 
kwotę bazową, od której wyliczane są ich 
wynagrodzenia. Na dzisiaj kwota bazowa 
wynosi 2034 zł, a średni przelicznik na 
pracownika to 1,8, co daje brutto około 
3800 zł. Tej wysokości wynagrodzenia 
otrzymują pracownicy z wyższym wy-
kształceniem, często z dwoma czy trzema 
fakultetami. – Kiedyś na jedno stanowisko 
aplikowało 100–150 osób, a dzisiaj nikt 
nie przychodzi albo najwyżej dwie osoby. 
Wynagrodzenie oparte o kwotę bazową, 
gwarantuje podniesienie wynagrodzenia 
wszystkim pracownikom zatrudnionym 
w urzędach wojewódzkich – mówi prze-
wodniczący Barabasz, który dodaje, że 
nie dosyć, że pracownicy nie otrzymują 
odpowiednich podwyżek, to na cały rok 
zamrożono im fundusz premiowy. Obec-
nie, staraniem Komisji Krajowej „S”, zo-
stał on odmrożony. 

Spotkanie przedstawicieli „Solidarności” z urzędów wojewódzkich, 24 czerwca 2022 r. 

Jeżeli rząd nie zrealizuje postulatów 
związków zawodowych reprezentujących 
pracowników urzędów wojewódzkich, 
zamierzają oni wejść w spory zbiorowe 
(każdy urząd oddzielnie) i rozpocząć akcję 
protestacyjną. Pracownicy administracji 
państwowej nie mają prawa do strajku. 

Drugim punktem czerwcowego spotka-
nia w Gdańsku związkowców było utworze-
nie Sekcji Krajowej Pracowników Urzędów 
Wojewódzkich NSZZ „Solidarność”. 

 – Dążymy do uzyskania podmioto-
wości naszych struktur, aby skuteczniej 
walczyć o interesy naszych członków. 
Nie chcemy, aby nasze postulaty ginęły w 
natłoku żądań innych grup zawodowych 
– mówią związkowcy z urzędów woje-
wódzkich. Ich zdaniem urzędnicy, jeszcze 
od czasów PRL-u, nie najlepiej są postrze-
gani przez opinię publiczną, a przecież ich 
praca zapewnia funkcjonowanie państwa. 
Wciąż dochodzą nowe zadania, jak choćby 
związane z  pandemią COVID-19 czy woj-
ną na Ukrainie i napływem uchodźców. 

Małgorzata Kuźma
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„Po ponad 900 dniach procesów 
i pozostawania bez pracy trójka z 
dziesięciu zwolnionych członków 
naszej komisji wraca do pracy. Ewa, 
Marek (zastępca przewodniczące-
go) i Wojtek (przewodniczący na-
szej organizacji) po prawomocnych 
wyrokach sądu zostali przywróceni 
do pracy” – napisali w wydanym 29 
czerwca oświadczeniu działacze „So-
lidarności” w Castorama Polska.

Przypomnijmy. Kilka lat temu za-
rząd firmy Castorama Polska bezpraw-
nie zwolnił z pracy członków Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” za 
wpisy na portalach społecznościowych 
informujące o łamaniu przepisów BHP 
i o warunkach pracy w sklepach. Ca-
storama uznała to za działanie na jej 
szkodę. Przy uzasadnianiu zwolnień po-
woływała się na art. 52 kodeksu pracy, 
który mówi o możliwości rozwiązania 
umowy bez okresu wypowiedzenia w 
przypadku ciężkiego naruszenia przez 
pracownika jego obowiązków.

„Po trwającym prawie trzy lata pro-
cesie sąd przyznał rację związkowcom i 
przywrócił do pracy zwolnionych bez-
prawnie działaczy. „Solidarność” wygra-
ła, wygrała też sprawiedliwość i prawda, 

dzięki czemu nie doszło do zniszczenia 
naszej organizacji. Sąd potwierdził nasze 
zdanie o bezprawności zwolnień działa-
czy, jakich dopuścił się pracodawca” – pi-
szą w oświadczeniu związkowcy, którzy 
jednoczesnie dziękują wszystkim, którzy 
wsparli ich w trudnym czasie. „To dzięki 
Wam mieliśmy siłę do walki o sprawie-
dliwość. Dziękujemy również Władzom 
i Organizacjom „Solidarności” za wspar-
cie i pomoc, jaką otrzymaliśmy, bo bez 
niej nie dalibyśmy rady”. – czytamy.

Niestety, pokrzywdzeni związkowcy nie 
doczekali się refleksji ze strony pracodawcy 
i nie usłyszeli słowa „przepraszam”.

„Mimo to nadal liczymy na współ-
pracę dla dobra wszystkich pracow-
ników, a w sprawach spornych oraz 
bezprawnych działań pracodawcy bę-
dziemy kontynuować i inicjować dzia-
łania związkowe” – dodajeą działacze  
„Solidarności” w Castorama Polska.

(mk)

Nastroje na rynku pracy 
przed wakacjami 

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie 
pracy? Czy jest ona:

Prawie połowa osób pytanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej 
dobrze ocenia obecną sytuację w swoim zakładzie pracy. Pytania zadawane 
w ankiecie dotyczyły także spodziewanych zmian w przyszłości, jak również 
ewentualnej utraty pracy. 

Dane zostały opublikowane w komunikacie CBOS zatytułowanym „Nastroje 
na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”. Jak wynika z tego podsumowania, 
ubyło osób pozytywnie oceniających aktualną sytuację w firmach, gdzie pracują 
(zmiana o 5 punktów procentowych), a przybyło tych, którzy sytuację uważają 
za „ani dobrą, ani złą” (łącznie 30 procent pytanych). Za „bardzo dobrą” sytuacją 
opowiedziało się 9 procent osób, a za złą 10 procent. 

CBOS wskazuje, że na takie oceny mają wpływ warunki materialne we własnych 
gospodarstwach domowych. 

„Im lepiej pracujący zarobkowo Polacy oceniają byt swoich gospodarstw, tym 
częściej wyrażają przekonanie, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra. 
Od 22 procent wśród deklarujących złe warunki materialne do 71 procent w grupie 
oceniających je dobrze” – informuje CBOS. 

Zadawane pytania dotyczyły także przyszłości i obaw o negatywne zmiany. Na 
pytanie o to, czy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy sytuacja się zmieni, więk-
szość osób (60 procent) odpowiedziała, że nie, zdaniem 14 procent „raczej pogorszy 
się”, a zdaniem 13 procent „raczej poprawi się”. Pozostali ankietowani nie mieli 
zdania bądź stwierdzili, że zdecydowanie się poprawi lub pogorszy. 

Nie zmieniły się znacząco obawy dotyczące zagrożenia bezrobociem – wyniki uzyska-
ne w czerwcu są niemal identyczne z odpowiedziami, jakie padały miesiąc wcześniej. 

„W pierwszej dekadzie czerwca, tak jak przed miesiącem, co piąty pracujący zarobkowo 
(20 procent) przyznał, że bierze pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy: zwolnienia, 
upadku, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp. Ponad trzy czwarte (77 procent osób) 
zadeklarowało mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa jej utrzymania. Czterech 
na 100 respondentów nie potrafiło lub nie chciało udzielić jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie” – poinformowało Centrum Badania Opinii Społecznej.

Odpowiedzi na to pytanie, związane z poczuciem bezpieczeństwa zatrudnienia, 
zależały przede wszystkim od prognoz dotyczących ewentualnych zmian sytuacji 
w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku. 

Zadawane pytania dotyczyły nie tylko firm, w których pracują ankietowani, ale 
także lokalnych rynków pracy. W porównaniu z majem o 4 punkty procentowe 
przybyło respondentów uważających, że w ich miejscowości lub okolicy można 
znaleźć pracę. Wcześniej było to 72 procent, a w czerwcu 76 procent. 

„Nadal jednak dominują w tej grupie osoby przekonane, że można wprawdzie 
znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią” – zaznacza CBOS. Od-
powiedź taką udzieliło bowiem aż 59 procent ogółu badanych.

Nieznacznie mniejsza niż poprzednio jest natomiast grupa osób twierdzących, 
że w okolicy ich miejsca zamieszkania trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub 
że jest to całkowicie niemożliwe (w tym przypadku nastąpił spadek o 2 punkty 
procentowe: z 18 do 16 procent). 

Dodajmy jeszcze, iż 8 procent osób pytanych nie potrafiło ocenić sytuacji na 
lokalnym rynku pracy.

(tm)

Odpowiedzi osób pracujących zarobkowo, łącznie z rolnikami i osobami poma-
gającymi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pracującymi na własny rachu-
nek poza rolnictwem, w tym emerytów i rencistów pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin (N=595).             
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Wygrana w sądzie związkowców z Castoramy

W obronie związkowców z Castoramy protestowała cała „Solidarność”.
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– Spotykamy się z emerytami, gdy 
przychodzą w związku z Zakładowym 
Funduszem Świadczeń Socjalnych. Poma-
gamy im także w wypisywaniu wniosków, 
dbamy o nich – mówi Ludwika Szpunar, 
przewodnicząca Komisji Zakładowej Pra-
cowników Oświaty i Wychowania przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 
dla Niesłyszących w Wejherowie. 

Niektóre osoby po przejściu na eme-
ryturę zrezygnowały z członkostwa w 
„Solidarności” z różnych powodów, m.in. 
znacznej odległości miejsca zamieszka-
nia od placówki. Do pracy dojeżdżali 
bowiem  z Sopotu, Gdańska czy też od-
ległych gmin. Niezależnie natomiast od 
wieku praca w ośrodku dla niesłyszących 
jest obciążająca, a do tego trzeba pamię-
tać o biurokracji i czasie potrzebnym na 
opracowanie indywidualnych planów 
terapeutycznych, dydaktycznych i dosto-
sowań dla każdego ucznia. 

– Systematycznie, co pół roku, 
zbieramy się w zespołach wielospecja-
listycznych w celu pogłębienia  diagno-
zy i określenia, czy podjęte działania 
pomogły dziecku i co trzeba zmienić 
– mówi przewodnicząca Komisji Za-
kładowej. – Spotkania zespołów kończą 
się zawsze koniecznością sporządzania 
dodatkowych pisemnych ocen funkcjo-
nowania dla każdego ucznia.

Praca jest więc bardzo zbiurokratyzo-
wana, a wynagrodzenia... niezbyt dobre. 
W 2019 roku, gdy odbywał się edukacyjny 
protest związkowców, Komisja Zakłado-
wa nie podjęła uchwały o czynnym włą-
czeniu się do niego , ale też nie zabraniała 
tego, pozostawiając decyzję członkom 
Związku co do uczestniczenia w strajku 
(który na terenie ośrodka również miał 
miejsce – uczestniczyli zrzeszeni i nie-
zrzeszeni nauczyciele i wychowawcy). 

– Zależy nam na tym, aby pensje 
pracowników nie były niskie, ale sa-
tysfakcjonujące, ponieważ wszyscy 
nauczyciele i nauczyciele wychowawcy 
internatu posiadają wysokie kwalifika-
cje w zakresie pracy z uczniami o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, 
a tymczasem stażyści zarabiają poniżej 
poziomu najniższej krajowej. Przekra-
czają tę kwotę, ponieważ mają dodatko-
we zajęcia – mówi  przewodnicząca.  

Jak dodaje, później widać było roz-
goryczenie podpisaną umową z rządem  
w 2019 roku. – Która, swoją drogą, nie 
została do tej pory zrealizowana – doda-
je przewodnicząca. – To, co rozwiązałoby 

KOMISJA ZAKŁADOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA PRZY OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH  
W WEJHEROWIE 

Solidarnie w oświacie 
Do tej komisji należą nie tylko osoby obecnie pracujące, ale również emeryci. Oprócz tego są osoby w wieku 
emerytalnym i na emeryturze wciąż pracujące, zarówno na całych, jak i części etatów. 

nasze nauczycielskie problemy związane 
z wynagrodzeniem, to powiązanie zarob-
ków ze średnim wynagrodzeniem w go-
spodarce. Bez tego nie otrzymamy nic 
więcej, ponieważ słyszymy o braku pie-
niędzy w budżecie państwa. W sytuacji 
uzależnienia wynagrodzeń od średniego 
wynagrodzenia w gospodarce i oczywi-
ście stopnia awansu zawodowego nikt nie 
robiłby łaski i nie byłoby potrzebne żadne 
debatowanie na temat uposażeń. 

Przypomina także sytuację z począt-
ku tego roku, gdy była mowa o 15 pro-
centach podwyżki, a co skończyło się na 
znacznie mniejszej kwocie. 

– Wzrost o 4,4 procent średniego 
wynagrodzenia nauczycieli w sytuacji 
galopującej inflacji, obciążenia ich dodat-

kowymi zadaniami i coraz trudniejszymi 
warunkami pracy uważamy zdecydowa-
nie za zbyt niski – można było wówczas 
przeczytać w oświadczeniu wydanym 
przez Prezydium Komisji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. – Nie 
spełnia on w żaden sposób priorytetu, 
o którym mowa w uzasadnieniu projektu 
ustawy, a mianowicie zwiększenia presti-
żu zawodu nauczycielskiego. Nie stanowi 
również w żadnym stopniu rekompensaty 
za wzrost zadań i wymagań stawianych 
środowisku nauczycielskiemu. Ocze-
kiwaliśmy na wyższe podwyżki, gdyż 
w  apowiedziach rządowych była mowa 
o ponad 3 miliardach złotych rezerwy ce-
lowej budżetu państwa przeznaczonej na 
zmiany systemowe w finansowaniu jed-
nostek samorządu terytorialnego, w tym 
w finansowaniu zadań oświatowych.

Na szczęście porozumiewanie się na 
poziomie lokalnym, a więc w samym 
ośrodku, wychodzi już lepiej (z czym w 
przeszłości były problemy). 

– Ponadregionalną placówkę pro-
wadzi Urząd Marszałkowski – mówi 
przewodnicząca KZ. – Jeżeli więc mamy 
jakieś propozycje, to czasami są one 
realizowane. 

Pomysły dotyczą m.in. zmian w za-
kresie edukacyjno-dydaktycznym, sys-
tematycznego doposażania pracowni i 
gabinetów terapeutycznych.

– Mimo lockdownów, w szkolnictwie 
specjalnym  pracowaliśmy z uczniami w 
szkole. Wszyscy to przechorowaliśmy, 
ponieważ do dzieci niesłyszących nie mo-
gliśmy przecież wychodzić w maseczkach 
na twarzach. One muszą widzieć nasze 
twarze i mimikę. Trzeba też mówić wolno 
i wyraźnie, więc nigdy nie chodziliśmy w 
maseczkach na zajęcia w klasach – opo-
wiada przewodnicząca. 

Składane pomysły dotyczą także przy-
kładowo modyfikacji w Zakładowym 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ma to 
duże znaczenie, ponieważ załoga ośrodka 
liczy 130 osób. W tym roku, między in-
nymi z powodu pandemii, której skutki 
odczuliśmy wszyscy, jesienią prawdo-
podobnie zostanie zorganizowany jeden 
wspólny wyjazd: wycieczka, kino i teatr.

Współpracę widać także w zakresie 
przygotowywania planu pracy. Chodzi o ar-
kusz organizacyjny, który przedstawicielka 
Związku opiniuje. W przypadku tej Komisji 
Zakładowej jest to trudniejsze zadanie, po-
nieważ ośrodek nie jest tylko jedną szkołą. 

Po pierwsze, są tutaj dzieci skierowa-
ne do tzw. wczesnego wspomagania, a 
więc maluchy, które otrzymały stosowne 
opinie w poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej (w zależności od wydanej 
opinii działają z nimi określone osoby z 
całego zespołu: pedagodzy, psycholodzy, 
neurologopedzi, logopedzi i terapeuci 
integracji sensorycznej). 

Po drugie, jest przedszkole dla dzieci 
niesłyszących i dzieci z autyzmem (rów-
nież te maluchy korzystają ze wczesnego 
wspomagania), po trzecie, szkoła pod-
stawowa z klasami I–VIII, a po czwarte 
– szkoły ponadpodstawowe, branżowe, 
technikum, liceum oraz studium. 

Dodajmy, że obok kompleksu, zlokali-
zowanego na obrzeżach Wejherowa, znaj-
duje się także powiatowy ośrodek nr 1 dla 

dzieci z niepełnosprawnością intelektual-
ną, w którym również działa m.in. szkoła 
branżowa. W pobliżu jest też Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

Przygotowywany przez dyrekcję w 
kwietniu arkusz organizacyjny jest prze-
kazywany do zaopiniowania przez związ-
ki zawodowe, przy czym ich zdanie  – jako 
że jest to opinia – nie musi być wiążące. 
Na koniec arkusz trafia do kuratorium, 
a organ prowadzący wszystko przelicza i 
przekazuje finansowanie. 

– Kiedyś zdarzało się, że było dużo 
uwag do takiego arkusza, teraz każdy 
pracownik ma właściwie zabezpieczony 
etat, a jeśli tego chce, to może otrzymać 
nawet więcej godzin pracy – mówi prze-
wodnicząca. – Sytuacja zmierza w taką 
stronę, że za dwa, trzy lata nie będzie od-
powiednich nauczycieli. Już teraz mamy 
problem ze specjalistami, ponieważ bra-
kuje ludzi do pracy. Podobnie wygląda 
sytuacja w całym szkolnictwie specjal-
nym. Młodzi nie chcą przyjść, a jeśli do 
nas dołączają, to po kilku miesiącach 
rezygnują, ponieważ jest im za ciężko. 

Mimo to w planach na przyszłość 
przewodniczącej jest „odmłodzenie” 
Związku. – Na dobrą sprawę bardzo czę-
sto nauczyciele i wychowawcy, pracowni-
cy administracji i obsługi zgłaszają się ze 
swoimi problemami do członków prezy-
dium KZ. Takie osoby wiedzą, że znajdą 
tutaj pomoc albo zostaną skierowane da-
lej, dowiedzą się, gdzie mogą jej szukać. 
To również może zachęcić do Związku 
– zwraca uwagę przewodnicząca. 

Przykładowo ostatnio wypłynęła 
sprawa członka Związku, gdzie potrzeb-
na będzie współpraca Działu Prawnego 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

– W takich życiowych sprawach, które 
nie są związane wprost z pracą, również 
staram się pomagać, ponieważ w „Soli-
darności” byłam i jestem dla idei – kończy 
przewodnicząca.  

Tomasz Modzelewski

Komisja Zakładowa 
Do 2010 roku obecna Komisja Zakładowa stanowiła część Międzyzakładowej Komi-
sji Oświaty (większość osób z ówczesnych członków jest już na emeryturze). Ponad 
dekadę temu podjęta została decyzja, iż siła Związku w tym miejscu jest na tyle 
duża, że warto stworzyć własną komisję z pełnymi prawami i osobowością prawną. 
Dzięki temu znacznie łatwiej jest np. wypłacać zasiłki. Droga jest krótsza i przez to 
łatwiejsza. Komisja nie korzysta z usług księgowych, a wszystkimi sprawami zwią-
zanymi z �nansami (w tym składanie rocznych zeznań CIT w urzędzie skarbowym)
zajmują się społecznie członkowie prezydium KZ – przewodnicząca, skarbnik, 
sekretarz. W skład KZ, oprócz przewodniczącej Ludwiki Szpunar, wchodzą obecnie: 
wiceprzewodnicząca Katarzyna Sokołowska, skarbnik Elżbieta Dopke, sekretarz 
Alicja Zielińska oraz członkowie: Grzegorz Nowicki i Tadeusz Bach. 

Wejherowska komisja ściśle współpracuje z Międzyregionalną Sekcją Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Dzięki temu może m.in. 
bezzwłocznie otrzymywać informacje o zmianach planowanych w oświacie, jak 
również liczyć na pomoc i wsparcie.
– Jako Związek mamy dobrze rozbudowaną sieć współpracy i sposobów prze-
kazywania informacji. Wszystkie projekty zmian do ustaw czy rozporządzeń są 
od razu przesyłane do nas. Każda osoba, która chce przeczytać, co jest w planie, 
może zapoznać się z tym i wyrazić swoje zdanie, ponieważ nasze opinie są zbiera-
ne. Innymi słowy, mamy jakiś, może niewielki, ale jednak, wpływ na kształt ustawy 
czy rozporządzenia. Z mojej strony, gdy tylko otrzymuję takie dokumenty, zaraz 
przesyłam je dalej do swoich związkowców – opowiada przewodnicząca. 

Ludwika Szpunar, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, 
przed budynkiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących 
w Wejherowie. 

Ośrodek znajduje się w kompleksie, w którym zlokalizowane jest również 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także ośrodek dla dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną.
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Podpisaniem porozumienia zakończyło się 2 czerwca 2022 r. spotkanie zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe z przedstawicielami związków zawodowych. Stronę 
pracodawcy reprezentował prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, natomiast 
w imieniu NSZZ „Solidarność” protokół ustaleń ws. wdrożenia podwyżki płac pod-
pisał Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej 
NSZZ „Solidarność”.

Od 1 lipca 2022 r. (wypłata do 10 sierpnia) 38 tysięcy pracowników PKP PLK 
otrzyma podwyżkę w kwocie średnio 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co 
z pochodnymi da kwotę około 817 zł brutto. Porozumienie określa najniższą kwotę 
wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 250 zł oraz jego maksymalną wysokość 
ustaloną na poziomie 800 zł (ewentualna wyższa podwyżka ma zawierać uzasad-
nienie przesłane do Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK).

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od początku 
bieżącego roku w różny sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pracowników 
PKP PLK. Były to pisma, postulaty w ramach dialogu społecznego, rozmowy i prze-
konywanie do swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyżki w trakcie obrad 
Rady Nadzorczej PLK, spotkania z kluczowymi związkami zawodowymi. Przy-
pomnijmy, że podczas poprzedniego spotkania, które odbyło się 11 maja 2022 r., 
związki zawodowe podtrzymały swoje żądania z marca dotyczące podwyżki w wy-
sokości 750 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast zarząd PLK analogicznie 
zaproponował kwotę ok. 433 zł podwyżki średnio na pracownika. Kilkutygodniowe 
negocjacje z przedstawicielami spółki przyniosły w końcu efekt.

To najwyższa wysokość podwyżki  płac dla pracowników w historii PLK i praw-
dopodobnie jedna z najwyższych w spółkach kolejowych. Stanowi sukces strony 
związkowej i zarządu, pokazuje możliwość znalezienia kompromisu (z którego 
żadna ze stron nie jest do końca zadowolona) z uwzględnieniem możliwości fi-
nansowych spółki.

(kk)

Ponad stu związkowców blokowało 
15 czerwca br. przez kilka godzin we 
Władysławowie drogę prowadzącą na 
Półwysep Helski. Głównie protestowali 
właściciele i pracownicy kutrów, ci, któ-
rzy uprawiają wędkarstwo rekreacyjne 
oraz komercyjne zrzeszeni w Organiza-
cji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Morza Bałtyckie-
go. Na protest, w geście solidarności, 
przybyli też związkowcy reprezentujący 
Zarząd Regionu Gdańskiego, portowcy, 
stoczniowcy, byli także przedstawiciele 
handlu i związkowi emeryci.

– Sytuacja, w której się znaleźliśmy 
i brak jakichkolwiek rozwiązań dla sek-
tora rybołówstwa zmusiły nas do akcji 
protestacyjnej. Liczyliśmy na zrozumie-
nie, ale rząd nie zadbał o zabezpiecze-
nie naszych warsztatów pracy, z których 
utrzymywaliśmy swoje rodziny – napi-
sali związkowcy, którzy przeprowadzali 
czerwcową akcję protestacyjną. 

Pracownicy Morza Bałtyckiego do-
magają się godnych warunków odej-
ścia z zawodu rybaka. Żądają między 
innymi godziwego odszkodowania, 
które umożliwi im stworzenie nowych 
miejsc pracy oraz spłatę zaciągniętych 
kredytów. Skarżą się, że ze strony rzą-
du nie ma recepty na fakt, że na trwałe 
odebrano im łowiska. Nie ma programu 
rekompensat za brak możliwości pro-
wadzenia działalności.

– Od kilku lat dobijamy się o pro-
gram pomocowy, a przynajmniej o rze-
czowy dialog. Odbijamy się od drzwi. 
Jeszcze przez kilkanaście lat mieliśmy 
prowadzić naszą działalność. Nas inte-
resuje nasze życie, nasze rodziny oraz 

załogi, które zostały bez środków do 
życia – mówił Michał Niedźwiecki 
podczas posiedzenia sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej, przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Morza Bałtyckiego. 

Celem protestu we Władysławowie 
było pokazanie niezadowolenia z bra-
ku rozwiązań dla sektora rybołówstwa 
oraz obrona miejsc pracy. A te w per-
spektywie embarga na połowy i budów 
farm wiatrowych na Bałtyku są nie do 
uratowania. W 2020 roku przedstawi-

ciele protestujących podpisali porozu-
mienie z Ministerstwem Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które 
zakładało m.in. utworzenie osłony na 
czas opracowywania nowych przepisów 
oraz rekompensaty dla załóg. Mimo 
obietnic, rybacy rekreacyjni nie dostali 
rekompensat.

Organizatorzy protestu nie otrzy-
mali zgody na zajęcie pasa drogowego 
i dlatego przybrał on formę zgroma-
dzenia spontanicznego, polegającego 
na przechodzeniu przez demonstran-
tów, w odstępach kilkuminutowych, 
przez dwa przejścia dla pieszych na 
ulicy Starowiejskiej we Władysławo-
wie. Ruch pojazdów zatrzymywany był 
co kilka minut.

Czerwcowy protest miał charakter 
ostrzegawczy. Jeżeli do września rząd 
nie podejmie działań, to rybacy przy-
stąpią do blokady portów. 

Małgorzata Kuźma
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Protest rybaków we Władysławowie

Protest rybaków we Władysławowie. na pierwszym planie po prawej Michał Niedźwiecki, przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Morza Bałtyckiego, po lewej Adam Tylski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.

– W tej chwili sytuacja jest krytyczna. Na ostatnim posiedzeniu sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przyszedł do nas 
nikt z rządu. Chcieliśmy znaleźć wspólne rozwiązanie problemu, który na-
rasta z dnia na dzień. Od dwóch lat jesteśmy bez środków do życia, nie 
możemy zarabiać. Dlatego dzisiaj zorganizowaliśmy protest. Czekamy na 
jakikolwiek ruch ze strony rządu – mówił Michał Niedźwiecki z NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Morza Bałtyckiego podczas demonstracji, która 
odbyła się w połowie czerwca we Władysławowie.

Michał Niedźwiecki: – Od kilku lat dobijamy się o program pomocowy, 
a przynajmniej o rzeczowy dialog. Odbijamy się od drzwi. 
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Od 1 lipca podwyżki dla 38 tysięcy 
pracowników w PKP PLK

Skończył się bardzo trudny rok szkolny. Poważnym wy-
zwaniem były kolejne fale COVID-19 i kształcenie na odle-
głość. Nauczyciele i inni pracownicy oświaty musieli przejść 
na edukację on-line trwającą do ferii zimowych 2022 roku 
To było zadanie niełatwe dla nauczycieli, uczniów i wielu 
polskich rodzin.

Stresy i lęki wywołują tragiczne informacje z Ukrainy. 
Polskie szkoły, dyrektorzy i nauczyciele podjęli trud opieki 
nad uczniami przybyłymi z państwa dotkniętego wojną, ich 
nauczania i klasyfikowania. Wyzwaniem będzie nowy rok 

szkolny. Tylko na Pomorzu do szkół od 1 września br. trafi 11 tysięcy uczniów 
z Ukrainy.

W tym kontekście rozczarowaniem są rządowe propozycje podwyżek dla na-
uczycieli o skromne 4,4 proc. od maja br. Nie wygląda to dobrze. Tym gorzej przy 
inflacji, która utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie. Ministerialny optymizm i 
opowieści, ile więcej nauczyciele zarobiliby, gdyby zgodzili się na wzrost obowiąz-
kowego pensum, zderzają się brutalnie z praktyką szkolną.

Z innej strony warto zauważyć i nagłośnić piękne postawy nauczycieli – wolon-
tariuszy w trakcie działania punktu dla uchodźców z Ukrainy w siedzibie NSZZ „S”. 
Prawie co drugi ze 140 dyżurujących był pracownikiem oświaty. Aż 60 pełniących 
dyżury to byli ludzie oświaty z Gdańska. Dziękuję za to niezwykłe wsparcie. Szcze-
gólne „dziękuję!” kieruję ku przewodniczącej Bożenie Brauer i współpracownikom 
z „Solidarności” oświatowej. Warto brać przykład z postaw nauczycieli.

Wojna jest tragedią, trzeba wspierać jej ofiary, w sposób szczególny niewinne 
dzieci. Pomyślmy o tym podczas wakacyjnego oddechu przed powrotem do szkół. 
Oby już bez przeszkód, w systemie stacjonarnym, bez wojen niszczących ludzi 
i podstawowe wartości.

Wojciech Książek  

W oczekiwaniu 
na spokojniejszy rok szkolny
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Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

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

PROJEKTY NORWESKIE

Zapraszamy na szkolenia
Dział Programów Europejskich zaprasza na trzydniowe 

szkolenia z zakresu negocjacji w ramach projektu „Dialog 
społeczny kluczem do rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji eksperc-
kich działaczy związkowych uczestniczących w procesie 
dialogu społecznego, a tym samym zwiększenie potencjału 
Związku jako partnera społecznego zdolnego do odgrywa-
nia konstruktywnej, aktywnej i efektywnej roli w procesie 
kształtowania i określania warunków realizacji polityki go-
spodarczej i społecznej. Najbardziej znaczącą formą dialo-

gu społecznego są negocjacje układów zbiorowych pracy, 
czyli negocjacje pomiędzy stroną związkową/pracownikami 
a pracodawcami dotyczące płacy i pracy, których zwieńcze-
niem jest najczęściej wiążący i wykonalny układ zbiorowy 
pracy. 

Planujemy przeszkolenie 160 osób w 10 grupach szko-
leniowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. Zgłoszenia 
przyjmuje Maria Kościńska, tel. 509 839 017, e-mail: m.ko-
scinska@solidarnosc.gda.pl

56,8 proc. młodych Polaków na pierw-
szym miejscu stawia wysokie zarob-
ki – wynika z tegorocznych badań 
przeprowadzonych wspólnie przez 
PwC Polska, Well.hr i Absolvent Con-
sulting. To już trzecia edycja raportu 
„Młodzi Polacy na rynku pracy”.

Jeszcze rok temu na pierwszym 
miejscu młodzi pracownicy stawiali 
przede wszystkim na możliwość zdoby-
cia doświadczenia zawodowego, a dwa 
lata wcześniej większość poszukiwała 
pracy z przyjazną atmosferą.

Od trzech lat PwC Polska, Well.hr 
i Absolvent Consulting zadają studen-
tom i absolwentom uczelni wyższych 
pytania dotyczące zarówno zarobków, 
jak i najważniejszych i najtrudniejszych 
do zaakceptowania warunków pracy.

Mimo różnych problemów doty-
kających polską gospodarkę, widać, że 
wciąż mamy do czynienia z rynkiem 
pracownika, co się objawia w optymi-
zmie młodych ludzi. I tak 64,2 proc. 
badanych przez PwC młodych Polaków 
stwierdziło, że w porównaniu z ubiegłym 
rokiem ich szanse na rynku pracy się po-
prawiły. Tylko 17 proc. młodych uważa, 
że ich szanse na rynku pracy uległy po-
gorszeniu, natomiast 18,7 proc. – że są 
takie same jak przed rokiem.

Jest to najlepszy wynik w dotych-
czasowych trzyletnich badaniach. I 
to pomimo pojawienia się na rynku 
sporej grupy pracowników z Ukrainy. 
Wynika to zapewne z faktu, że w bada-
niu uczestniczyli ludzie wykształceni 
lub zdobywający wykształcenie. Na 
pytanie „Czy wojna w Ukrainie wpły-
nęła na ich szanse na rynku pracy?” 
37 proc. młodych Polaków co praw-
da odpowiedziało, że tak, ale prawie 
tyle samo, że nie, natomiast 27 proc. 
studentów nie ma w tej sprawie zda-
nia. Co ważne, brak jest zagrożenia 
ze strony ukraińskich pracowników, 
stwierdzają młodzi ludzie, którzy już 
znaleźli zatrudnienie.

Młodzi wykszałceni ludzie chcą 
przede wszystkim dobrze zarabiać 
(56,8 proc.), ale cenią sobie także do-
datkowo inne benefity i udogodnienia 
proponowane przez potencjalnego 
pracodawcę. I tak, elastyczne godziny 
pracy to ważny benefit dla 37,2 proc. 
badanych młodych ludzi, więcej, bo 
41,5 proc. chciałoby mieć możliwość 
pracy zdalnej. Dla ponad 37 proc. waż-
ny jest dostęp do szkoleń. Co czwarty 
z badanych chciałby, aby pracodawca 
zapewnił mu ubezpieczenie zdrowotne, 
a co trzeci dostęp do prywatnej opieki 
medycznej. Mile widziane byłyby rów-

nież dodatkowe dni płatnego urlopu 
oraz krótszy tydzień pracy.

Ciekawe jest także postrzeganie suk-
cesu zawodowego. 24,9 proc. za sukces 
uznałoby, gdyby praca, którą wykonu-
ją, pokrywała się z ich pasją. Dla 21,7 
procent sukces związany jest z wyso-
kimi zarobkami. 15,8 proc. młodych 
chciałoby mieć poczucie sensu pracy. 
Prawie co 10 pracownikowi marzy się 
praca połączona z podróżowaniem, 8 
proc. chciałoby być ekspertami, a tyl-
ko dla 7,6 proc. sukces to prowadzenie 
własnej firmy.

A jak młodzi ludzie postrzegają 
cechy, które w przyszłości będą naj-
bardziej cenione na rynku pracy? Aby 
poradzić sobie w szybko zmieniającym 
się świecie, trzeba być otwartym i mieć 
umiejętność szybkiej adaptacji do no-
wych warunków, łączyć różne umiejęt-
ności, szybko uczyć się nowych rzeczy, 
szczególnie z obszaru IT.

Małgorzata Kuźma

Badanie realizowane było za 
pomocą ankiety online w marcu 
i kwietniu 2022 roku na próbie 
3207 respondentów. W analizie 
uwzględnione zostały odpowiedzi osób 
do 27 r.ż. (N=2 023).

Młodzi chcą przede wszystkim 
dobrze zarabiać
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Liczba przypadków chorób zawodowych systematycznie spada. W 2019 
roku w Polsce stwierdzono ich 2065 – to o prawie 4 tysiące mniej niż w 2001 
roku. Choroby zawodowe były tematem kolejnej audycji Radia Gdańsk 
przygotowywanej wspólnie przez Dział Informacji i Promocji ZRG NSZZ 
„Solidarność” i rozgłośnię. Cykl audycji realizowany jest w ramach projek-
tu „Godna praca to bezpieczna praca”.

Choroba zawodowa to choroba spowodowana działaniem czynników szkodli-
wych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub spowodowana sposobem 
wykonywania pracy. Ma ona najczęściej charakter przewlekły i prowadzić może do 
trwałej utraty zdrowia. Według polskiego prawa za choroby zawodowe uważa się je-
dynie te znajdujące się w wykazie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów.

O występowaniu chorób zawodowych w naszym województwie na antenie Ra-
dia Gdańsk 27 czerwca mówiła Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

– Wśród chorób zawodowych w województwie pomorskim od kilku lat do-
minują choroby zakaźne lub pasożytnicze. W ubiegłym roku najczęściej stwier-
dzanymi chorobami zawodowymi, poza chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi, 
były choroby układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy. 
Były też przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym i przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania 
pracy. W naszym województwie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba chorób 
zawodowych oscyluje w granicach od 50 do 130 przypadków. 

W okresie pandemii liczba chorób zawodowych spadła. – W 2020 roku było 
60 przypadków i 56 przypadków w 2021 roku.  Orzeczenie o chorobie zawodowej 
i później wydawanie decyzji przez inspektora powiatowego stanowi dosyć długo-
trwały proces. W związku z pandemią, przez to, że niektóre urzędy pracowały zdal-
nie albo okresowo w ogóle nie działały, to w ostatnich dwóch latach przypadków 
było trochę mniej, ale zgłoszeń chorób zawodowych, które czekają na rozpatrzenie, 
było w pandemii tyle samo, czyli około 100 – powiedziała Anna Obuchowska. 

Jednak wyraźny spadek liczby chorób zawodowych obserwowany jest od początku lat 
dwutysięcznych, czyli od dosyć odległych czasów, ponieważ jeszcze w latach 1998 i 1999 
przypadków chorób zawodowych było około 700 – 800. – Mieliśmy wtedy jeszcze dzia-
łający przemysł, duże zakłady pracy, stocznie. Wraz ze zmianami gospodarczymi nastąpił 
dość wyraźny spadek, który obserwujemy do tej pory – stwierdziła rzeczniczka. 

Podejrzenie choroby zawodowej może zgłosić sam pracownik, jeżeli jest już na 
emeryturze, a jeżeli pracuje, zgłasza to za pośrednictwem lekarza medycyny pracy. 
Najpierw musi pojawić się orzeczenie o chorobie zawodowej, które wydają jednost-
ki orzecznicze. W naszym regionie jest to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Gdańsku. Natomiast jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do samego orzeczenia, 
to WOMP może poprosić o konsultacje albo badanie pomocnicze jednostkę orzecz-
niczą drugiego stopnia, którą w tej chwili jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

 – Jeżeli zostaje wydane orzeczenie o chorobie zawodowej bądź braku podstaw 
do jej orzeczenia, sprawa trafia do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, 
na terenie którego znajduje się zakład pracy danej osoby. Inspektorat powiatowy 
prowadzi wtedy swoje czynności, które kończą się wydaniem decyzji o chorobie 
zawodowej albo jej braku. Od orzeczenia, podobnie jak od decyzji inspektora, może 
odwołać się zarówno pracownik, jak i pracodawca, dlatego wszystkie stopnie samego 
wydawania zaświadczenia o chorobie zawodowej są długotrwałe. Jeżeli już dojdzie 
do wydania przez inspektora ostatecznej decyzji, jest to decyzja drugiej instancji 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, pracownik nadal ma prawo złożyć od tej 
decyzji skargę do sądu. Najpierw jest to sąd wojewódzki, a niektóre sprawy kończą 
się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dlatego czasami to bardzo długo trwa. 
Nasze rekordowe sprawy toczą się dziewięć lat – dodała Anna Obuchowska.

Najczęściej występującymi chorobami zawodowymi w Polsce są choroby za-
kaźne lub pasożytnicze. W 2019 roku odnotowano 700 przypadków takich chorób. 
Okazuje się, że najczęstszą chorobą w tej grupie, ale i chorobą w ogóle, jest borelioza 
– stwierdzono 628 jej przypadków, co stanowi prawie 90 proc. chorób z grupy 
zakaźnych i pasożytniczych. Na drugim miejscu pod względem występowania są 
choroby z grupy pylic płuc – były to 453 przypadki. Do grupy tej należą: pylice 
górników kopalń węgla, pylica azbestowa i pylica krzemowa. Trzecie miejsce w 
zestawieniu chorób zawodowych zajmują przewlekłe choroby narządu głosu – to 
268 przypadków, co daje 13 proc. wszystkich chorób zawodowych. Niewiele mniej 
było przypadków przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego, z których 
większość stanowi zespół cieśni w obrębie nadgarstka.

(mk)

O BHP w Radiu Gdańsk 
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Procedury
– Wybory w organizacji ogólnopol-
skiej, liczącej 700 tysięcy członków, 
to poważne przedsięwzięcie. Na 
„Solidarność” nie może paść cień po-
dejrzenia o łamanie zasad demokra-
tycznych, o które Związek upominał 
i upomina się od swego powstania. 
Demokracja nie może zniechęcać. 
Jak dobrze przygotować i sprawnie 
przeprowadzić wybory?

– Przede wszystkim zgodnie z ordy-
nacją wyborczą Związku, która określa 
zasady prawidłowego stosowania pro-
cedur wyborczych. 

– Ważni są kandydaci...
– Oczywiście, dobry kandydat to więk-

sza szansa na dobry wybór. Związkowa 
demokracja opiera się na bezpośrednim 
głosowaniu, czyli wszystkie władze NSZZ 
„Solidarność” pochodzą z wyborów bez-
pośrednich. Kampania wyborcza może 
być prowadzona jeszcze przed wyborami. 
Kandydatów można zgłaszać wcześniej. 
Mogą być przygotowane kandydatury 
na zebrania, ale każdy z delegatów lub 
członków Związku z prawem głosu może 
zgłosić także podczas zebrania swego 
kandydata czy kandydatów, a ich liczba 
nie może być ograniczona.

– Obowiązuje nas kalendarium usta-
lone przez Komisję Krajową?

– Kalendarz wyborczy ustala Ko-
misja Krajowa, ale dopuszcza on 
wcześniejsze rozpoczęcie wyborów w 
regionach. W związku z kończącą się 
dziewiątą kadencją termin wyborów 
władz niższych jednostek organiza-
cyjnych i delegatów do podstawowych 
jednostek organizacyjnych w naszym 
Regionie Zarząd Regionu ustalił na 1 
września 2022 roku. Od tej daty można 
wybierać delegatów i komisje oddzia-
łowe, wydziałowe, koła. Od 1 listopada 
będą odbywały się zebrania wyborcze 
w podstawowych jednostkach organi-
zacyjnych. Do 31 marca 2023 roku od-
będą się wybory władz podstawowych 
jednostek organizacyjnych Związku. 
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku 
wybierzemy władze regionów, delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów, regio-
nalne władze sekcji i sekretariatów. Do 

Zmiana w systemie podatkowym dla osób fizycznych zakłada od 2022 roku 
możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania związkowej składki. 

Każdy członek NSZZ „Solidarność” opłaca składkę związkową. Zgodnie z art. 331 
Ustawy o związkach zawodowych pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej orga-
nizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać z wyna-
grodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości. Jest 
też zobowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na 
rachunek bankowy wskazany przez zakładową organizację związkową.

Wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” zobo-
wiązane są do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie 
składki członkowskiej należnej regionom Związku i Komisji Krajowej bezpośrednio na 
konto zarządu regionu. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie w drodze po-
rozumienia pomiędzy właściwymi zarządami regionu a zainteresowaną organizacją.

W podziale środków finansowych, uzyskanych ze składki członkowskiej, 60 
proc. środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej, 40 
proc. jest przekazywane zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu 
pozostaje 25 proc. Z podziału składki w regionie są zasilone fundusze strajkowe: 2,5 
proc. trafia na rzecz regionalnego funduszu strajkowego i 2,5 proc.zasila subkonto 
Krajowego Funduszu Strajkowego. Zasady dysponowania środkami regionalnego i 
Krajowego Funduszu Strajkowego określa uchwała KZD NSZZ „Solidarność”.

Zarząd przekazuje 10 proc. Komisji Krajowej, z czego 2 proc. przeznaczane 
jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów proporcjonalnie do liczby członków w danym sekretariacie. 
Pozostałe 8 proc. pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej.

Ze składek jest finansowana działalność statutowa oraz m.in. biura radców praw-
nych, działy szkoleń i dofinansowywane redakcje związkowych mediów. Komisje 
Związku wypłacają też zasiłki statutowe: z tytułu urodzenia dziecka,  adopcji dziecka, 
z tytułu śmierci członka Związku współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła 
koszty związane z pogrzebem, z tytułu śmierci członka rodziny: współmałżonka, ro-
dziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu. 

Wynagrodzenia etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru 
ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego 
sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytówi Rencistów.

Mamy od nowego roku prawo do odliczenia od podstawy podatku składek 
członkowskich zapłaconych na rzecz NSZZ „Solidarność”, w wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł rocznie – po raz pierwszy w zeznaniu 
za 2022 rok, składanym w 2023 roku. Składka członkowska na rzecz związku zawo-
dowego opłacana jest z przychodu z wynagrodzenia za pracę, po potrąceniu zaliczki 
na podatek dochodowy. Zgodnie z uchwałą XIX KZD z 2005 roku jest to 0,82 
proc. miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w 
ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem nato-
miast przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, 
nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków prze-
znaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń.

Warto zwrócić uwagę na definicję przychodu w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Art. 12 tej ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy 
uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i 
świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany 
urlop, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych 
nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą odli-
czenia jest dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, 
z którego wynikają dane identyfikujące członka związku zawodowego, nazwa or-
ganizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty oraz kwota wpłaconych 
składek. W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę dane o wysokości 
pochodzących od podatnika składek znajdą się w wystawionej przez pracodawcę 
rocznej deklaracji PIT-11. Firma, potrącając składkę z wynagrodzenia pracownika 
w ramach elektronicznego systemu, wygeneruje informację. Prawo do odliczenia 
składki zostało w ten sposób doprecyzowane na wniosek związkowców, dając moż-
liwość ulgi podatkowej bez angażowania organizacji w wydawanie zaświadczeń.

(asg)

31 października 2023 roku odbędą się 
wybory ogólnokrajowych władz Związ-
ku na sprawozdawczo-wyborczym Kra-
jowym Zjeździe Delegatów. Wyborcza 
procedura w  podstawowych jednost-
kach organizacyjnych Związku wymaga 
zachowania 14-dniowego terminu za-
wiadomienia RKW i członków Związku 
o terminie zebrania wyborczego. 

– Lista kandydatów jest otwarta do 
czasu zebrania?

– Lista jest zamykana podczas ze-
brania po tym, jak padnie odpowiedź 
na pytanie przewodniczącego zebrania, 
czy są jeszcze jacyś kandydaci. Może 
pojawić się ktoś, kto pokona faworyta, 
dotychczasowego przewodniczącego 
komisji, bo ten z jakichś względów nie 
został dobrze oceniony przez kolegów 
czy koleżanki związkowców, kadencja 
nie była udana. Jeśli ktoś wystartuje i 
przedstawi lepsze propozycje, a związ-
kowcy się znają, wynik może być zaska-
kujący. Gra jest otwarta. 

– W branżach również?
– Podczas wyborów, które zaczną 

się od 1 listopada, czyli praktycznie od 
2 listopada, będą też wybierani delega-
ci do struktur branżowych. Wyborów 
dokonują zakładowe zebranie człon-
ków lub zakładowe zebranie delegatów. 
Krajowe i regionalne sekcje branżowe 
ustalą klucz wyborczy, na ilu członków 
wybierany jest delegat. Informacje te 
powinny trafić do regionów. Wybory 
zakładowych władz związkowych od-
bywają się jednocześnie z wyborem de-
legatów do branż i regionów. 

– O czym nie można zapomnieć w 
pierwszej wyborczej fazie?

– Należy bezwzględnie dopilnować 
terminów. Na 14 dni przed zebraniem 
wyborczym musi być o nim powiado-
miona Regionalna Komisja Wyborcza. 
Dotyczy to też wszystkich członków 
danej organizacji. Informacja musi być 
skutecznie przekazana, czy to poprzez 
łączników, wywieszenie ogłoszenia na 
związkowej tablicy, e-mailem. Lub każ-
dym z tych sposobów. Ważne jest też 
dopilnowanie liczenia głosów w sytu-
acji, gdy jest kworum, czyli w zebraniu 

uczestniczy połowa uprawnionych. Na 
przykład przy organizacji, do której należy 
37 członków Związku, kworum będzie sta-
nowiło 19 związkowców. Musi być również 
zachowane kworum przy głosowaniu. Nie 
wychodzimy przed lub w trakcie głosowa-
nia. By skutecznie dokonać wyboru, trze-
ba uzyskać ponad 50 procent oddanych 
głosów ważnych i znaleźć się na miejscu 
mandatowym. Należy też pamiętać, że 
skład komisji zakładowej (międzyzakła-
dowej) oraz komisji rewizyjnej nie może 
być mniejszy niż trzy osoby.

– A jeśli więcej osób uzyska wy-
magane minimum niż jest miejsc?

– Wówczas można sporządzić 
i podjąć uchwałę o liście rezerwowej. 
W przypadku na przykład rezygnacji 
z  ełnionej funkcji można dobrać ko-
goś z tej listy. 

Głosowanie zdalne

– Oprócz elektronicznej sprawoz-
dawczości, pojawiła się możliwość 
elektronicznego, zdalnego głoso-
wania. Stawia to tajność głosowania 
pod znakiem zapytania. Czy system 
jest zabezpieczony pod kątem nie-
jawności i ewentualnych zniekształ-
ceń wyników wyborów?

– W Statucie Związku znalazł się 
zapis, że w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych Związku, za zgodą Za-
rządu Regionu, dopuszcza się możliwość 
głosowania przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość dla władzy stanowiącej, na 
zasadach określonych uchwałą Komisji 
Krajowej. KK zakupiła odpowiednio na-
pisany i zabezpieczony program. Zakła-
dowa organizacja związkowa ma prawo 
wystąpić do Regionu o zdalną formę 
przeprowadzenia wyborów. Taka zgoda 
będzie udzielona, ale jest warunek: musi 
być zaufana, przeszkolona osoba, dobry 
informatyk, która zorganizuje technicz-
nie głosowanie i będzie czuwała nad jego 
prawidłowością, czyli komisarz wyborczy. 
Wszyscy członkowie takiej organizacji 
muszą mieć pocztę e-mailową, a adresy 
dostarczyć do Regionu, do Regionalnej 
Komisji Wyborczej. Mając już taką zgodę, 
organizacja występuje do Krajówki, któ-
ra udostępnia wyborczy informatyczny 
program.

– Zdarza się to raczej sporadycznie? 
– Niekoniecznie. W naszym Regionie 

było kilka takich zdalnych głosowań, głów-
nie w organizacjach związkowych w ban-
kach. Tajność jest zapewniona, bo wraca 
tylko informacja o liczbie oddanych gło-
sów. Każde wybory są oddzielnie: na prze-
wodniczącego, na członków komisji, na 
delegatów. Nie ma możliwości sprawdze-
nia, kto i jak głosował. Członek Związku, 
oprócz instrukcji głosowania, otrzymuje 
na każde z głosowań jednorazowe hasło 
logowania. Unikatowy PIN. Przewodni-
czący stwierdza kworum według danych 
logowania, po głosowaniu zna oraz podaje 
wynik. A nie to, jak ktoś głosował.

Rozmawiał Artur S. Górski 

WYBORY W ZWIĄZKU 

Kończy się kadencja władz Związku
Rozmowa ze Stefanem Gawrońskim, skarbnikiem Zarządu Regionu Gdańskiego 
 i członkiem Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”  

Dobry kandydat to większa 
szansa na dobry wybór. 
Związkowa demokracja 
opiera się na bezpośrednim 
głosowaniu, czyli wszystkie 
władze NSZZ „Solidarność” 
pochodzą z wyborów 
bezpośrednich. Kampania 
wyborcza może być 
prowadzona jeszcze przed 
wyborami. 

Dobrze wydać 
związkową składkę

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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Rząd proponuje, by płaca minimal-
na w 2023 roku została podniesiona 
dwukrotnie w ciągu roku do 3450 
złotych. Sugerowana jej wysokość 
to – zdaniem Piotra Dudy, lidera 
NSZZ „Solidarność” – żart rządu.

Rząd proponuje, aby pierwsza pod-
wyżka, w styczniu przyszłego roku pod-
niosła „minimalną” do 3383 zł brutto. Po 
drugiej podwyżce, od lipca minimalna 
pensja ma wynosić 3450 zł brutto. „Na 
rękę” zatrudnieni na umowie o pracę 
od stycznia będą zarabiać zatem 2627 zł. 
W lipcu ich pensja wyniesie około 2670 zł 
netto. Dwa miliony Polaków pobiera wy-
nagrodzenia na poziomie minimalnym.

Propozycja rządu – zdaniem Piotra 
Dudy, przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” – to żart oraz 
zaprzeczenie dotychczasowej polityki 
i wcześniejszych deklaracji rządu.

– Wzrost o 373 zł przez pierwszą poło-
wę roku i o kolejne 77 zł w drugiej połowie 
to dokładnie tyle, ile wynosi ustawowe mi-
nimum, gdyby płaca minimalna wzrosła 
od stycznia 2023 roku o przewidywane 
ustawą 406,30 zł – wylicza Duda.

Zgodnie z ustawowymi gwarancja-
mi, jeżeli inflacja przekracza 5 procent, 
to pensja ta powinna być zwaloryzowa-
na dwukrotnie.

– Wynika to z obecnych proble-
mów inflacyjnych. Chcemy, żeby płaca 
minimalna odpowiadała tym ruchom 
– ogłosił na briefingu prasowym rzecz-
nik rządu Piotr Mueller. 

W maju wskaźnik inflacyjny wy-
niósł 13,9 proc. rok do roku – wynika 
z danych GUS.

W odpowiedzi na galopującą infla-
cję strona pracowników w Radzie Dia-
logu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, 
FZZ i OPZZ) złożyła do Ministerstwa 
Finansów propozycję wynagrodzeń, 
które miałyby wejść w życie od stycz-
nia 2023 roku. Zmiany dotyczą całej 
gospodarki narodowej (wszystkich 
zatrudnionych), państwowej sfery bu-
dżetowej oraz emerytów i rencistów. 
Ogólny wzrost wynagrodzeń nie po-
winien być niższy niż 13,41 proc. Pra-
cownicy państwowej sfery budżetowej 
mieliby zarabiać co najmniej 20 proc. 
więcej. Związkowcy w stanowisku z 13 
maja br. zaproponowali, by minimalne 
wynagrodzenie wzrosło od 1 stycznia 
2023 r. o 16,28 proc. (o 490 zł) do 3500 
zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. o kolejne 
7,15 proc. (250 zł) do 3750 zł brutto. 

Strona związkowa oczekuje przystą-
pienia przez rząd i stronę pracodawców 
do negocjacji na forum RDS w odnie-

sieniu do podwyżki wynagrodzenia za 
pracę. Związkowcy chcą też zmiany 
modelu kształtowania wynagrodzeń 
w sferze budżetowej. Jeżeli RDS nie 
uzgodni stanowiska w sprawie płacy 
minimalnej, to rząd zrobi to sam na 
drodze rozporządzenia.

Przypomnijmy, że przykładowo naj-
niższa płaca krajowa w Niemczech wynosi 
1621 euro, w Irlandii 1775 euro, w Holan-
dii 1725 euro, a w Polsce równowartość 
655 euro – wynika z danych Eurostatu na 
ten rok. Płaca minimalna obowiązuje w 21 
z 27 państw UE. Nie ma określonej płacy 
minimalnej w: Danii, Italii, Austrii, Finlan-
dii, Szwecji i na Cyprze. Najwyższa płaca 
minimalna w UE jest prawie siedem razy 
wyższa od najniższej minimalnej: w Bułga-
rii wynosi ona 332 euro, w Luksemburgu 
2257 euro. Tak wielką różnicę można po-
mniejszyć, przeliczając płace na standard 
siły nabywczej (PPS). Eliminując różnice 
cenowe, najwyższa płaca minimalna jest 
trzy razy wyższa od najniższej – 604 PPS 
w Bułgarii do 1707 PPS w Luksemburgu. 
Koszyk podstawowych produktów żyw-
nościowych pochłania w Polsce 14,6 proc. 
wynagrodzenia minimalnego, a przykła-
dowo w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Au-
stralii 7,3 proc. Pod względem minimal-
nych zarobków w euro Polska zajmuje 13. 
pozycję w rankingu UE, a po przeliczeniu 
pensji na PPS – 9.

Płaca minimalna  jest to wysokość wy-
nagrodzenia, poniżej której pracownik za-
trudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 
nie może być opłacany. Regulacje prawne 
wyznaczające tryb i sposób jego określania 
zawarte są w ustawie z 2002 roku o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę.

(asg)
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Podróżujący (i nie tylko) z uwagą obserwują ceny paliw. Nie na giełdach 
ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), a na stacjach benzynowych. Mają 
one także wpływ na ceny innych produktów. Z kolei na cenę końcową ben-
zyny i oleju napędowego, gdy paliwo trafi do dystrybutora, wpływa kurs 
walut, koszt zakupu surowca i produktu, koszty transportu, umowy długo-
terminowe i sytuacja geopolityczna oraz marża rafineryjna.

Do wymienionych czynników cenotwórczych dochodzą obciążenia podatkowe 
– opłata akcyzowa, podatek VAT (obecnie 8 proc.), opłata paliwowa, opłata emi-
syjna oraz marża detaliczna stacji.  

Składowe ceny za litr benzyny Pb95 i ON: zakup w rafinerii – 64 proc./67 proc., 
akcyza – 22/17 proc., VAT – 8 proc./10 proc., opłata paliwowa – 2 proc./5 proc., 
emisyjna – 1 proc./1 proc., marża stacji – 1,6 proc./0,4 proc.  

Obniżka VAT i akcyzy ze stycznia tego roku nie rozwiązała problemu cen paliw. Po ro-
syjskiej inwazji na Ukrainę osiągnęły one rekordowy poziom. Ceny na stacjach przekraczają 
stopniowo „psychologiczne” bariery 6, 7 i 8 zł za litr. Za litr benzyny Pb95 trzeba zapłacić 
średnio 7,95 zł, za diesla – 7,65 zł. W przypadku LPG jest to 3,59 zł (stan na 17.06.2022 r.).   

Obecnie akcyza na benzynę wynosi 1413 zł na 1 tysiąc litrów; oleje napędowe 
– 1104 zł na 1 tysiąc litrów. 

Ceny nominalne benzyny i ON w Polsce, po czasowym obniżeniu VAT i akcy-
zy, należą do jednych z niższych w Europie. Taniej jest tylko w Słowenii, Bułgarii, 
na Węgrzech i na Malcie oraz na Białorusi i w Ukrainie. Z kolei za swoją pensję 
Szwajcar może wlać do baku cztery razy więcej paliwa niż Polak, my zatankujemy 
więcej niż Portugalczyk, Czech, Litwin, Węgier.

Najtańsza benzyna (95 bezołowiowa) jest na Węgrzech – za litr trzeba zapłacić 
480 forintów, co w przeliczeniu na złotówki daje 5,70 zł. Ale, uwaga, taka cena na 
tamtejszej stacji jest tylko dla węgierskich kierowców. W Budapeszcie zbijają ceny pa-
liw, skupując ropę od Rosjan na tak zwanych „spotach” i sterując cenami. Najdroższa 
benzyna w Europie jest w Norwegii, prawie 12 zł za litr, ale z przychodów z wydobycia 
surowców kraj ten finansuje m.in. rozbudowany system opieki socjalnej.

Wzrost cen benzyny od stycznia do czerwca tego roku odnotowały wszystkie kraje 
w Europie. Najmniejszy był w Bułgarii, na Węgrzech i Malcie. Państwem, w którym 
ceny benzyny nie uległy zmianie, jest Białoruś. 

Na tle całej Unii Europejskiej wypadamy dobrze, ale należy brać pod uwagę siłę nabyw-
czą naszych pensji i możliwości zakupowe obywateli innych krajów. Eurostat podaje, że 
w 2021 roku Czesi  zarobili przeciętnie 13 649 euro, Węgrzy – 10 016 euro, Portugalczycy 
– 14 828 euro. Polacy  –10 642 euro. W Niemczech roczna pensja to 32 728 euro. 

Według GUS średnie wynagrodzenie w Polsce to 6,6 tys. zł brutto, co na rękę 
daje 4,8 tys. zł. Za miesięczną pensję w Polsce można kupić 631 litrów benzyny 95 
(w cenie 7,55 zł za litr). Węgrzy za miesięczną pensję mogą kupić po 636 l diesla 
i benzyny. Czesi kupiliby za przeciętną pensję 728 l benzyny i 748 l diesla. Niemcy 
za średnią miesięczną wypłatę kupią 1340 l diesla i 1290 l benzyny. W UE średnio 
płaci się 1,73 euro za litr benzyny 95 i 1,63 za litr diesla.  

Uwaga, nie należy wiązać marży rafineryjnej wprost z zyskiem koncernu. Są 
też skutki skoku cen po pandemii (w czasie pandemii ceny ropy spadły, bo popyt 
spadł), a wojna spowodowała, że popyt na paliwa wzrósł. 

(asg)

35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki 
wynegocjowane dla członków „Solidarności” posiadających związkowe karty „Lo-
tos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej. Co ważne, 
w przeciwieństwie do innych posiadaczy kart lojalnościowych związkowcy tankują 
bez limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach na stacjach Lotos.

To dobra wiadomość na starcie sezonu urlopowego. Dobra jest również taka, że w 
przeciwieństwie do innych klientów, którym zniżki naliczane są tylko do 150 litrów 
miesięcznie, członków „Solidarności” takie limity nie obowiązują. – Liczebność i siła, 
jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje dobre podstawy do negocjacji z partnerami biz-
nesowymi, aby przynależność do naszego Związku nie tylko dawała siłę do walki o prawa 
pracownicze, ale również liczne zniżki i udogodnienia – mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik przewodniczącego KK. Jednocześnie Lewandowski przypomina o innych zniż-
kach w ramach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. ubezpieczenia w PZU.

– Jeśli ktoś w oparciu o związkowe zniżki tankuje paliwo, ubezpiecza dom 
i samochód, a do tego doliczy ulgę podatkową, która obowiązuje już od tego 
roku, to w większości przypadków cała jego składka związkowa wróci do niego 
– wylicza Marek Lewandowski.

Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektro-
nicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200 tys. członków Związku. Aby 
otrzymać elektroniczną legitymację związkową należy zwrócić się bezpośrednio 
do swojej macierzystej organizacji.

ŚREDNIE CENY PALIW W EUROPIE 

Drogo, czy taniej 
niż gdzie indziej?

Promocja w Orlenie i Lotosie 
dla członków Związku

Płaca minimalna  jest to 
wysokość wynagrodzenia, 
poniżej której pracownik 
zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy nie 
może być opłacany. Regulacje 
prawne wyznaczające tryb 
i sposób jego określania 
zawarte są w ustawie 
z 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.
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STRAJKI W LUBLINIE I ŚWIDNIKU W LIPCU 1980 ROKU  

Deszczowe lipcowe lato 1980 r. 
zakończył gorący Sierpień. Dwa 
miesiące po pierwszych strajkach 
w całym kraju tworzyły się struk-
tury NSZZ „Solidarność”. Nigdy 
po 1980 roku nie było takiej mocy 
sprawczej i zdolności do samoor-
ganizacji, które stały się udziałem 
ludzi, którzy „poczuli się wreszcie 
u siebie”.  

Koniec małej stabilizacji 

Pod koniec lat 70. kryzys gospo-
darczy wkroczył w decydującą fazę. Po 
proteście robotniczym z 1976 r. kolej-
nym dowodem na niewydolność sys-
temu była „zima stulecia”  z przełomu 
lat 1978 i 1979. Kraj był sparaliżowany 
przez zaspy i mróz, który był też po-
średnią przyczyną tragicznego wybuchu 
gazu w Rotundzie PKO w Warszawie 15 
lutego 1979 r. 

W drugiej połowie lat 70. intensyw-
nie działała (licząca ok. 2 tys. osób) opo-

11

Preludium 
do „Solidarności”

Lubelski lipiec 1980. Materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej.

WSK Świdnik, lipiec 1980 r. 

zycja, zaczyn fermentu, opierając się w 
zmaganiach z reżimem na Akcie Koń-
cowym KBWE w Helsinkach. Powsta-
ły: Komitet Obrony Robotników, Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 
Studenckie Komitety Solidarności, To-
warzystwo Kursów Naukowych, Wolne 
Związki Zawodowe Wybrzeża, Komite-
ty Samoobrony Chłopskiej Ziemi Gró-
jeckiej, Ruch Młodej Polski, partia Kon-
federacja Polski Niepodległej. Odrodził 
się „drugi obieg” wydawniczy. Opozycję 
tworzyli ludzie z duszpasterstw akade-
mickich, harcerstwa oraz wyrzuceni 
z PZPR zdeklarowani marksiści.

Silną pozycję miał Kościół katolic-
ki, wzmocniony dodatkowo od 1978 r. 
pontyfikatem Jana Pawła II.  Pierwsza 
papieska pielgrzymka do Ojczyzny, w 
czerwcu 1979 r., pokazała, że 35 lat in-
doktrynacji obróciło się wniwecz. So-
cjalizm realny okazał się być epizodem 
w dziejach narodu.  

Dług
Wraz z narastającym kryzysem go-

spodarczym i rosnącym zadłużeniem 
zagranicznym (ok. 25,4 mld ówczesnych 
„twardych” dolarów, obecnie to byłoby 
ok. 70 mld USD) sytuacja gospodarcza 
Polski pogarszała się. Banki i rządy za-
chodnie pożyczały Polsce waluty, uza-
leżniając gospodarkę od ich kolejnych 
transzy. Trwał też transfer technologii, 
budowano nowoczesne jak na owe cza-
sy zakłady pracy. Jednak w lipcu 1976 r. 
pojawiły się kartki na cukier. Potem na 
inne artykuły. System gospodarki so-
cjalistycznej, uzależnionej w struktu-
rze RWPG, był niewydolny. W 1974 r. 
zadłużenie w walutach wymienialnych 
doszło do poziomu rocznych wpływów 
z eksportu, a sama obsługą długów 
(spłata oprocentowania) w obrotach 
z krajami kapitalistycznymi pochłaniała 
30 proc. dewizowych wpływów. Kredy-
tami krótkoterminowymi łatano dziury 

w spłatach. W 1981 r. rząd gen. Jaru-
zelskiego poinformował Klub Paryski, 
skupiający urzędników finansowych z 
19 najbogatszych krajów, o wstrzyma-
niu spłat zadłużenia zagranicznego z 
powodu niewypłacalności.  

Bunt

Bezpośrednią przyczyną fali straj-
kowej w 1980 r. była podwyżka cen 
artykułów mięsnych i wędliniarskich 
wprowadzana sukcesywnie w stołów-
kach i w bufetach zakładów pracy od 
1 lipca 1980 r. Okazała się iskrą, która 
doprowadziła do upadku ekipy rządzą-
cej z Gierkiem i Piotrem Jaroszewiczem 
na czele.  

Pierwsi, 1 lipca 1980 r., zastrajko-
wali robotnicy WSK „PZL-Mielec” 
(strajk do 5 lipca), ZM „Ursus” w Ur-
susie, „Autosanu” w Sanoku, „Ponaru” 
w Tarnowie, Zakładów Metalurgicz-
nych „Pomet” w Poznaniu, kierowcy 
Transbudu na budowie elektrowni Po-
łaniec. Dzień później do strajku doszło 
w Fabryce Przekładni Samochodowych 
„Polmo” w Tczewie (od 2 do 4 lipca), na 
niektórych wydziałach Huty Warszawa, 
w filiach ZM „Ursus”.  W regionie gdań-
skim do strajków, oprócz „Polmo”, do-
szło w PGR w Grabowie k. Kościerzyny, 
w lokomotywowni PKP na Grabówku 
i w Porcie Gdynia (29–30 lipca). 

Lipcowa fala

Kulminacja lubelskiego strajku na-
stąpiła 8 lipca 1980 r. Tego dnia roz-
począł się strajk w Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”. Po-
wstał Komitet Postojowy  (oficjalnie nie 

używano słowa „strajk”). Na jego czele 
stanęli Zofia Bartkiewicz, lubelska rad-
na, która nosiła do stanu wojennego 
legitymację PZPR i Zbigniew Puczek. 
Sporządzona została lista 110 postu-
latów, m.in. cofnięcia podwyżki, pod-
wyższenia płac, poprawy zaopatrzenia, 
warunków pracy i bhp, nierepresjono-
wania strajkujących. 

Strajk w WSK „PZL-Świdnik” 11 lipca 
1980 r. zakończył się sukcesem strajkują-
cych – podpisaniem porozumienia dyrek-
cji z załogą. Było to pierwsze od 10 lat – od 
zerwanego porozumieniu z MKS w Gdyni 
w grudniu 1970 r., porozumienie pomię-
dzy strajkującymi a władzami.  

Łącznie od 8 do 24 lipca 1980 r. w Lu-
blinie strajkowało 91 zakładów, m.in. 
kolejarze i pracownicy komunikacji miej-
skiej. Pracę przerwały ASO „Polmozbyt” 
w Lublinie, Fabryka Maszyn Rolniczych 
„Agromet”, LZNS, Fabryka Samochodów 
Ciężarowych, Lubelskie Zakłady Przemy-
słu Skórzanego, Zakłady Mięsne, Lubelska 
Fabryka Wag, Zakłady Jajczarsko-Drobiar-
skie, „Herbapol”. 

16 lipca 1980 r. do strajku dołączyła Lo-
komotywownia PKP w Lublinie i lubelski 
węzeł kolejowy PKP. Była to spektakularna 
akcja strajkowa. Do torów przyspawano lo-
komotywę i wagony. Kolejarze strajkowali 
cztery dni – do 19 lipca 1980 r. 

Nie było w Lublinie MKS–u, mimo 
to protest przybrał charakter strajku po-
wszechnego. Do protestu włączyły się 
załogi zakładów z Zamościa, Kraśnika, 
Lubartowa, Puław, Chełma (po wizycie 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gier-
ka w tym mieście), Opola Lubelskiego, 
Biłgoraja, Radzynia Podlaskiego i Ryk. 
Pracownicy strajkujących zakładów nie 
wychodzili na ulice. Pozostawali w ofla-
gowanych zakładach pracy. Załogi orga-
nizowały wiece, wybierały przedstawi-
cieli do rozmów z dyrekcją i wyznaczały 

służby porządkowe. Ilość zgłaszanych 
postulatów (czasami sto na jednym wy-
dziale), o charakterze wewnątrzzakłado-
wym i socjalnym, wskazywała na ogrom 
zaniedbań władzy „ludowej”. 

Przerwy w pracy

W 1980 r. nie odbyły się lubelskie 
obchody ogłoszenia Manifestu PKWN 
z 22 lipca 1944 r. Środki masowego 
przekazu PRL nie informowały społe-
czeństwa o toczących się rokowaniach 
ani o istocie konfliktu, tylko sporadycz-
nie o „przerwach w pracy”. Nie użyto 
słowa „strajk”. 

18 lipca 1980 r. na murach Lubli-
na pojawił się „Apel do mieszkańców 
Lublina” I sekretarza KW PZPR Wła-
dysława Kruka i przewodniczącego 
WRN Pawła Dąbka. Nazajutrz jego 
treść ukazała się na łamach lubelskiej 
prasy oraz została odczytana na falach 
Radia Lublin. KC PZPR powołał ko-
misję rządową z wicepremierem Mie-
czysławem Jagielskim. 19 lipca 1980 
r. Jagielski i towarzysze przyjechali do 
Lublina i Świdnika. Władze poszły na 
ustępstwa płacowe, zagwarantowały 
bezpieczeństwo strajkującym oraz zga-
dzały się na przeprowadzenie wyborów 
do rad zakładowych. Zobowiązano się 
do publikacji informacji o protestach 
w „Sztandarze Ludu”. Ukazał się tyl-
ko komunikat o powołaniu „komisji 
rządowej do rozpatrzenia postulatów 
zgłoszonych w zakładach pracy” i re-
dakcyjno-partyjny komentarz.  

Sierpniowa fala strajków na Wybrzeżu, 
przygotowana przez Wolne Związki Zawo-
dowe, była już nie do powstrzymania.

Artur S. Górski

Spisane ręcznie przez Michała 
Kasprzaka postulaty strajkowe 
kolejarzy węzła lubelskiego z lipca 1980 
roku.RE
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Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku 

– Z naszej organizacji 
związkowej dyżurowało 60 
osób, niektórzy kilkakrotnie, 
dwie osoby nawet 9 razy. Byli to 
członkowie gdańskiej oświato-
wej „Solidarności”, ale też ich 
rodziny i przyjaciele. Nauczycie-

le należą do grupy społecznie wrażliwej i empatycznej 
wobec trudnych sytuacji ludzkich, zwłaszcza los dzieci 
nie jest im obojętny. A przecież osoby, które znala-
zły schronienie w punkcie recepcyjnym w siedzibie 
„Solidarności”, były to przede wszystkim matki, 
niekiedy babcie z dziećmi. Czasami, gdy było brak 
chętnych do dyżurowania, dzwoniłam do członków 
mojej organizacji i pytałam, czy dana osoba mogłaby 

wziąć ten dyżur. Nigdy nie spotkałam się z odmową. 
Jeżeli ktoś nie mógł być danego dnia, to zapisywał się 
na inny dzień. Nasi wolontariusze bardzo przeżywali te 
spotkania z ofiarami wojny. Praca w punkcie nie była 
ciężka, ale wymagała poświęcenia sporej ilości czasu, 
dyżury trwały osiem godzin. Nasza pomoc była typowo 
wolontariacka, bo dyżury były po pracy, często w nocy 
czy w czasie weekendu. Ale muszę przyznać, że może 
wiele poświęciliśmy, ale też coś zyskaliśmy. Atmosfera 
pracy, emocje, czasami łzy przypominały trochę tę 
z Sierpnia 80 roku. Wolontariusze często mówili, że 
praca w punkcie recepcyjnym dawała im poczucie, że 
uczestniczą w czymś ważnym. Przekazanie pieniędzy 
na pomoc jest niezwykle potrzebne, ale trudniejsze jest 
poświęcenie czasu i emocji. 

POMOC DLA UKRAINY

Organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”, firmy i instytucje: 
KM w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, Regionalna Sekcja Emerytów 
i Rencistów w Gdańsku, OZ w PRCiP w Gdańsku, OZ w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, OM Placówek 
Oświatowych PO w Tczewie, Sekretariat Przemysłu Spożywczego, KM 
w POWiK w Chojnicach, OM w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
-Kredytowej (SKOK) w Gdyni, Akademia Kształcenia Zawodowego sp. 
z o.o. w Gdańsku, KM w Stoczni Wojennej w Gdyni, Biuro Rachunkowe 
Joanna Daleka w Egiertowie, KZ w Centrum Poczty Polskiej Oddział 
Regionalny w Gdańsku, KZ w Politechnice Gdańskiej, KZ w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, KZ 
w PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, OM 
w Urzędzie Miasta Gdyni, PSSE Media Operator Sp. z o.o. w Gdańsku, 
KM w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni, OM w Morskim Instytucie 
Rybackim w Gdyni, OM w Stoczni Gdańskiej, KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Kolbudach, OM Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni, KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie, OZ 
w PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie, 
OZ w Apator Metrix S.A. w Tczewie, KM Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku, KM w Remontowej Shipbuilding w Gdańsku, KZ 
w Kolejowych Zakładach Usługowych w Gdańsku, KZ Transportowego 
Dozoru Technicznego w Gdańsku, KM w Zakładach Porcelany Stołowej 
Lubiana w Łubianie, KM Szkół Artystycznych Wybrzeża w Gdańsku, KM 
w Polpharma SA w Starogardzie Gd., OZ w Spółdzielni Niewidomych 
Sinema w Gdyni, OM w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym 
we Wdzydzach, OM w Muzeum Narodowym w Gdańsku, KZ w Klimor 
S.A. w Gdyni, Santander Bank Polska S.A. 11 Oddział w Gdańsku, KZ 
w Uniwersytecie Gdańskim, OZ w Saur-Neptun Gdańsk, KM w Rad-
morze w Gdyni, Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania zs. w 
Gdańsku, Regionalna Sekcja Służby Zdrowia w Gdańsku, OZ w Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, OM w GPEC w Gdańsku.

Wpłaty indywidualnych darczyńców:

Sławomir Szczepański, Konrad Adam Horobiowski, Marcin Łukasz Ryn-
gwelski, Romana Babnis, Edmund Ruszkowski, Maciej Andrzej Bohda-
nowicz, Zofia Terlecka, Kazimierz Rona, Zbigniew Hańćkowiak, Nadia 
Kuczkowska, Aleksandra Lewicka, Dorota Zofia Paszko, Andrzej Biernat, 
Iwona Trzaskowska, Zbigniew Kowalczyk, Wojciech Książek, Krzysztof 
Pałkowski, Katarzyna Świtalska, Jerzy Pyrzanowski, Małgorzata Klikowicz, 
Andrzej Kowalski, Bożena Brauer, Robert Stanisław Szymczyk, Marian Ku-
miszcza, Maria Golly-Nowak, Krzysztof Żmuda, Renata Helena Chojnacka, 
Anna Kocik, Janusz Warchoł, Małgorzata Kuźma, Andrzej Truszkowski, 
Tomasz Grabowski, Beata Gąsiorowska, Józef Górzyński, Beata Franczke, 
Krystyna Chojnowska, Barbara Kamińska. 

Wpłaty na rzecz 
uchodźców  z Ukrainy

Na posiedzeniu Zarządu Regionu 6 czerwca podziękowania otrzymali 
darczyńcy funduszu na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Punkt recepcyjny w dniu otwarcia. W następnych dniach zapełniły się wszystkie łóżka. 
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PUNKT RECEPCYJNY DLA UCHODŹCÓW  WOJENNYCH Z UKRAINY

Te 1200 osób, które znalazły bez-
pieczną przystań w budynku należącym 
do „Solidarności”, to 1200 tragicznych 
historii ludzi, którzy musieli uciekać 
przed wojną ze swojego kraju. To ko-
biety z często malutkimi dziećmi, oso-
by starsze i chore. Każda z nich musiała 
zostawić swój dom i bliskich sobie ludzi 
i uciekać do obcego kraju. W pomoc 
wielkiej liczbie Ukraińców zaangażo-
wała się rzesza Polaków. 

Wśród pomagających nie mogło za-
braknąć ludzi „Solidarności”. NSZZ „Soli-
darność” włączył się do pomocy uchodź-
com wojennym poprzez wszystkie swoje 
struktury. Komisja Krajowa udostępniła 
związkowe ośrodki wypoczynkowe w 
Spale i Jarnołtówku. Poszczególne regio-
ny i zakładowe organizacje związkowe 

udzielały różnego rodzaju form pomocy. 
Natomiast Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” wziął na siebie szczególnie trud-
ne i odpowiedzialne zadanie, a mianowi-
cie prowadzenie punktu recepcyjnego dla 
osób, które przekroczyły polską granicę 
po wybuchu wojny.

Punkt powstał w wyniku poro-
zumienia Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i NSZZ „Solidarność”. 
Główne koszty jego funkcjonowania 
pokrywało państwo, a pracujący w 
punkcie urzędnicy oddelegowani z 
różnych instytucji zajmowali się przede 
wszystkim rejestracją uchodźców. 
Urząd Wojewódzki opłacał  również 
tłumaczy, a całodobowe dyżury funk-
cjonariuszy policji zapewniły bezpie-
czeństwo punktu recepcyjnego. 

Wolontariusze

Jednak prowadzenie punktu, w któ-
rym codziennie przebywało kilkadzie-
siąt osób, nie byłoby możliwe, gdyby 
nie praca wolontariuszy. Punkt czynny 
był przez 90 dni 24 godziny na dobę, co 
daje 2160 godzin dyżurów, a przecież 
na każdym dyżurze obecne były dwie, 
a nawet trzy osoby. Dyżury trwały po 
osiem godzin, a więc w ciągu doby od-
bywały się trzy zmiany wolontariuszy. 
Za organizację ich pracy odpowiadał 
Region Gdański NSZZ „Solidarność”, 
koordynatorem był zastępca przewod-
niczącego ZRG Roman Kuzimski. 

W sumie w ciągu trzech miesięcy 
funkcjonowania punktu dyżurowało 146 
osób. Rekordziści nawet po siedemnaście 
razy. Co drugi wolontariusz to przedsta-
wiciel oświaty, 60 osób to członkowie 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku, pozostali reprezen-
towali oświatowe organizacje związkowe 
z Tczewa, Przywidza, Wejherowa. Dużą 

Ponad 1200 uchodźców, 90 dni pracy 146 wolontariuszy –  to tylko kilka su-
chych liczb opisujących funkcjonowanie punktu recepcyjnego dla uchodź-
ców, który mieścił się w siedzibie gdańskiej „Solidarności” od 11 marca do 
10 czerwca tego roku. To, co najważniejsze, i co trudno opisać w jednym 
artykule, to ogrom wsparcia i po prostu dobra, jaki członkowie i sympatycy 
„Solidarności” udzielili innym ludziom w trudnym dla nich czasie.

Zdaliśmy egzamin z solidarności
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Lista wolontariuszy pracujących 
lub wspierających punkt recepcyjny 
dla uchodźców z Ukrainy 
Ewelina Antoniewicz, Andrzej Baj, Tadeusz Bielecki, Andrzej Biernat, Joanna 
Bilińska-Miszczyszyn, Bożena Brauer, Katarzyna Brzeskowska, Grażyna Bu-
towska, Bartosz Byczuk, Tomasz Chełmiński, Piotr Chmielewski, Krystyna 
Chojnowska, Marzena Ciborska, Joanna Czajkowska, Zdzisław Czapski, 
Aleksandra Czerska, Maria Czuraj, Lidia Dąbrowska, Joanna Dembicka, 
Anna Demianiuk, Renata Domżalska, Krzysztof Dośla, Ewa Dygoń, Julita 
Dzienisiewicz, Teresa Eremus, Joanna Ewich-Wasilewska, Dorota Florian, 
Edward Fortuna, Iga Gajewska, Stefan Gawroński, Justyna Gejdel, Brygida 
Giełdon, Dorota Gierszewska, Piotr Gierszewski, Maria Golly-Nowak, Ma-
riola Górska, Artur Górski, Grażyna Grabowska, Ewa Gronkiewicz, Jarosław 
Grono, Tadeusz Grubich, Violetta Grzybek, Wiesława Herman, Alicja 
Hoppe-Cern, Beata Iżyłowska, Oktawia Janiszewska, Izabela Jaroszewicz, 
Dorota Jasińska, Waldemar Jaszczyński, Joanna Jenda, Ewa Jura-Ilis, Jolanta 
Justa, Barbara Kamińska, Renata Kamińska, Mirosława Kaniszewska, Iwona 
Karasek, Anna Kauszel, Anna Kawka, Ewa Kędzior, Joanna Kiełczyńska, Wi-
loletta Klepacka, Małgorzata Klikowicz, Anna Kocik, Marek Kocik, Karolina 
Kondzior, Krzysztof Koszlaga, Mirosława Kościelska, Maryla Kościńska, Gra-
żyna Kowalczyk, Zbigniew Kowalczyk, Aleksander Kozicki, Patrycja Kozicka, 
Marzena Krefta, Wojciech Książek, Anna Kuciewicz, Anna Kuszel, Roman 
Kuzimski, Małgorzata Kuźma, Ryszard Kuźma, Maria Kwiatkowska, Wiesław 
Kwiatkowski, Joanna Lange, Wanda Lemanowicz, Krystyna Leszczyńska, 
Anna Leśniak, Joanna Lewna-Winnicka, Jagna Łobodzińska, Małgorzata 
Madeńska, Małgorzata Małecka, Renata Mikołajek, Tomasz Modzelewski, 
Hanna Molesztak, Bogdan Olszewski, Iwona Osenkowska-Fronczak, Danuta 
Oworus, Anna Ożóg-Lewińska, Marcin Pagiński, Barbara Paszkowska, Konrad 
Peciak, Małgorzata Pińska, Ewa Piorun, Barbara Płuzińska, Beata Podlewska, 
Alicja Połońska, Andrzej Puchalski, Iwona Puchalska, Paulina Putra, Zenon 
Putra, Zenon Rabiega, Elżbieta Raca, Ryszard Raca, Dorota Raczyńska, Ewa 
Rocławska, Anita Rogowska-Wąs, Barbara Rudnicka, Marta Rudnicka, Jacek 
Rybicki, B. Rydzewska, Katarzyna Sak, Przemysław Sąpór, Zbigniew Sikorski, 
Florian Słończyński, Adam Soborowski, Aneta Sokołowska, Tomasz Soko-
łowski, Magdalena Soliwoda, Bożena Spyra, Magdalena Stanek, Magdalena 
Stanek-Ignatowicz, Halina Starzyńska, Anna Stegart, Roman Stegart, Iwona 
Sturmowska, Justyna Sumczyńska, Małgorzata Szalewska, Małgorzata Szandar, 
Joanna Szarkowska, Jan Szewczyk, Ewa Szreder, Hanna Szulman-Kudrin, 
Maria Szwajkiewicz, Beata Szwoch, Renata Tkaczyk, Zofia Trafalska, Dorota 
Trela-Godzwon, Anna Turska, Jolanta Unruh-Balińska, Wojciech Wachowiak, 
Joanna Walczak, Tomasz Wiecki, Urszula Witkowska, Dorota Wojciechowska, 
Anna Zgiet, Ewa Zielińska, Agnieszka Żuk. 
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27 czerwca br. podczas posiedzenia Zarządu Regionu wręczono pamiątkowe 
dyplomy i odznaki członkom ZRG, którzy pełnili dyżury w punkcie recepcyjnym. 
Pozostali wolontariusze także otrzymają podobne podziękowania.
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część dyżurujących stanowili pracownicy 
i członkowie Zarządu Regionu Gdańskie-
go. Dyżury były dobrowolne, ale przykład 
szedł z góry, w wolontariat włączyli się 
wszyscy członkowie prezydium ZRG, 
często na nocnych dyżurach można było 
spotkać na przykład przewodniczącego 
Krzysztofa Doślę. W dużej liczbie obecni 
byli wolontariusze z Caritasu. 

Ponadto w pomoc ukraińskim 
uchodźcom włączyli się członkowie 
„Solidarności” z Komisji Krajowej i 
Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także 
z takich zakładów czy instytucji, jak:  
Straż Miejska, Urząd Miejski z Gdy-
ni, Polski Rejestr Statków, PKP, Port 
Gdański, Krajowy Sekretariat Przemy-
słu Spożywczego, Instytut Promocji Na-
uczycieli, DPS Malbork, GPEC, MOPS 
Malbork, Regionalna Sekcja Emery-
tów i Rencistów. Były także słuchaczki 
Policealnego Studium Medycznego i 
pracownicy Komendy Wojewódzkiej 
Policji (poza służbą). 

Prowadzenie punktu recepcyjnego 
było olbrzymim przedsięwzięciem, 
opartym z jednej strony na sprawnej 
logistyce, a z drugiej strony na wielkim 
poświęceniu wolontariuszy.

Wsparcie rzeczowe i finansowe

Podstawowe koszty funkcjonowania 
punktu ponosił Urząd Wojewódzki. 
Między innymi opłacał codzienne wy-
żywienie, które dostarczała po atrak-
cyjnych cenach piekarnia Pellowski 
(codziennie świeże i bardzo smaczne 
zupy, kanapki i wypieki). Jednak za-
kup wielu produktów, takich jak świe-
że owoce, warzywa, jogurty, napoje i 
wiele innych potrzebnych uchodźcom, 
którzy często nie mieli przy sobie pod-
stawowych rzeczy, możliwy był dzięki 
wpłatom dokonywanym na konto Re-
gionu Gdańskiego. Fundusz pomocowy 
wsparły przede wszystkim organizacje 
związkowe, ale także firmy i osoby fi-
zyczne. W ciągu trzech miesięcy udało 
się uzbierać ponad 100 tysięcy złotych. 

Było też wsparcie rzeczowe. I tak 
przykładowo wyroby mleczarskie do-

starczała Spółdzielnia Mleczarska „Ma-
luta”. – Produkty ze swoich zakładów 
przywieźli również związkowcy z Nestle 
z Kalisza czy firmy Maspex z Łowicza 
– mówi Zbigniew Sikorski z Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”.

Potrzebne rzeczy przynosili także 
pracownicy ZRG i mieszkańcy Gdań-
ska. Szczególnie cenne były walizki czy 
wózki dla dzieci.

Dobro działa w dwie strony

Każda pomoc się liczy, nawet ta naj-
mniejsza, nawet opowiedzenie się po 
właściwej stronie w mediach społecz-
nościowych, chociaż umieszczenie flagi 
Ukrainy na profilu facebookowym to 
najłatwiejsza forma wsparcia. Trudniej 
jest pomagać w realu, trudniej wpłacić 
pieniądze na konto pomocowe, a naj-
trudniej poświęcić własny czas. 

Jednak, zresztą jak zwykle w takich 
sytuacjach bywa, korzyści odnieśli też 
sami pomagający. Te trzy miesiące pra-
cy dla uchodźców dały wolontariuszom 
poczucie udziału w czymś ważnym. 
Niektórzy porównywali tę wspólną 
pracę i atmosferę, jaka panowała w 
punkcie recepcyjnym prowadzonym w 
siedzibie „Solidarności”, do tej z sierp-
nia 1980 roku. 

Ów wolontariat, piękny wymiar soli-
darności międzyludzkiej, pozostanie na 
zawsze w naszej pamięci. Wierzymy, że 
dobro zwycięży zło, że Człowiek nie bę-
dzie już nigdy niszczył zdrowia i życia 
drugiego Człowieka – słowa te znalazły 
się w podziękowaniach, które otrzymali 
wolontariusze punktu recepcyjnego.

Część uchodźców powróciła już 
do Ukrainy, jednak wciąż jest ich wie-
lu. Opiekę nad nimi powinny przejąć 
władze samorządowe i państwowe. 
Ważna jest pomoc społeczna, ale i po-
moc w znalezieniu pracy czy w nauce 
języka. Jednak i my sami nie możemy 
zapominać, że za naszą wschodnią gra-
nicą trwa cały czas wojna i nasi sąsiedzi 
potrzebują nadal naszej pomocy.

Małgorzata Kuźma

Polska pomaga
AŻ 73,5 PROC. POLAKÓW W JAKIŚ SPOSÓB POMOGŁO UKRAIŃCOM – wynika 
z sondażu przeprowadzonego w czerwcu br. przez �rmę Kantar dla portalu Wy-
borcza.pl, tylko co czwarty ankietowany przyznał, że w żaden sposób nie włączył 
się w pomoc Ukraińcom, którzy uciekli do naszego kraju przed wojną. Według 
danych Straży Granicznej polską granicę przekroczyło do 27 czerwca br. 4,386 
mln osób uciekających Ukraińców, a raczej Ukrainek z dziećmi, ewentualnie osób 
starszych czy chorych. Większa ich część wróciła do swojej ojczyzny. Większość 
badanych, bo 64,4 proc. uczestników, uważa, że rząd w sprawie uchodźców zrobił 
wystarczająco dużo. Z taką tezą najczęściej zgadzają się wyborcy Prawa i Sprawie-
dliwości (96 proc.) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (81 proc.). Przeciw-
nego zdania, a więc, że rządzący nie zrobili wystarczająco dużo, jest 26,3 proc. 
badanych. Tu przeważają zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (66,6 proc.), Polski 
2050 Szymona Hołowni (50,9 proc.) i Lewicy (49,7 proc.).

Dużo radości na drobnych dziecięcych buziach. Sporo uśmiechu również wśród 
dorosłych. To namiastka normalności w niezbyt normalnych czasach. 21 czerwca, 
w należącym do „Solidarności” hotelu Savoy w Spale, odbył się piknik integracyjny 
dla przyjętych przez nasz Związek gości z Ukrainy. Głównym organizatorem wy-
darzenia był Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.  

 – To piknik wszystkich gości z Ukrainy z całej spółki DOMS. Przyjechali również goście 
z Jarnołtówka, którzy przybyli do Spały już w niedzielę i zostaną do środy. Jest 130 osób, część 
jest zakwaterowana na terenie naszego ośrodka, większa część w zaprzyjaźnionym ośrodku. 
Goście zwiedzali Spałę, wspólnie się integrowali. Dziś wszyscy razem bawią się na pikniku 
rodzinnym z wieloma atrakcjami – dmuchańcami, zjeżdżalniami, malowaniem buzi, pop-
-cornem, watą cukrową, muzyką – mówiła Marta Kozieł, dyrektor ośrodka w Spale.

– Z jednej strony zauważyliśmy budowanie zażyłości między samymi gośćmi, jak i 
między gośćmi a pracownikami spółki DOMS. Z drugiej strony gasnący duch wyzwań, 
które utrzymywałyby gości w wysokiej kondycji intelektualnej. Po konsultacji z psycho-
logami i terapeutami stwierdziliśmy, że niezbędne byłoby wygenerowanie wydarzenia, 
które by naszych gości nieco zaabsorbowało. Dzięki wsparciu regionów Łódzkiego i 
Opolskiego udawało się organizować jednodniowe wycieczki, jednak przekaz ze strony 
naszych psychologów był jasny – jeśli jest możliwość zorganizowania wyjazdu dwu-, 
trzydniowego, to dla tych osamotnionych kobiet z dziećmi byłoby to świetnym przeła-
maniem nudy dnia codziennego. Dzięki wsparciu Związku udało się zorganizować to 
niełatwe wyzwanie – zaznacza Karol Wagner, dyrektor operacyjny spółki DOMS. 

Piknik integracyjny 
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Część uchodźców powróciła 
już do Ukrainy, jednak wciąż 
jest ich wielu. Opiekę nad 
nimi powinny przejąć władze 
samorządowe i państwowe. 
Ważna jest pomoc społeczna, 
ale i pomoc w znalezieniu 
pracy czy w nauce języka. 
Jednak i my sami nie możemy 
zapominać, że za naszą 
wschodnią granicą trwa cały 
czas wojna i nasi sąsiedzi 
potrzebują nadal naszej 
pomocy.

Zdaliśmy egzamin z solidarności
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Jaka będzie rola polskich 
stoczni?

– Polski przemysł stoczniowy nie 
musi uczyć się offshoru, bo „siedział” 
w nim już wtedy, kiedy rozmawiano 
o farmach wiatrowych w kontekście 
tych stojących u wybrzeży Niemiec czy 
Danii. Już wówczas polskie firmy poka-
zywały, że dla nich opanowanie nowo-
czesnych technologii i wejście w tę sferę 
nie stanowi najmniejszego problemu. 
Zawsze jest pytanie o to, co jest prio-
rytetem. Jeśli jest nim wybudowanie 
w szybkim czasie farm wiatrowych, to 
na dzisiejszym etapie polskie firmy nie 
mają niezbędnego doświadczenia – za-
stanawiał się Krzysztof Dośla, którego 
zdaniem obecnie ważnym pytaniem 
jest, jakie korzyści będzie miał dzisiaj 
i w przyszłości polski przemysł z tych 
inwestycji. – Moje pytanie brzmi: ile za-
mówień na tankowce zostało złożonych 
w polskich stoczniach przez polskich 
armatorów? Mówiąc o terminalach, 
warto zastanowić się nad tym, czy już 
dzisiaj nie warto myśleć o budowie floty 
jednostek, które będą rozwozić płynny 
gaz po polskim wybrzeżu.

Trzeba zadbać o kadry

Zdaniem przewodniczącego gdań-
skiej „Solidarności” jesteśmy opóźnieni, 
jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie kadr. 
– Jesteśmy dopiero na etapie tworzenia 
grup uczelni kształcących ludzi, którzy 
będą obsługiwać, serwisować i pracować 
na farmach wiatrowych. W 2018 roku 
prosiliśmy ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, by pamiętał o tym, że wśród 
dyscyplin naukowych jest budownictwo 

II FORUM MORSKIE RADIA GDAŃSK

Morskie farmy wiatrowe przyszłością polskiej energetyki
W dniach 9–10 czerwca br. odbywał się finał II Forum Morskiego Radia 
Gdańsk. W drugiej debacie poświęconej przyszłości polskiej energetyki, jaką 
są morskie farmy wiatrowe, wzięli udział: Dariusz Lociński – prezes zarządu 
PGE Baltica, Przemysław Sztandera – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Anna Łukaszewska-Trzeciakowska 
– dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN Orlen. Dyskusję w Studiu 
Koncertowym im. Janusza Hajduna poprowadził red. Jarosław Popek.

okrętowe i oceanotechnika. Niestety, przy 
konstrukcji rozporządzenia pewne rzeczy 
zostały pominięte. Dzisiaj mamy obawy, 
czy w wielu zawodach stoczniowych bę-
dzie można w ogóle szkolić i kształcić. Je-
śli nie będzie gwarantowanych środków, 
to będziemy mieli kłopot. Jest jeszcze czas, 
by nadrobić te braki, byśmy mogli zacząć 
rozmawiać jako równorzędny partner, 
usuwając drobne przeszkody – podkreślał 
szef gdańskiej „S”.

Starania polskich stoczni doprowa-
dziły do tego, że udało się utrzymać 
szczątkowe klasy kształcenia w zawo-
dach stoczniowych. Mowa tu o pozio-
mie średnim, między innymi w zespole 
szkół w Kłaninie. Do tej pory samo-
rządy terytorialne ograniczały nabory 
i doprowadzały do zamknięcia szkół 
średnich, które kształciły w zawodach 
stoczniowych. 

Przede wszystkim nowoczesne 
technologie

– Firm, które pracują dla branży 
offshore, również dla wiatrowej, jest 
w Polsce całkiem sporo. Może o tym 
się nie mówi, ale praktycznie wszyst-
kie komponenty, na przykład do sta-
cji transformatorowej, oprócz samego 
transformatora, są dostarczane przez 
polskie firmy, od samych sekcji trafo-
stacji, gdzie polskie stocznie produkują 
takie elementy jako podwykonawcy, po 
wyposażenie, okablowanie, oświetlenie, 
umeblowanie, również pokładu socjal-
nego. Jest tych firm w Polsce sporo i one 
czekają, kiedy te projekty na Morzu Bał-
tyckim ruszą, żeby mogły wziąć w nich 
udział. Niestety, jako podwykonawcy. 

To trochę bolączka, bo wiadomo, że 
największe marże generuje producent 
turbiny wiatrowej i on tak naprawdę 
decyduje o wszystkim – mówił Przemy-
sław Sztandera, prezes zarządu Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dyrektor Łukaszewska-Trzecia-
kowska powróciła do problemu, który 
na początku dyskusji poruszył prze-
wodniczący gdańskiej „Solidarności”, 
a mianowicie do braku kadr.

– Brakuje specjalistów, którzy mogli-
by unieść wyzwania, które przed nimi 
stoją. Współpracujemy ze szkołami 
wyższymi w Trójmieście. Nie mówimy 
jednak tylko o kształceniu na poziomie 
uniwersyteckim. Nam są bardzo po-
trzebne kadry na poziomie średniego 
czy zawodowego wykształcenia, dlate-
go, że to będą duże grupy pracowników 
potrzebnych do obsługi farm. Żeby 
mogli zdobyć odpowiednie wykształce-
nie, aby mogli wejść płynnie w proces 
serwisowania, trzeba o tym szkolnictwie 
specyficznym myśleć już teraz. Jesteśmy 
w dialogu z samorządami Wybrzeża, 
tam, gdzie powstanie nasz port serwi-
sowy, w okolicach Łeby. Trzeba zacząć 
myśleć o tym, żeby dostosowywać profi-
le w szkołach, żeby do czasu, kiedy farmy 
będą w pełni funkcjonalne, mogli sobie 
zapewnić już odpowiednio wykwalifi-
kowanych i doświadczonych lokalnie 
pracowników – zaznaczyła Łukaszew-
ska-Trzeciakowska.

Ambitne plany Orlenu i PGE

– Nasze plany sięgają roku 2035, za-
kładamy, że do tego czasu duża część 
farm z drugiej fazy offshorowej już 
zostanie wybudowana. Takie mamy 
harmonogramy i tak to zakładamy, 
oczywiście na razie warunkowo, bo cze-
kamy na przydział koncesji. Słyszeliśmy 

w wielu publicznych wypowiedziach, 
że Ministerstwo Infrastruktury z Mini-
sterstwem Klimatu i rząd polski myślą 
o trzeciej fazie, żeby jeszcze zwiększyć 
potencjał polskiego Bałtyku i żeby za 
chwilę okazało się, że tych pól do bu-
dowy farm wiatrowych będzie więcej. 
Wiemy, że Litwa i Łotwa przyspieszają 
swoje plany. Offshore jest jednym z naj-
bardziej stabilnych z odnawialnych źró-
deł energii. On oczywiście potrzebuje 
stabilizacji elastycznym źródłem, ale 
ze względu na to, że wieje i jest płyt-
ko oraz to, że efektywność turbin jest 
coraz większa, jest to możliwie stabilne 
źródło. Bardzo liczę, że w perspektywie 
10–15 lat będziemy w Europie centrum 
offshorowym – podsumowała Łuka-
szewska-Trzeciakowska.

Również Polska Grupa Energetyczna 
myśli o zapewnieniu sobie kadr. – Re-
alizujemy i mamy podpisane umowy 
z uczelniami w sprawie studiów pod 
patronatem PGE. Na Politechnice 
Gdańskiej, Instytucie Morskim w Gdy-
ni. W tym tygodniu podpisujemy też 
umowę w Słupsku w zakresie średniej 
kadry, wkrótce otwieramy profil w li-
ceum w Ustce. Patrzymy na to przedsię-
wzięcie lokalnie, a te inicjatywy znajdują 
duże zainteresowanie wśród młodzieży. 
Myślimy też o budowie centrum kom-
petencyjnego, gdzie mielibyśmy szansę 
pozyskiwać nowe rozwiązania, które 
można by było wdrażać w naszych 
projektach. Współpracujemy też z In-
stytutem Morskim PAN w Gdańsku 
– powiedział Dariusz Lociński, prezes 
zarządu PGE Baltica.

– Według naszego harmonogramu 
instalacja pierwszych turbin nastąpi 
w drugiej połowie 2026 roku. Chcemy 
w najbliższych latach zintensyfikować 
swoje działania. W 2040 roku przewi-
dujemy 5,6 gigawata zainstalowanych 
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FORUM MORSKIE RADIA GDAŃSK 
to projekt, na który składa się cykl 
debat i audycji poświęconych szero-
ko rozumianej gospodarce morskiej. 
Wzorem pierwszej edycji, przeprowa-
dzonej w 2021 roku, rozgłośni udało 
się pozyskać do współpracy wielu 
partnerów merytorycznych oraz uzy-
skać honorowy patronat premiera 
Mateusza Morawieckiego

– Postanowiliśmy zaprosić do wspól-
nej debaty o przyszłości gospodarki 
morskiej decydentów, przedstawi-
cieli pracodawców i pracowników, 
ekspertów, naukowców i pasjonatów. 
Tematów do dyskusji nie zabraknie, 
bo przecież szeroko rozumiane spra-
wy morskie to przemysł okrętowy, 
działalność portów, bezpieczeństwo 
i Marynarka Wojenna, energetyka 
morska, offshore, rekreacja, turystyka
i wiele więcej. Szeroka i pozytywna 
odpowiedź na naszą inicjatywę po-
kazuje, że w branży morskiej istnieje 
potrzeba pogłębionej i merytorycz-
nej debaty. Inicjowanie i organizowa-
nie takiej debaty uznajemy w Radiu 
Gdańsk za jeden z elementów misji 
mediów publicznych, zwłaszcza tu, 
na Pomorzu – mówi dr Adam Chmie-
lecki, prezes i redaktor naczelny 
Radia Gdańsk.

Debaty odbywały się w Studiu Koncertowym im. Janusza Hajduna.

W Studiu Koncertowym Radia Gdańsk im. Janusza Hajduna odbyła się gala z okazji II 
Forum Morskiego Radia Gdańsk.

mocy w formie farm wiatrowych na 
morzu. To pokazuje, jak duża jest de-
terminacja w działaniu. Kluczowe są 
pomiary środowiskowe. Z naszego 
punktu widzenia to jest perspektywa 
15 lat intensywnej pracy nad tymi pro-
jektami i budowania polskiego offsho-
ru – podsumował prezes zarządu PGE 
Baltica.

Źródło: www.radiogdansk.pl
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Związkowcy z PGZ Stocznia Wojenna zaapelowali 
do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o uru-
chomienie zleceń remontowych dla PGZ Stoczni 
Wojennej.

9 czerwca br. w PGZ Stocznia Wojenna odbyło się sprawozdawcze Międzyzakłado-
we Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej. Delegaci przy-
jęli sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” PGZ Stoczni 
Wojennej, które przedstawił jej przewodniczący Mirosław Kamieński. Sprawozdanie 
złożył też Maciej Sajko, przewodniczący zakładowej Komisji Rewizyjnej. O aktualnych 
sprawach z zakresu kontroli bezpieczeństwa pracy poinformował Ryszard Kleinsz-
midt, zakładowy społeczny inspektor pracy.

PGZ STOCZNIA WOJENNA

Czas najwyższy na uruchomienie 
zleceń MON dla Marynarki 
Wojennej  

O znaczeniu Wybrzeża i morza dla 
Polski, o przemyśle okrętowym i go-
spodarce morskiej dyskutowali 27 
czerwca br. uczestnicy V Konwen-
tu Morskiego w Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.

Konwent Morski jest zespołem do-
radczym ministra gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej. Jego przewod-
niczącym jest kpt ż.w. Zbigniew Sula-
tycki. 

W konwencie uczestniczyli m.in.: 
premier Mateusz Morawiecki, ks. abp 
Tadeusz Wojda, metropolita gdań-
ski, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „S”, Marek Gróbarczyk, sekretarz 
stanu i pełnomocnik rządu ds. inwesty-
cji w gospodarce, wiceadm. Jarosław 
Ziemiański, inspektor Marynarki Wo-
jennej, wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca Centrum Operacji Morskich, 
przedstawiciele zarządów stoczni i spe-
cjaliści do spraw żeglugi. 

– Jest już nie tylko deklaracja, są 
konkretne działania. Podpisane zostało 
zamówienie MON na trzy niszczyciele 
min typu „Kormoran”, w fazę realizacji 
wchodzi program „Miecznik”, są w nim 
środki zabezpieczone i raczej nikt tu nic 
nie popsuje. Marynarka Wojenna otrzy-
ma nowoczesne okręty. Dowódcy pod-
kreślili choćby rolę i klasę Kormorana. 
Okręt brał udział w manewrach NATO. 
Zebrał bardzo dobre recenzje po efek-
tach osiągniętych w trakcie ćwiczeń, 
m.in. zadania rozminowania wód przy-
brzeżnych. Wysoka sprawność okrętu 
dobrze rokuje. Również fregaty będą na 
najwyższym poziomie. Jak duże ma to 
znaczenie widzimy na czarnomorskim 

KONWENT MORSKI

O realnych szansach dla przemysłu 
okrętowego i gospodarki morskiej 

teatrze wojny. Zaminowanie akwenu 
odcięło całkowicie Ukrainę od Morza 
Czarnego, a straty na lądzie od Morza 
Azowskiego. Miny to realne zagrożenie 
dla jednostek pływających i tym więk-
sza jest rola okrętów typu „Kormoran” 
– mówi Krzysztof Dośla. 

W fazie realizacji jest trzeci kom-
ponent reanimowania i rozwoju go-
spodarki morskiej. To program Bato-
ry. Jak informowaliśmy, konsorcjum 
banków podpisało z Gdańską Stocznią 
„Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA 
umowę linii kredytowej na gwarancje 
i akredytywy dla kluczowego projektu 
budowy promów Ro-Pax. 

– Czas już najwyższy. Jest potencjał 
w polskich stoczniach. Do tego trzeba 
pomysłu, finansowania oraz utrzyma-
nia obecnych i szkolenia nowych kadr 
– zauważa Dośla. 

– Prace są rozdzielone, próby mo-
delowe za nami. Do końca 2026 roku 
wypłynie pierwszy prom. Zajęcie będą 
miały nasze stocznie. Porty morskie też 
łapią wiatr w  żagle. Odnowiony jest 
port w Gdańsku, jest nowy terminal 
pasażerski w Gdyni. Przed nami bu-
dowa w nowoczesnych technologiach 
farm wiatrowych. Oby odbywała się 
ona w przedsiębiorstwach Wybrzeża. 
Politechnika Gdańska jest gotowa do 
kształcenia kadr na nowe zadania. Ale 
jest też temat reanimowania szkół za-
wodowych. Może warto pokusić się o 
utworzenie funduszu morskiego na ten 
cel? Kształcenie nadążyć musi za po-
trzebami rynku – komentuje Krzysztof 
Dośla. 

Spotkanie poświęcone było przy-
szłości floty Marynarki Wojennej, bu-
dowie polskich promów i kształceniu 

kadr przemysłu okrętowego. Zabrakło 
tylko panelu o transporcie morskim. 
Całości dyskusji towarzyszyło znane 
skądinąd hasło „Polak potrafi”.

– Doskonale rozumiemy, jak wielkie 
szanse wiążą się z morzem. To wszyst-
ko, od czego zaczyna się rozwój kraju, 
zależy także od przemysłu okrętowego. 
Jestem przekonany, że gdyby nie kon-
sekwentna wiara podtrzymywana przez 
ludzi morza, nie bylibyśmy w tym miej-
scu – podkreślił premier. 

Premier w trwającym 20 minut 
wystąpieniu nawiązał do „zagubienia 
kompetencji” w czasie transformacji 
gospodarczej, licząc na sukcesy pod 
kątem agregowania kompetencji w za-
kresie inwestycji morskich. 

– Kluczowym warunkiem jest wia-
ra. Wiara, że Polak potrafi i odbudowa 
kompetencji, drugim jest zdolność do 
sfinansowania projektu – przypominał 
Morawiecki. 

To wysokie kompetencje tworzą wy-
soką wartość dodaną. 

– Wierzę, że polskie Wybrzeże jest 
wielką szansą, gwarantem bezpieczeń-
stwa i symbolem wolności. Od Szcze-
cina po Elbląg tworzymy i będziemy 
tworzyć kolejne komponenty przemy-
słu morskiego, który będzie kołem za-
machowym przemysłu polskiego – za-
pewniał Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił kpt. Zbigniew Su-
latycki: – Konwent jest wyjątkowy, 
ponieważ doprowadził do podpisania 
historycznego porozumienia pomię-
dzy uczelniami z Wybrzeża i połącze-
nia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu 
będziemy mogli mówić jednym głosem 
i łączyć siły, tak żeby wzmacniać gospo-
darkę morską.

(asg)

Delegaci zaapelowali do prezesa stoczni Pawła Lulewicza o wypłatę jednorazo-
wego świadczenia z okazji Stulecia Stoczni Wojennej (10 maja 1922 r. przeniesiono 
Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej z Modlina do Pucka) i Dni Morza. Do-
magają się też podjęcia przez zarząd PGZ SW rozmów odnośnie podwyżki płac 
w 2022 roku w związku ze wzrostem kosztów utrzymania. Zaapelowali też do rządu 
premiera Morawieckiego, w tym do szefostwa MON, o uruchomienie obiecanych 
zleceń remontowych dla stoczni ze strony MW RP i Agencji Uzbrojenia (wcześniej 
Inspektorat Uzbrojenia) MON. 

Przywołano przy tym znaczenie morskich sił zbrojnych w aktualnej, skompliko-
wanej i napiętej, sytuacji politycznej w naszym sąsiedztwie.

(asg)

Za kilka tygodni służbę w 8 Flotyl-
li Obrony Wybrzeża rozpocznie ORP 
Albatros okręt typu „Kormoran II” 
(pierwsza jednostka z serii pełni już 
zaszczytną służbę w MW RP), jesie-
nią tego roku nasza bandera załopocze 
na ORP Mewa. 26 czerwca, podczas 
obchodów Dni Morza i Święta Mary-
narki Wojennej, wicepremier i minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak 
podpisał w Porcie Wojennym w Świ-
noujściu umowę na dostarczenie MW 
trzech kolejnych Kormoranów, niszczy-
cieli min. 

– Miałem sposobność podpisać 
umowę w sprawie wyposażenia Ma-
rynarki Wojennej w trzy kolejne nisz-
czyciele min. Okręty zbudowane przez 
polską stocznię trafią do służby już jako 
okręty produkowane seryjnie. To waż-
ne, żeby Marynarka Wojenna dyspono-
wała najnowocześniejszym sprzętem. 
Sprzętem, który daje gwarancję tego, że 
świetnie wyszkoleni marynarze mogą 
strzec polskiego wybrzeża – powiedział 
wicepremier.

Mowa o budowie kolejnych nowo-
czesnych niszczycieli min projektu 258 
(„Kormoran  II”) wraz z pakietami wspar-
cia logistycznego. Razem z prototypowym 
okrętem serii ORP Kormoran będą one 
wchodziły w system obrony przeciwmi-
nowej Marynarki Wojennej RP.

Serię niszczycieli min buduje konsor-
cjum złożone z trzech ośrodków: stoczni 
Remontowa Shipbuilding SA (będącej 
liderem zadania), Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Centrum Techniki Mor-
skiej SA oraz PGZ Stoczni Wojennej Sp. 
z o.o. Do głównych zadań okrętów należą 

poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i 
zwalczanie min morskich, rozpoznawanie 
torów wodnych, przeprowadzanie jedno-
stek przez akweny zagrożenia minowego, 
stawianie min oraz zdalne sterowanie sa-
mobieżnymi platformami przeciwmino-
wymi. Kadłuby jednostek skonstruowane 
zostały ze stali amagnetycznej. Pierwszy z 
Kormoranów posiada 23-milimetrową ar-
matę Wróbel, nowsze wyposażone zostaną 
w 35-milimetrową armatę OSU-35. Okręty 
dysponują zestawami pojazdów podwod-
nych. Załoga ORP Kormoran korzysta np. 
z Morświna, urządzenia Double Eagle III, 
Hugina oraz tzw. głuptaków do niszczenia 
min. Na Albatrosie i Mewie przewidziano 
sonar holowany Kraken Katfish, system 
Gavia i pojazd Double Eagle Sarov.

ORP Kormoran ma 58,5 metra dłu-
gości, 10,3 metra szerokości i 830 ton 
wyporności. Okręt może płynąć z pręd-
kością 15 węzłów, czyli 28 km/h i ma 
zasięg 2500 mil morskich, to jest około 
4500 kilometrów. Jego załogę stanowi 
45 oficerów i marynarzy.

(asg)

Trzy kolejne Kormorany zamawia MON

Gdańska delegacja w Porcie Wojennym w Świnoujściu, 26 czerwca br. Pierwszy 
od prawej Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Remontowa 
Shipbuilding SA, pośrodku Marcin Ryngwelski, prezes Remontowa Shipbuilding.
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Okręty zbudowane przez polską 
stocznię trafią do służby już jako 
okręty produkowane seryjnie. 
To ważne, żeby Marynarka 
Wojenna dysponowała 
najnowocześniejszym sprzętem. 
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
15 proc. – o tyle wyższa była produk-
cja sprzedana przemysłu w maju 2022 
r. w porównaniu z majem 2021 r.

14,2 proc. – o tyle większa była 
dynamika produkcji budowlano-
-montażowej w maju tego roku 
w porównaniu z kwietniem 2022 r.

5,1 proc. – to majowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej. W porównaniu 
z kwietniem tego roku spadła o 0,1 
proc.

11,5 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w maju 
2022 r. w porównaniu z majem 
ubiegłego roku.

13,9 proc. – o tyle wzrosły ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w maju tego roku w porównaniu z 
majem 2021 r.

37 razy wzrosło w ciągu ostatnich 
pięciu lat zadłużenie dłużników 
alimentacyjnych w grupie wiekowej 
18–25 lat.

6399,59 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w maju 
tego roku. W porównaniu z kwiet-
niem 2022 r. spadło o 3,4 proc.

35,4 proc. – o tyle droższe było 
paliwo do prywatnych środków 
transportu w maju 2022 roku w po-
równaniu z majem zeszłorocznym.

LICZBA MIESIĄCA

82,6 procent 

Lody nie muszą być słodkie Poszukiwany opiekun 
dla psa i kota

Przyjmiemy nową koncepcję strategiczną NATO oraz potwierdzimy 
jedność i determinację naszego Sojuszu do obrony każdego centymetra 
naszego terytorium. Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest 
nienaruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane: atak na 
jednego to atak na wszystkich [członków NATO]. 

 Prezydent USA Joe Biden podczas  obrad  
szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie
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I nie chodzi tylko o popularny smak 
słonego karmelu. W Japonii można 
skosztować lodów ogórkowych z wa-
sabi, rybnych, z dodatkiem koniny albo 
ośmiornicy lub o smaku skrzydełek kur-
czaka czy wołowych języków, w Szkocji 
– majonezowych, na Filipinach – o smaku 
�oletowego yamu (bulwy przypominają-
cej słodkiego ziemniaka), w Wenezueli – o 
smaku sernika z papryczkami jalapeño, w 
Stanach Zjednoczonych – pizzowych lub 
o smaku sera cheddar czy bekonu z syro-
pem klonowym, a w Anglii – z dodatkiem 
zmiksowanych owczych wnętrzności. W 
lodziarniach i cukierniach na całym świe-
cie można też zjeść lody marchewkowe 
z curry, pietruszkowe, bazyliowe, koper-
kowe, a także o smaku żywicy, spaghetti, 
rozmarynu, piwa, wina, irlandzkiego likie-
ru, koziego sera z miodem, pieczonego 
czosnku, cebuli, oliwy, sałatki warzywnej, 
szpinaku z czarnuszką, bryndzy, gorgon-
zoli z orzechem włoskim, masła z pestek 
dyni z różową solą, koziego mleka, zielo-
nej herbaty matcha, chlebowca z ryżem 
jaśminowym i jagodą kamczacką, ziarna 
tonka ze śliwką, masła z prażonymi orze-
chami pekan, a nawet… popularnych 

tabletek na potencję. Otwarta jest też 
lista dodatków – jak dobrze poszukamy, 
możemy zamówić lody z kawiorem, róż-
nymi przyprawami, kimchi lub płatkami 
jadalnych kwiatów. 

Nie ma lata bez upałów – jedni cieszą 
się na myśl o wygrzewaniu się w gorących 
promieniach słońca, innych przeraża myśl 
o spiekocie. Jednak mimo ocieplenia klimatu 
współczesne temperatury to lekki chłodek 
w porównaniu z najgorętszym latem w hi-
storii Polski. W lipcu 1921 roku termometry 
pokazywały 40 stopni Celsjusza w cieniu, 
bo jeśli chodzi o temperaturę w miejscach 
nasłonecznionych, zdarzało się i 50 stopni. 

Najwyższą temperaturę na terytorium Pol-
ski odnotowano w Zbiersku w Wielkopolsce 
– wyniosła 40,2 stopnia Celsjusza. Gwoli ści-
słości trzeba dodać, że według historyków 
wielka susza w 1540 roku mogła przynieść 
do Polski temperaturę jeszcze wyższą o oko-
ło 5–7 stopni, ale te teorie z oczywistych 
względów pozostają w sferze przypuszczeń 
– w tak odległych czasach nie prowadzono 
odpowiednich pomiarów.

Koktajle zyskują coraz większą popularność, a lato, 
ze swoim bogactwem świeżych owoców i warzyw, jest 

idealną porą roku na ich przygotowywanie. Co wolimy 
– smoothie czy shake’a? Ten pierwszy powstaje przez 

zmiksowanie owoców lub warzyw z lodem, wodą i ewen-
tualnie sokiem owocowym. Można jeszcze dodać przypra-
wy, orzechy lub miód. Shake z kolei powinien zawierać 
mleko, jogurt lub lody i może być nie tylko owocowy, ale 
również na przykład waniliowy, czekoladowy lub karme-

lowy. Zarówno smoothie, jak i shake ma gęstą, kre-
mową konsystencję. Popularność koktajli bie-

rze się zapewne z ich praktyczności – można 
zrobić je z naprawdę przeróżnych składników, 

sprawdzą się zarówno jako gaszący pragnie-
nie napój, jak i w roli lekkiej przekąski, a w 
dodatku są łatwe w transporcie (możemy 
zabrać je do pracy albo na wycieczkę w 

butelce czy modnym słoiku lub kubku ze 
słomką).

Shake czy smoothie? Co kto woli!

Bilety kupione, dokumenty załatwio-
ne, bagaże spakowane… Osoby mające 
psa lub kota muszą jeszcze pomyśleć o 
zorganizowaniu opieki dla ulubieńca. Do-
brym rozwiązaniem jest pozostawienie 
zwierzęcia w domu i znalezienie krew-
nego lub znajomego, który się nim zaj-
mie. W przypadku kota sprawa jest mało 
skomplikowana – wystarczy raz na dobę 
przyjść, pobawić się, wyczyścić kuwetę, 

wymienić wodę w miseczce i nakarmić. W 
przypadku psa jest nieco trudniej, ponie-
waż trzeba zapewnić mu możliwość wy-
chodzenia. Osoby mieszkające w atrak-
cyjnych turystycznie miejscowościach 
łatwiej znajdą kogoś, kto na jakiś czas 
wprowadzi się do nich i zajmie się pupi-
lem – zwłaszcza jeśli zaopatrzą lodówkę 
i wyjaśnią, że spacer nie musi koniecznie 
trwać półtorej godziny. Jeśli jednak nie 
udało się znaleźć chętnego, możemy wy-
nająć certy�kowanego opiekuna – będzie
to rozwiązanie kosztowne, ale pewne. 
Innym dobrym pomysłem jest czasowa 
przeprowadzka ulubieńca do rodziny lub 
znajomych, ważne jednak, żeby był to 
dom, w którym pies już bywał. Niezależ-
nie od tego, kto zajmie się zwierzątkiem, 
naszym obowiązkiem jest upewnienie 
się, że odpowiednio poinstruowaliśmy 
opiekuna, gdzie znajdzie karmę, smycze, 
zabawki, środki czyszczące i ewentualne 
leki, a także sprawdzenie, czy dane na 
wizytówkach (na przykład przy obroży) i 
chipach są aktualne.PE
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W dzień gorącego  
przedwojennego lata

Chociaż czas wakacji kojarzy się z bez-
troskim wypoczynkiem, wielu nastolatków 
– zwłaszcza tych nieco starszych – traktuje 
go jako okazję do dorobienia do kieszon-
kowego. Możliwości są różne – od rozno-
szenia ulotek i broszur reklamowych przez 
pomoc przy organizacji półkolonii lub 
opiekę nad dziećmi albo psami po pracę w 
gastronomii czy przy kampaniach promo-
cyjnych różnych produktów. Wakacyjna 
praca daje nastolatkowi poczucie częścio-
wej niezależności �nansowej – nie musi już
prosić rodziców o pieniądze na wyjście do 

kina czy kupienie nowej koszulki. Rozwija 
też empatię młodego człowieka, który po-
znaje nowych ludzi, często należących do 
środowiska zupełnie innego niż on sam 
i mających odmienne poglądy na wiele 
spraw. Jednak rodzice mogą docenić też 
korzyści natury wychowawczej. Nastola-
tek uczy się szacunku do pieniędzy i trudu 
towarzyszącego zarabianiu, a przez to, że 
niewymagające doświadczenia ani wiedzy 
wakacyjne zajęcie zazwyczaj jest trudne i 
słabo płatne, może też docenić rolę edu-
kacji.

Wakacje jako czas… pracy?

Wyjazd na kolonię – czy to już pora?
Często to pierwszy dłuższy pobyt 

dziecka bez rodziców. Po czym poznać, że 
dziecko jest już gotowe na samodzielny 
wyjazd? Portal mjakmama24.pl zamiesz-
cza krótki test z pytaniami umożliwiają-
cymi sprawdzenie, czy dziecko osiągnęło 
już wystarczający poziom samodzielno-
ści, żeby można było wysłać je na kolonię. 
Według jego autorów dziecko wystarcza-
jąco dojrzałe powinno nie bać się i nie 

wstydzić powiedzieć, że jest głodne lub 
spragnione, jeść rzeczy niewchodzące w 
skład domowego menu, przyjmować nie-
przewidziane sytuacje ze spokojem, po-
tra�ć określić, co je boli, odnajdywać się
w grupie z innymi dziećmi, potra�ć ubrać
się stosownie do pogody, być zdolne do 
zostawienia pewnych ilości pieniędzy 
na później oraz znać dokładny adres za-
mieszkania i dane rodziców.

Tyle wyniosło pokrycie bieżących 
wydatków wpływami ze składek w pierw-
szym kwartale 2022 r. Według Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych to najwyższy 
wynik od lat.
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W przeszłości pojęcie przyzwoitości 
było dla nas oczywiste. Obecnie już tak 
nie jest, ponieważ podważone zostały 
niektóre wyższe wartości, którymi wi-
nien się kierować człowiek. Niektóre 
antywartości zostały bezceremonial-
nie przeniesione do katalogu wartości. 
Nawiasem mówiąc, obecnie sloganowo 
szermuje się słowem „wartości”, nie okre-
ślając, o jakie wartości chodzi, co w de-
bacie publicznej jest rzeczą zasadniczą!

Dla materialistów – tych ideolo-
gicznych i tych praktycznych – dobra 
materialne sytuują się, niestety, na czele 
hierarchii wartości. Od biedy można to 
czasem zaakceptować.

Gdy jednak kosmopolityzm (tam 
moja ojczyzna, gdzie mi najlepiej) za-
stępuje patriotyzm, to z taką sytuacją 
nie można się zgodzić. Szkodzenia 
polskiej racji stanu – Targowicy też nie 
możemy zaakceptować. Są, niestety, 
osoby, które nie identyfikują się z wła-
snym państwem.

Powinniśmy w końcu wyzwolić się 
z wyobrażenia będącego historycznym 
obciążeniem, że państwo to twór wy-
łącznie opresyjny, a według marksistów 
to aparat ucisku, zaś dla neoliberałów 
państwo powinno być zredukowane 
do minimum (nawiasem mówiąc, ład-
nie byśmy wyglądali w sytuacji zagro-
żenia). To państwo ma być piastunem 
tożsamości narodowej, wychowującym 
naszych obrońców, by mieli wysokie 
morale, gdy trzeba stanąć w obronie 
integralności ojczyzny.

Niemało jest przypadków, zwłasz-
cza wśród niektórych polityków, nie-
wierności wobec państwa i narodu 
polskiego – Ojczyzny. To ci, którzy na 
forum parlamentu UE jej szkodzą. To 
ci, którzy na demonstracjach wykrzy-
kują: Demokracja! Demokracja!, a jej 
nie przestrzegają, do czego zobowiązuje 
artykuł 22 Konstytucji RP.

Jak powinniśmy się ustosunkować 
wobec tych, którzy Polsce szkodzą?

W czasach Polski szlacheckiej wobec 
takich osób stosowano prawo infamii, 
polegające na sądowym pozbawieniu 
czci i praw obywatelskich. Obecna kon-
stytucja nie daje takiej możliwości, chy-
ba że ów sam zrzeknie się obywatelstwa 
(artykuł 34 pkt 2 Konstytucji RP).

Możemy jednak wobec takich osób 
stosować ostracyzm (sąd skorupko-
wy w starożytnej Grecji), oznaczający 
obecnie bojkot towarzyski, powszechną 
dezaprobatę, wykluczenie ze społeczno-
ści.

Należałoby ogłosić listę osób nie-
dochowujących wierności RP (art. 82 
Konstytucji RP), działających na jej 
szkodę, na szkodę narodu polskiego. 
Kto mógłby taką listę tworzyć i ją upo-
wszechnić jest sprawą otwartą. Może 
Reduta Obrony Dobrego Imienia RP?

Gdańsk, 29 maja 2022 r. 

Zbigniew Bulczak

LISTY DO REDAKCJI

Przyzwoitość 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

dr. Kazimierza Zimnego
wielokrotnego mistrza Polski i medalisty olimpijskiego w biegach, 

wieloletniego organizatora Maratonu Solidarności.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej 
im. NSZZ „Solidarność” w Wągliko-
wicach stała się okazją do wręcze-
nia stypendiów najzdolniejszym 
uczniom oraz nagród w konkursie 
literackim organizowanym w ra-
mach projektu „Uczniowskie vade-
mecum bankowości”.

W 2022 roku stypendia otrzymali 
Bartosz Kerlin i Amelia Majkowska. 
Kapituła Funduszu Stypendialnego 
postanowiła również przyznać sty-
pendium Yulii Tokalenko, zdolnej 
uczennicy z Ukrainy, która uczęszcza 
do szkoły w Wąglikowicach. Stypendia 
wręczali Stefan Gawroński, skarbnik 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, oraz Renata Tkaczyk, 
dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy. Wyróżnieni uczniowie, oprócz 
wysokich wyników w nauce, mogą się 
również pochwalić osiągnięciami w na-
ukowych konkursach i pracach na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Nagrody w konkursie literackim na 
najlepszą pracę na tematy związane z 
bankowością i finansami wręczał z kolei 

Zakończenie roku szkolnego  
w Wąglikowicach

Nagrody w konkursie literackim na najlepszą pracę na tematy związane 
z bankowością i finansami wręczał Wiktor Kamiński, dyrektor Narodowego Banku 
Polskiego Oddział w Gdańsku.
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Wiktor Kamiński, dyrektor Narodowe-
go Banku Polskiego Oddział w Gdań-
sku. Nagrody: tablet, opaskę sportową 
i powerbank otrzymali: 1. miejsce Mar-
celina Góra, 2. Bartosz Kerlin, 3. Ame-
lia Majkowska. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymali również od NBP srebrne 
monety okolicznościowe, na których 
uhonorowano polskich ekonomistów. 

Konkurs literacki odbywał się w ramach 
projektu „Uczniowskie vademecum 
bankowości”. Projekt finansowany jest 
przez Narodowy Bank Polski w ramach 
programu edukacji ekonomicznej.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom 
serdecznie gratulujemy.

(tr)

Reklama

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca 
w gdańskim szpitalu zmarł Kazi-
mierz Zimny, twórca i organiza-
tor odbywającego się od wielu lat 
Maratonu Solidarności. 
– Był olimpijczykiem i wartości 
związane z bieganiem przeniósł 
do tego maratonu – wspomina 
Bogdan Olszewski, sekretarz Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Kazimierz Zimny – choć teraz jest 
kojarzony głównie z biegami – za-
czynał od wioślarstwa. Jako biegacza 
„wyłowił” go trener Józef Żylewicz. W 
1954 roku zdobył mistrzostwo Polski 

juniorów w biegu na 1500 metrów, a w 1955 roku – w biegu na 5 kilometrów. W 
listopadzie 1956 roku na mityngu w Brukseli pobiegł na 5 kilometrów, uzyskując 
czwarty czas na świecie. Dołączył do ekipy na olimpiadę w ostatniej chwili. W 
1960 roku na olimpiadzie w Rzymie był w gronie faworytów. Ostatecznie zdobył 
wówczas brązowy medal.

– Byłem tempowcem. Ułożyłem więc taktykę biegu, by dyktować tempo, wy-
męczyć przeciwnika. Liczyłem, że ostatnie trzy okrążenia pobiegnę zrywami co sto 
metrów. Nie przewidziałem, że Murray Halberg zerwie się już na cztery okrążenia 
przed metą. Była straszna gonitwa. Odskoczył mi na 30 metrów i już nie dałem 
rady go dogonić. O pierś przegrałem srebro z Hansem Grodotzkim – opowiadał 
Kazimierz Zimny w 2012 roku w wywiadzie dla „Magazynu Solidarność”.

Sukcesami zakończyły się też jego starty na mistrzostwach Europy: podczas 
VI Mistrzostw Europy w Sztokholmie w 1958 roku został srebrnym medalistą na 
5000 m. Powtórzył ten wyczyn na tym samym dystansie podczas VII Mistrzostw 
Europy w Belgradzie w 1962 roku.

Był także mistrzem Polski na 1500 m w 1956 roku, na 5000 m w 1960, 1965 i 1966 
roku oraz w biegach przełajowych na 8 km (w 1964 roku) i 6 km (w 1966 i 1967 
roku). Kilkakrotnie bił rekordy Polski. Czterokrotnie znalazł się w dziesiątce najlep-
szych polskich sportowców w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”: w 1959 roku był 
6., w 1960 roku był 9., w 1961 roku był znów 6., a w 1962 roku zajął 7. miejsce.

W 2015 roku Urząd Miasta Tczewa nadał mu wyróżnienie Honorowy Oby-
watel Miasta Tczewa.

Kazimierz Zimny od 1980 był aktywnym członkiem i działaczem NSZZ „So-
lidarność”. Został przewodniczącym regionalnej i wiceprzewodniczącym Sekcji 
Krajowej Kultury Fizycznej i Sportu. Przygotowywał projekt ustawy sejmowej 
o kulturze fizycznej. Był wieloletnim członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
przez cztery kadencje zasiadał w jego Zarządzie. Współzałożyciel (1992) i wice-
przewodniczący Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. 

To właśnie dzięki Kazimierzowi Zimnemu Maraton Solidarności odbywał się 
przez minione lata i  trwa nadal.

– Nawet w czasie pandemii nie zrezygnował z organizowania biegu – przy-
pomina Bogdan Olszewski. – Wydarzenie odbywało się wówczas w formu-
le online. Każdy biegał indywidualnie, licząc za pomocą wybranej aplikacji 
prędkość oraz dystans. Kazimierz doprowadził bowiem do sytuacji, że wiele 
osób nie wyobrażało sobie, aby w sierpniu nie wziąć udziału w maratonie. To 
zainteresowanie można było dostrzec nie tylko wśród polskich biegaczy, ale 
również u uczestników np. z Kenii, którzy przyjeżdżali zarówno ze względu na 
samo wydarzenie, jak i sposób, w jaki Kazimierz Zimny się do nich odnosił. 
Było, że uczestnicy zjechali nawet z 16 krajów. On potrafił obejść każdą trudną 
sytuację, która początkowo wydawała się nie do przejścia. Rozwiązywał pro-
blemy dzięki swojemu spokojowi i merytorycznemu podejściu.

– Teraz Kazimierz Zimny będzie biegł dalej swój maraton, już nie z nami, 
ale w naszej pamięci – podsumowuje Bogdan Olszewski.

Odszedł  
Kazimierz Zimny
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6 czerwca br. podczas obrad członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” odbyło się wręczenie nagród laureatom VII Wojewódzkiego 
Konkursu Muzyczno-Plastycznego pt. „Polska – moje miejsce, mój kraj”. 
W Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej otwarta została też wystawa wyróż-
nionych prac. Patronami konkursu są Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

VII WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNO- PLASTYCZNY „POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”

„Solidarność” oczami dzieci

W kategorii przedszkoli i pierwszego etapu 
edukacyjnego (kl. I–III szkół podstawowych):
 I miejsce – Wojciech Andrzejczak (Zespół Kształcenia 

Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, opie-
kun Sławomira Kwiatek)

 II miejsce – Natalia Trąbińska (Szkoła Podstawowa nr 1 
w Lęborku, opiekun Dorota Przychoda)

 III miejsce – Szymon Wolski (Przedszkole nr 6 w Lębor-
ku, opiekun Małgorzata Studzińska)

W kategorii drugiego etapu edukacyjnego (kl. 
IV–VIII):

 I miejsce – Zuzanna Grabowska (Szkoła Podstawowa w 
Miłobądzu, opiekun Grażyna Neumann)

 II miejsce – Laura Klińska (Szkoła Podstawowa w Kieł-
pinie, opiekun Jolanta Malanowska)

 III miejsce – Hubert Lang (Zespół Szkół w Parchowie, 
opiekun Zofia Warężak)

W kategorii szkół ponadpodstawowych:
 I miejsce – Klaudia Grabowska (Zespół Szkół Ekono-

micznych w Tczewie, opiekun Anna Wilczewska)
 II miejsce – Nina Bujalska (Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, opiekun Łukasz 
Rynkowski)

Wyróżnienia otrzymali:

 Zofia Piwońska z Przedszkola nr 6 w Lęborku, opiekun 
Iwona Kleba

 Patrycja Paluch ze Szkoły Podstawowej w Łęgowie, opie-
kun Agnieszka Kozieniec

 Kamila Górecka ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku, 
opiekun Ferdynanda Byczuk

 Julia Ostrowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku, 
opiekun Ferdynanda Byczuk

 Nadia Joachimiak-Szpinda z I Liceum Ogólnokształcące-
go w Pucku, opiekun Katarzyna Bartoszewicz-Stromska

Nagrodzeni
Wojciech Andrzejczak, Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej 
Słońcy, I miejsce.

Klaudia Grabowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, I miejsce.

Zuzanna Grabowska, Szkoła Podstawowa w Miłobądzu, I miejsce.

W ramach obchodów 40-lecia po-
wstania NSZZ „Solidarność” i popula-
ryzacji wśród dzieci i młodzieży twór-
czości patriotycznej Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 
zorganizowała po raz siódmy Woje-
wódzki Konkurs Muzyczno-Plastycz-
ny „Polska – moje miejsce, mój kraj”. 
Plastyczna edycja miała swój finał 6 

Pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

czerwca, część muzyczną przesunięto 
na jesień tego roku. Koordynatorką 
konkursu (w plastycznej i muzycznej 
jego odsłonie) jest Anna Kocik, zastęp-
ca przewodniczącego Międzyregional-
nej Sekcji. 

Za temat prac plastycznych przed-
szkolaki i uczniowie obrali strajki 
z 1980 roku, stan wojenny (1981–83) 
i czas poprzedzający narodziny demo-
kratycznej Polski oraz symbolikę soli-
darności i godności.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, 
były lider Komisji Krajowej „S”, a dziś 
poseł, Janusz Śniadek, reprezentująca 
kuratorium Jolanta Jankowska-Żmich 
oraz Wojciech Książek, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” zs. w Gdańsku

– Nauczyciel nie tylko uczy i wychowu-
je, a przede wszystkim pomaga uczniom 
odnaleźć w sobie to, co najlepsze – dyrek-
tor Jankowska-Żmich przekazała słowa 
Małgorzaty Bielang, pomorskiej kurator 
oświaty, skierowane do uczestników i or-
ganizatorów konkursu.

Wręczanie nagród przebiegało nie tylko 
w przyjaznej atmosferze – miało przy tym 
walor edukacyjny, gdyż Wojciech Ksią-
żek żartobliwie „przepytywał” zebranych 
członków ZRG z geografii województwa. 
Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli 
się bowiem uczniowie z wielu pomorskich 
szkół. Wpłynęły prace plastyczne m.in. z: 
Gdańska, Kartuz, Kiełpina, Kościerzyny, 
Leźna, Lęborka, Łebienia, Łęgowa, Małej 
Słońcy, Miłobądza, Nowych Polaszek, Par-
chowa, Połczyna, Pucka, Tczewa, Włyn-
kówka i Żelistrzewa. 

Oprócz dyplomów uczestnicy kon-
kursu otrzymali stypendia fundowane 
przez pomorskiego kuratora oświaty 
i Region Gdański NSZZ „S” Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy, Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Poli-
tycznych oraz organizacje związkowe, 
m.in. oświatowej „S”, Gdańskiej Stocz-
ni „Remontowa”, Polpharmy Starogard 
Gd., gdańskiego portu i GPEC.

W edycji plastycznej Wojewódz-
kiego Konkursu Plastycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj” jury w skła-
dzie: Genadiusz Picko, artysta malarz 
z Grodna, Małgorzata Kuźma, kierow-
nik Działu Informacji i Promocji ZRG, 
Renata Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy, przyznało 
nagrody i wyróżnienia.

Artur S. Górski
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Wiele biur podróży zachęca do skorzystania ze swoich usług, prześcigając 
się w różnorodności kierunków wycieczek. Często jednak taka wyprawa 
sprowadza się do pobytu w komfortowym, zlokalizowanym niedaleko plaży 
hotelu z basenem oraz całodziennymo wyżywieniem... I na tym koniec. 

Jak zaplanować 
wakacje… 
żeby nie wydać 
majątku 

Jeśli na tym kończą się nasze ocze-
kiwania, to równie dobrze zamiast za 
granicę możemy pojechać nad polskie 
morze. Z drugiej strony trzeba jed-
nak pamiętać, że tutaj nie będziemy 
mieć „gwarancji” dobrej pogody, którą 
w niektórych krajach, choćby śródziem-
nomorskich, dość łatwo przewidzieć. 
Niektóre osoby mogą mieć w pamięci 
także tzw. paragony grozy, które co ja-
kiś czas pojawiają się w żądnych mak-
symalnej liczby odsłon portalach inter-
netowych. Dla osób, które nie spotkały 
się dotychczas z tym zjawiskiem, wyja-
śniamy: chodzi o wygórowane ceny za 
niektóre posiłki w nadmorskich miej-
scowościach. Wprawdzie te same ceny 
w restauracjach nikogo nie szokują, ale 
w małych nadmorskich lokalach, które 
w ciągu kilku miesięcy zarabiają na cały 
rok działalności, już tak...  

Swoją drogą, porównując ceny zda-
rzyć się może tak, iż na zachodzie Eu-
ropy zapłacimy za jakieś danie mniej 
niż w Polsce, nie tylko nad morzem, 
ale nawet w sklepie. Przykładem mogą 
być owoce morza, których cena w re-
stauracjach we włoskim Bergamo czy 
francuskiej Marsylii będzie, jeśli odpo-
wiednio trafimy, niższa niż w polskim 
Lidlu. Jak to możliwe? Trzeba mieć na 
uwadze nie tylko bezpośrednie koszty 

związane z łowieniem, ale także cła 
i inne podatki, które „po drodze” są 
dorzucane do ostatecznej ceny. 

Same restauracje podczas pobytu za 
granicą możemy łatwo wyszukać w Go-
ogle Maps, które nie tylko wskaże drogę 
dojścia lub dojazdu, ale także pomoże 
w wyborze lokalu, pokazując jego zdję-
cia. Alternatywnie można skorzystać 
na przykład z Facebooka i znacznie 
bardziej wartościowego serwisu Tri-
padvisor, który jest dostępny zarówno 
poprzez przeglądarkę internetową, jak 
i aplikację na telefon. 

W informacji gdzie warto zjeść po-
może właściciel czy obsługa miejsca, 
w którym zdecydowaliśmy się na noc-
leg. A jeśli już przy tym temacie wynaj-
mu jesteśmy, warto – co zdecydowanie 
wpłynie na koszty – sprawdzić nie tylko 
ofertę hoteli. Wprawdzie porównywarki, 
takie jak Booking.com, mają w swoich 
zasobach także inne miejsca, ale można 
skorzystać również np. z serwisu Airbnb 
(w Polsce dostępnego pod adresem www.
airbnb.pl). Przy każdej ofercie znajdzie-
my informację o gospodarzu, udogod-
nieniach, na które możemy liczyć (bądź 
nie), dostępności terminów i – co ważne 
– opinie innych osób. 

Najpierw jednak trzeba się dostać do 
wybranego kraju. Ażeby nie przepłacać 

za zorganizowanie wyjazdu przez biuro 
podróży, warto samodzielnie poszukać 
lotów. Wówczas możemy nie tylko wpa-
sować się w gotowy termin oferowany 
przez różne firmy (często proponujące 
dość długie pobyty w jednym miejscu), 
ale sprawdzić, jak kształtują się ceny wy-
jazdów na przykładowo trzy albo pięć 
dni. Na stronach internetowych tanich 
przewoźników, jak RyanAir albo Wiz-
zAir, istnieje opcja samodzielnego prze-
testowania poszczególnych konfiguracji 
terminów odlotów oraz przylotów. Jeśli 
poświęcić temu więcej czasu, to może się 
nam trafić lot za np. 100 złotych w jed-
ną stronę. Wydatek na sam przelot może 
być więc mniejszy niż za pociąg na dru-
gi koniec Polski, który obecnie potrafi 
kosztować już ponad 200 złotych. 

Aby nie płacić więcej za przelot, 
trzeba pamiętać o tym, by zmieścić się 
w normie bagażu podręcznego, który 
będziemy mieć ze sobą w samolocie. 
Nie oznacza to konieczności zabierania 
np. tylko małej torebki na ramię. Bagaż 
podręczny może mieć – zależnie od 
regulacji danego przewoźnika – nawet 
55 cm wysokości. Jest to więc całkiem 
pokaźny plecak. Częściej spotykany jest 
jednak bagaż, który nie przekroczy 40 
cm. Dla porównania: laptop 13-calowy 
ma niespełna 30 cm. 

Sposobem na znalezienie taniego 
lotu jest także skorzystanie z wyszu-
kiwarki, np. Scyscanner, gdzie wpisu-
jemy konkretne lokalizacje i terminy 
bądź zdajemy się na serwis, który może 
znaleźć nam dowolną tanią destynację 
i przeszuka wszystkie oferowane aktu-
alnie kierunki. Trzeba też pamiętać, że 
ceny mogą się zmieniać, a to oznacza 
opcję skorzystania z chwilowej promo-
cji. Dlatego warto śledzić strony face-
bookowe takich serwisów, jak Fly4free. 
Z kolei w SkyScanner można ustawić 
sobie tzw. alert cenowy. 

– Ceny biletów mogą się szybko 
zmieniać, a jak są najkorzystniejsze, 
rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Gdy 
będziesz zapisany na alert, informacja o 

Siatka połączeń z gdańskiego lotniska jest duża i zmienia się z roku na rok. 
Obecnie możemy stąd dolecieć na południe Europy (np. do Hiszpanii, Włoch, 
Turcji czy Grecji), do pobliskich krajów (jak Wielka Brytania, Niemcy, Austria, 
Litwa), do Skandynawii (zarówno Norwegii, Szwecji, jak i Finlandii) czy nawet 
do Islandii. Zdarzają się także bardziej egzotyczne kierunki, jak np. Tanzania, do 
której z Gdańska można było lecieć od grudnia do marca. Jednocześnie lotnisko 
dba o możliwość dalszego rozwoju. W minionym miesiącu zakończyła się 
trwająca od 2019 roku rozbudowa. – Za nami trudny czas dla branży lotniczej, ale 
w Porcie Lotniczym Gdańsk wykorzystaliśmy jednak pandemię koronawirusa, by 
dokonać skoku rozwojowego, który pozycjonuje nas w czołówce i daleko przed 
konkurencją – powiedział podczas otwarcia Tomasz Kloskowski, prezes Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. – Podjęliśmy śmiałą decyzję i zrealizowali-
śmy inwestycję mimo kryzysu w lotnictwie i strat, które ponosiły �rmy w naszej
branży. Z perspektywy czasu, sytuacji na rynku inwestycyjnym i budowlanym, 
wzrostu cen i galopującej in�acji, budowa pirsu została wykonana na dobrych
warunkach i za dobrą cenę. 

Jaki bagaż?
To, ile zapłacimy za przelot, zależy także od wielkości bagażu, który zabie-

rzemy. Do wyboru jest rejestrowany, podręczny i niestandardowy. Pierwszy 
z nich jest przewożony pod opieką przewoźnika na podstawie wydanej 
przywieszki. Jest oznaczany i nadawany jest przy stanowisku odpraw w czasie 
odprawy biletowo – bagażowej. Podręczny to bagaż bezpłatny i nierejestro-
wany (przewożony bezpośrednio i pod opieką pasażera – zabierany jest przez 
pasażera na pokład samolotu). Niektórzy z przewoźników dopuszczają również 
bagaż niestandardowy, czyli przedmioty nietypowe, jak np. instrumenty mu-
zyczne czy sprzęt sportowy.

Co zrobić na lotnisku?
Każdy z wylatujących pasażerów, zanim znajdzie się w sali odlotów i zosta-

nie wpuszczony na pokład  musi przejść przez dwa ważne punkty: odprawę 
biletowo-bagażową oraz kontrolę bezpieczeństwa. Odprawa prowadzona 
jest przy stanowiskach oznaczonych logo danego przewoźnika, nazwą portu 
docelowego, numerem rejsu oraz godziną odlotu samolotu. Przy stanowisku 
odpraw pasażer poproszony zostanie o ważny dokument tożsamości ze zdję-
ciem (oraz ewentualnie o wydruk potwierdzenia rezerwacji). W czasie odprawy  
pasażerowie otrzymują karty pokładowe uprawniające do wejścia do samolotu. 
Tutaj oznaczony i nadany zostaje również bagaż rejestrowany. Po przejściu 
przez kontrolę bezpieczeństwa można już oczekiwać, aż samolot będzie goto-
wy do przyjęcia pasażerów. 

Dokąd z Gdańska?
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zmianie dotrze natychmiast. To pozwoli 
podjąć decyzję, kiedy najlepiej dokonać 
rezerwacji – reklamuje tę bezpłatną 
usługę serwis Skyscanner. – Przycisk 
alert pojawia się na ostatnim etapie 
wyszukiwania lotu. Wystarczy klik-
nąć i podać swój adres e-mailowy. Za 

każdym razem, kiedy cena lotu ulegnie 
zmianie, automatycznie zostanie wy-
słane powiadomienie. Na tej podstawie 
można zadecydować, czy już rezerwo-
wać bilet, czy się jeszcze wstrzymać.

Tomasz Modzelewski
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Nad Morzem Śródziemnym za owoce morza zapłacimy czasem mniej niż za te same produkty w... sklepie w Polsce. Na zdjęciu: 
danie dla dwóch osób, czyli garnek wypełniony mulami oraz porcja frytek, które kosztowały w przeliczeniu kilkadziesiąt złotych. 

Wielka Brytania i po opuszczeniu UE jest atrakcyjnym kierunkiem dla turystów.
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PRACA ZDALNA

Nowelizacja kodeksu pracy wpro-
wadzi możliwość wykonywania pracy 
zdalnej poza zakładem pracy na pod-
stawie porozumień między pracowni-
kiem a pracodawcą, zawartych przy za-
wieraniu umowy o pracę lub w trakcie 
zatrudnienia 

W uzgodnieniu z pracownikiem 

Praca będzie mogła być wykonywa-
na zdalnie w miejscu wskazanym przez 
pracownika, jednak każdorazowo musi 
być ono uzgodnione z pracodawcą. Pra-
codawca będzie mógł polecić wykony-
wanie pracy w sposób zdalny w trakcie 
obowiązywania stanu nadzwyczajnego, 
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii i w okresie, w którym z powo-
du tzw. siły wyższej nie może zapewnić 
bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy w miejscu pracy. Ustalanie 
warunków pracy w trybie zdalnym ma 
nastąpić w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi działającymi u pracodaw-
cy. Jeśli w zakładzie pracy nie działają 
związki zawodowe, regulacje te powin-
ny zostać wypracowane w regulaminie 
pracy po konsultacji z przedstawiciela-
mi pracowników. 

Pracodawca będzie musiał wyposażyć 
pracownika w narzędzia i pokryć koszty 
poniesione w trakcie pracy zdalnej. Bę-
dzie on zobowiązany zapewnić pracow-
nikowi, wykonującemu pracę zdalną, 
materiały i narzędzia pracy, niezbędne do 
jej wykonywania, pokryć koszty związane 
z instalacją, serwisem, eksploatacją i kon-
serwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń 
technicznych, niezbędnych do wykony-
wania pracy zdalnej. To pracodawca 
pokryje koszty energii elektrycznej oraz 

Projekt nowelizacji kodeksu pracy 
jest w Sejmie
Z uwagi na upowszechnienie się podczas epidemii koronawirusa wykony-
wania pracy w formie pracy zdalnej oraz zgłaszane postulaty dotyczące 
możliwości jej kontynuowania także po odwołaniu stanu epidemii, w mi-
nisterstwie przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw, mający na celu wprowadzenie pracy 
zdalnej na stałe do kodeksu pracy. 7 czerwca br. projekt nowelizacji kodek-
su wpłynął do Sejmu. Prace będą podjęte. Termin wejścia w życie przepisów 
ustawy będzie uzależniony od prac parlamentarnych – poinformowało nas 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

usług telekomunikacyjnych poniesionych 
przy wykonywaniu pracy. Będzie też mu-
siał zapewnić pracownikowi niezbędne 
do wykonywania pracy szkolenia i pomoc 
techniczną.

Pracownik bezpośrednio przed wy-
daniem polecenia będzie musiał złożyć 
oświadczenie, że posiada warunki lo-
kalowe i techniczne do wykonywania 
pracy zdalnej. W przeciwnym wypad-
ku praca zdalna nie będzie możliwa. 
Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje 
sytuację, w której u pracownika zmie-
nią się warunki lokalowe i techniczne, 
a on sam nie będzie mógł dalej świad-
czyć pracy zdalnie. Pracownik będzie 
miał obowiązek poinformować o tym 
pracodawcę, a ten niezwłocznie cofnie 
polecenie pracy zdalnej.

Na wniosek pracownika

Ministerstwo proponuje, aby praca 
zdalna mogła być wykonywana na pi-
semny wniosek pracownika, w wymiarze 
nieprzekraczającym 24 dni w roku kalen-
darzowym.Kodeks ma przewidywać sy-
tuacje, w których pracownik będzie miał 
prawo do pracy zdalnej, a pracodawca 
będzie musiał jego wniosek uwzględnić 
– w sytuacji ciąży pracownicy, wycho-
wywania dziecka do 4 roku życia, spra-
wowania przez pracownika opieki nad 
członkiem najbliższej rodziny lub inną 
osobą pozostającą we wspólnym go-
spodarstwie domowym, posiadającym 
orzeczenie o niepełnosprawności. 

Pod kontrolą

Z pracownika zdjęta będzie odpo-
wiedzialność za stworzenie odpowied-

nich warunków BHP, ale pracodawca 
będzie mógł wejść do mieszkania, by 
skontrolować miejsce pracy zdalnej 
oraz samego pracownika. Jak, skoro 
miejscem pracy będzie np. mieszkanie? 
Wizyta pracodawcy będzie musiała być 
wcześniej uzgodniona z pracownikiem. 
Zasady kontroli powinien określać re-
gulamin, polecenie pracy zdalnej lub 
porozumienie zawarte z pracowni-
kiem. Kontroli będą podlegać proce-
dury ochrony danych osobowych oraz 
warunki BHP.

„Potrzeba wprowadzenia projekto-
wanych zmian wynika z konieczności 
wyjścia naprzeciw uzasadnionym po-
trzebom pracowników i pracodawców 
w dwóch istotnych obszarach. Propo-
nowane w projekcie ustawy rozwiąza-
nia zmierzają do osiągnięcia dwóch 
celów, to jest umożliwienia pracodaw-
com – w uzasadnionych przypadkach 
– wprowadzenia prewencyjnej kontroli 
pracowników na obecność w ich orga-
nizmach alkoholu lub środków działa-
jących podobnie do alkoholu, a także 
wprowadzenia regulacji dotyczących 
pracy zdalnej jako rozwiązania stałego” 
– czytamy w uzasadnieniu. 

Zdalnie w czasie i po pandemii  

Praca zdalna jest obecnie możliwa, 
ale na podstawie ustawy z 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z COVID-19. Nie ma od-
powiednich uregulowań w kodeksie 
pracy. Jeśli projekt przejdzie drogę le-
gislacyjną, w dziale II kodeksu doda-
ny będzie Rozdział IIc „Praca zdalna”, 
zgodnie z definicją, iż jest ona pracą 
wykonywaną całkowicie lub częściowo 
w miejscu wskazanym przez pracowni-
ka i uzgodnionym z pracodawcą (w tym 
w miejscu zamieszkania pracownika), 
w szczególności z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość.Projekt noweli-
zacji zakłada, że nowe regulacje zastąpią 
przepisy o telepracy.

(asg)

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmier-
ci kpt. Władysława Dobrowolskiego, żołnierza Armii Krajowej, działacza 
„Solidarności” i organizacji kombatanckich. Kapitan Dobrowolski był lau-
reatem I edycji Honorowej Nagrody „Świadek Historii” w 2014 roku.

Cześć i chwała Jego Pamięci!
Kapitan Władysław Dobrowolski był żołnierzem Armii Krajowej, do 

której wstąpił mając 16 lat. W czasie wojny podlegał Augustowi Emilowi 
Fieldorfowi „Nilowi”. Miłość do ojczyzny wyniósł z rodzinnego domu o sil-
nych tradycjach wojskowych. Pradziadek kapitana walczył w powstaniu li-
stopadowym, a dziadek w styczniowym.

Z Pomorzem związał się w 1947 roku. Był absolwentem Wyższej Szkoły 
Handlu Morskiego (1950) i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1965). 
Po wojnie pracował w branży połowowej i okrętowej. Współorganizował 
działania Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku (1979–1980).

Działacz „Solidarności” (od sierpnia 1980), członek Ośrodka Prac Spo-
łeczno-Zawodowych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „S” 
Gdańsk, zastępca kierownika Wszechnicy Związkowej „S”.

W stanie wojennym działacz podziemnej „Solidarności”. Współorganizo-
wał spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, współpracownik pod-
ziemnego „Biuletynu” Tymczasowej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej 
i członek redakcji „Informatora” Tymczasowej Komisji Zakładowej Gdań-
skiej Stoczni Remontowej. 

Działacz komisji charytatywnej przy kościele św. Brygidy. Rozpracowy-
wany przez gdańską SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. 
„Kolporterzy” (1984).

Organizator protestów i referendum w sprawie budowy elektrowni jądro-
wej Żarnowiec (1986–1990); współzałożyciel Oddziału Gdańskiego Polskie-
go Klubu Ekologicznego i Fundacji Poszanowania Energii na Politechnice 
Gdańskiej. W latach 1990–92 był członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. 

Działacz organizacji kombatanckich: Porozumienia Niepodległościowych 
Związków Kombatanckich oraz Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Medalem Wojska (1948, Londyn), Krzy-
żem Partyzanckim ZBoWiD (1980, nie przyjął), Krzyżem AK (1982, Lon-
dyn), Krzyżem Semper Fidelis i Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Kapitan był laureatem I edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”  
w 2014 r. w Oddziale IPN w Gdańsku.

Źródło: IPN Gdańsk W toku prac nad projektem nowe-
lizacji kodeksu pracy Prezydium KK 
NSZZ „S” stwierdziło, że praca zdalna 
wymaga wprowadzenia nowych, sta-
łych regulacji prawnych, które powinny 
zostać opracowane z uwzględnieniem 
doświadczeń w okresie pandemii oraz 
w drodze porozumienia pomiędzy 
związkami zawodowymi a organiza-
cjami pracodawców i rządem.   Strona 
rządowa zerwała jednak negocjacje 
nad pracą zdalną w ramach umowy 
społecznej, wprowadzając własny 
projekt do konsultacji. Część związ-
kowych postulatów została co prawda 
przez MRiPS uwzględniona, w tym 
ten o odpowiedzialności pracodawcy 

za stosowanie przepisów BHP w pracy 
zdalnej. Zniknął zapis, iż za organizację 
stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnie-
niem wymagań ergonomii, odpowiada 
pracownik i że on miał ponosić koszty 
przystosowania stanowiska pracy do 
wymogów BHP. Wymóg organizacji 
pracy w sposób zapewniający bezpiecz-
ne i higieniczne warunki to przecież 
podstawowy obowiązek pracodawcy 
(art. 207 k.p.).  

Niepokój budziły zapisy o kosztach 
pracy zdalnej. Nie jest też możliwe 
świadczenie każdego rodzaju pracy 
zdalnie. W projekcie pominięte zostały 
postulaty strony związkowej zgłaszane   
w Zespole Prawa Pracy Rady Dialogu 

Społecznego, np. postulat wprowadze-
nia porozumienia ponadzakładowego, 
w którym ustalane byłyby zasady wy-
konywania pracy zdalnej. 

NSZZ „Solidarność” za absolutną 
konieczność uważa stosowanie zasady, 
że na każdym etapie pracownik musi 
posiadać możliwość odstąpienia od 
wykonywania pracy zdalnej na rzecz 
pracy stacjonarnej. Z kolei promowa-
nie instytucji „przedstawicielstwa pra-
cowniczego” należy uznać za sprzeczne 
z Konwencją nr 135 MOP, w kontekście 
m.in. braku ochrony trwałości stosunku 
pracy przedstawicieli.       

(asg)

Związkowe stanowisko: Zdalnie, ale…

Zmarł kpt. Władysław Dobrowolski, 
żołnierz AK, „Świadek Historii” 

Członkowie Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych 
Stoczniowców w Grudniu 1970 roku w Gdańsku oraz Związku Solidarności 

Polskich Kombatantów – Gdańsk 
proszą o modlitwę w intencji 

ś.p.

Władysława Dobrowolskiego
Panie, świeć nad Jego duszą.
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PORADY PRAWNE

1. Kiedy pierwszy raz na urlop
Pracownik, który po raz pierwszy 

podejmuje pracę, w danym roku kalen-
darzowym uzyskuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego z upływem każdego 
przepracowanego miesiąca w wymiarze 
1/12 rocznego urlopu. Urlop cząstkowy, 
nabywany z upływem miesiąca pracy, 
ma charakter samodzielny, co oznacza, 
że po każdym miesiącu pracy może być 
wykorzystywany. 

Prawo do kolejnego urlopu będzie 
przysługiwało pracownikowi wraz z 
początkiem następnego roku kalenda-
rzowego, już w pełnym wymiarze.

2. Wymiar urlopu

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy 
danego pracownika i jest to:
 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony 

krócej niż 10 lat,
 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony 

co najmniej 10 lat

3. Staż pracy, od którego zależy 
wymiar urlopu pracownika

Do okresu zatrudnienia, od którego 
zależy wymiar urlopu, wlicza się:
 wszystkie okresy poprzedniego za-

trudnienia, bez względu na przerwy 
w zatrudnieniu i sposób ustania sto-
sunku pracy,

 okresy nauki w szkole, maksymalnie 
można doliczyć 8 lat, jeśli pracownik 
skończył edukację w szkole wyższej,

 okresy zatrudnienia u pracodaw-
ców zagranicznych, pod warunkiem 
opłacania  w tym okresie składek na 
Fundusz Pracy,

 urlopu bezpłatnego udzielanego pra-
cownikowi w celu pełnienia z wybo-
ru funkcji związkowej poza zakładem 
pracy

Ważne!!!
Okresu pobierania zasiłku dla bez-
robotnych, okresu zatrudnienia na 
umowach cywilnoprawnych i okresów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od 
którego zależy nabycie prawa do urlopu 
wypoczynkowego.

Jeśli pracownik był zatrudniony i jed-
nocześnie się uczył, do stażu wlicza się 
bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, 
w zależności od tego, co jest korzystniejsze 
dla pracownika.

4. Urlop proporcjonalny

Do sytuacji, gdy stosunek pracy ustaje 
w trakcie roku kalendarzowego stosuje-
my zasadę naliczania urlopu proporcjo-
nalnego. Jego wymiar zależy od okresu 
przepracowania w danym roku. Jeżeli 
jednak pracownik wykorzysta przysłu-
gujący mu urlop w całości u swego pra-
codawcy, a następnie w tym samym roku 
kalendarzowym dojdzie do rozwiązania 
stosunku pracy, to następni pracodawcy 
zatrudniający go w tym samym roku nie 
będą już zobowiązani do udzielenia mu 
urlopu, chyba że nastąpią nowe okolicz-
ności po stronie pracownika powodują-
ce nabycie przez niego prawa do urlopu 
w wyższym wymiarze. 

Poradnik urlopowicza w 2022 roku 

Urlop niewykorzystany do dnia 
rozwiązania stosunku pracy może być 
przedmiotem umowy, na podstawie 
której następny pracodawca (w uzgod-
nieniu z dotychczasowym pracodawcą), 
za zgodą pracownika, zobowiązuje się do 
jego udzielenia w naturze. 

Zasada proporcjonalności urlopu 
odnosi się również do pracowników po-
wracających w roku kalendarzowym do 
pracy po trwającym co najmniej jeden 
miesiąc: 
 urlopie bezpłatnym,
 urlopie wychowawczym,
 odbywaniu zasadniczej służby woj-

skowej,
 tymczasowego aresztowania,
 odbywaniu kary pozbawienia wol-

ności,
 nieusprawiedliwionej nieobecności  

w pracy.

5. Udzielanie urlopu 
wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy może być po-
dzielony na części, z tego przynajmniej 
jedna część wypoczynku musi trwać nie 
mniej niż 14 dni kalendarzowych. Ma to 
na celu stworzenie pracownikowi realnej 
możliwości odpoczynku od pracy i re-
generacji sił.

Urlopy powinny być udzielane zgod-
nie z planem urlopów, który stanowi 
kompromis między planami wakacyj-
nymi pracownika a koniecznością za-
pewnienia normalnego funkcjonowa-
nia zakładu pracy. Pracodawca może 
zrezygnować z ustalania planu urlopów 
i wówczas termin urlopu jest ustalany po 
porozumieniu z pracownikiem. Pracow-
nik nie planuje tzw. urlopów na żądanie 
(4 dni w roku kalendarzowym).

Pracodawca udziela urlopu w dni, 
które są dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy. Przy udzielaniu urlo-
pu jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu 
godzinom pracy. Natomiast rozliczenia 
urlopu dokonuje się w godzinach. 

Przykładowo dla pracowników pra-
cujących w innym niż podstawowy sys-
tem czasu pracy, wzięcie jednego dnia 
urlopu oznacza zabranie z ich „konta 
urlopowego” tyle godzin, ile by w da-
nym dniu pracowali, gdyby stawili się 
do pracy (czyli np. 10 lub 12 lub też 4 
w przypadku niepełnoetatowców).

Gdy pracownika obowiązuje niższa 
dobowa norma czasu pracy, jego dzień 
urlopu odpowiada tej niższej normie 
(np. 7 godzin w przypadku pracownika 
niepełnosprawnego – 20 dni x 7 godzin 
= 140 godzin; 26 dni x 7 godzin = 182 
godziny). Ponadto osoby legitymujące 
się orzeczeniem o co  najmniej umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności 
mają prawo do dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 10 dni 
roboczych w roku kalendarzowym (art. 
19 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych).

Ważne!!!!
Prawo do pierwszego urlopu dodatko-
wego osoba niepełnosprawna nabywa 
po przepracowaniu jednego roku po 
dniu zaliczenia jej do jednego ze wskaza-
nych powyżej stopni niepełnospraw-
ności. Za dzień zaliczenia do stopnia 
niepełnosprawności należy uznać dzień 
posiedzenia zespołu orzekającego (data 
wydania orzeczenia).

6. Urlop na żądanie (art. 1672 k.p.)

Pracodawca jest obowiązany do 
udzielenia urlopu na żądanie pracowni-
ka, które może być zgłoszone najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia tego urlopu. Skoro 
kodeks nie wprowadza żadnych wymo-
gów co do formy zgłoszenia tego żąda-
nia, oznacza to, że pracownik może to 
uczynić w dowolny sposób. 

Ważne!!!
W orzecznictwie przeważa rygorystycz-
ny pogląd, że pracownik nie może roz-
począć urlopu na żądanie bez udzielenia 
go przez pracodawcę (por. wyrok SN z 
dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08). 

Co do zasady jednak pracodawca nie 
może odmówić udzielenia pracownikowi 
urlopu na żądanie w terminie wskazanym 
przez pracownika, jeśli nie występują żad-
ne szczególne okoliczności uzasadniające 
odmowę.

7. Czy pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu (art. 167 
k.p.)

Pracodawca może odwołać pracownika 
z urlopu, jeżeli jego obecności w zakładzie 

wymagają okoliczności nieprzewidziane 
w chwili rozpoczynania urlopu (np. awa-
ria urządzeń, nieprzewidziana kontrola 
z urzędu skarbowego). Nie można wy-
magać od pracownika przerwania urlopu 
w związku z koniecznością wykonania 
rutynowych obowiązków.

Odwołanie pracownika z urlopu ma 
charakter polecenia służbowego. W kon-
sekwencji, odmowa jego wykonania może 
być uznana za ciężkie naruszenie obowiąz-
ków pracowniczych. Jednocześnie § 2 oma-
wianego artykułu nakłada na pracodawcę 
obowiązek pokrycia kosztów poniesionych 
przez pracownika w bezpośrednim związ-
ku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty 
przejazdu czy zakwaterowania, koszty 
opłacenia wycieczki w biurze podróży).

8. Zaległy urlop wypoczynkowy

Urlop niewykorzystany w roku kalen-
darzowym, w którym pracownik nabył do 
niego prawo, należy pracownikowi udzie-
lić najpóźniej do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. Pracodawca nie 
ma obowiązku uzgadniania z pracowni-
kiem terminu wykorzystania zaległego 
urlopu i musi udzielić mu urlopu przed 
końcem września. W wyroku z dnia 25 
stycznia 2005 r. (I PK 124/05) Sąd Naj-
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wyższy stwierdził, iż pracodawca może 
pracownika wysłać na zaległy urlop, na-
wet gdy ten nie wyraża na to zgody. Sąd 
podkreślił, że prawo do urlopu wypo-
czynkowego określone jest przepisami 
o charakterze bezwzględnie obowiązu-
jącym i to w odniesieniu do obu stron 
stosunku pracy. Pracodawca jest zobo-
wiązany do udzielenia pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego w rozmiarze 
i terminie określonym według ustalo-
nych zasad, a z drugiej strony pracow-
nik nie może zrzec się prawa do urlopu 
(por. art. 152 § 2 k.p.) i nie może odmó-
wić wykorzystania urlopu udzielonego 
zgodnie z przepisami prawa pracy. 

9. Przesunięcie terminu urlopu

Wcześniej ustalone terminy urlopu 
wypoczynkowego mogą być zmieniane 
z inicjatywy pracodawcy lub pracow-
nika. Przesłanką przesunięcia terminu 
urlopu z uwagi na „szczególne potrzeby 
pracodawcy” powinny być okoliczności, 
z których wynika konieczność obecności 
pracownika w pracy, a które to okolicz-
ności nie można było przewidzieć w mo-
mencie planowania urlopu. Przepisy nie 
przewidują wprost obowiązku zwrotu 
kosztów, które poniósł pracownik w 
związku z organizacją urlopu, ale jeśli 
przesunięcie urlopu wypoczynkowego 
nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, to na 
zasadzie analogii należy stosować art. 167 
par. 2 k.p.

Przepisy prawa pracy przewidują rów-
nież obowiązkowe przesunięcie urlopu 
wypoczynkowego, na skutek takich 
okoliczności, jak:
 choroba,
 odosobnienie związane z chorobą za-

kaźną,
 powołanie na ćwiczenia wojskowe lub 

szkolenie wojskowe do 3 miesięcy,
 urlop macierzyński.

Wtedy pracodawca obowiązkowo prze-
suwa pracownikowi urlop na inny termin 
(art. 165 k.p.).
stan prawny na 21.06.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktu-
alną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny. Dział Prawny jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 
9.00 do 15.00. 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

Iwony Szułdrzyńskiej-Wolanin 
naszej wspaniałej, wieloletniej Koleżanki, Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 

w Gdańsku, którą wspominać będziemy jako pogodną i zawsze 
uśmiechniętą, aktywną działaczkę.

Z Rodziną i bliskimi łączymy się w bólu.
NSZZ „Solidarność” w WUP Gdańsk
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LEKTURA NA WAKACJEKONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym numerze 
„Magazynu” prezentujemy fragment fotografii kolejnego, tym razem gdyńskiego 
obiektu związanego z „Solidarnością”. Jak zwykle pytamy: co to jest?

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrody książ-
kowe. Prosimy o ich nadsyłanie na adres e-mail: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl lub 
drogą pocztową na adres redakcji „Magazynu”. 

Dla spostrzegawczych

FO
T. 

KA
TA

RZ
YN

A 
SA

K

Rozwiązanie 
zagadki 
fotograficznej 
z numeru 6/2022

Na zdjęciu widniał 
fragment pomnika Anny 
Walentynowicz. Obok 
cały obiekt znajdujący się 
w Gdańsku Wrzeszczu, 
w ramce fragment pre-
zentowany w poprzednim 
numerze „Magazynu”.

Wśród prawidłowych 
odpowiedzi wylosowa-
liśmy jedną, tym razem 
nagroda trafi do pani Lu-
cyny z Wejherowa. Na-
grodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy.
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NSZZ „Solidarność” w Radmorze S.A. zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę: 
Warszawa – Częstochowa – Biała Podlaska – Skarżysko-Kamienna – Gdynia 
w terminie od 17 do 24 września 2022 r. 

W programie między innymi:

Warszawa Żoliborz (Grób bł. ks. Popiełuszki). Częstochowa: uroczystości 
pielgrzymkowe – Msza Święta na Błoniach. Leśna Podlaska. Nowy Pawłów. 
Studzianka, Romanów, Jabłeczna, Kodeń, Kostomłoty. Biała Podlaska, Terespol, 
Pratulin, Święta Góra Grabarka, Mielnik, Skarżysko-Kamienna: Pielgrzymka 
Ludzi Pracy Przemysłu Zbrojeniowego. 

Koszt:

Członek związku „Solidarność” w Radmorze –1350 zł, pracownik/współmałżo-
nek członka Związku – 1650 zł, pozostałe osoby – 1750 zł.
Zapisy w siedzibie „Solidarności” w Radmorze, Gdynia, ul. Hutnicza 3 w dniach 
od 27 czerwca do 15 lipca 2022 r. Dodatkowe informacje: 601 999 652, Edward 
Zbucki. Przy zapisie należy podać dane osobowe oraz dokonać wpłaty bezzwrot-
nej zaliczki w wysokości 200 zł. Pozostała część wpłaty do 9 września 2022 r. 
Zapraszamy!

Warszawa, Częstochowa i Podlasie

Mam tu na myśli książkę Aleksandry Arendt Bałtyk. Historie zza parawanu. 
Pragnę ją polecić każdemu, kto spędza tegoroczne lato nad morzem. Za-
znaczam jednak, że nie będzie w niej o Gdańsku, Szczecinie czy Kołobrzegu. 
Jej autorka zabiera nas szlakiem nadmorskich miejscowości, znanych nam 
przeważnie jako uzdrowiska morskie. Zapoznaje nas z ich historią, przybli-
żając też osobliwości każdego z nich jako miejsc wartych poznania.

tyk. Historie zza parawanu.
Pragnę ją polecić każdemu, kto spędza tegoroczne lato nad morzem. Za-
znaczam jednak, że nie będzie w niej o Gdańsku, Szczecinie czy Kołobrzegu. 
Jej autorka zabiera nas szlakiem nadmorskich miejscowości, znanych nam 
przeważnie jako uzdrowiska morskie. Zapoznaje nas z ich historią, przybli-

Dzieje i osobliwości 
miast naszego Wybrzeża

Jednak swoją książkę zaczyna od 
krótkiego zarysu dziejów latarni mor-
skich, aż od czasów starożytnych, kiedy 
to wielkie ognisko na redzie portu w 
Pireusie ułatwiało wejście statków. Po-
noć była to pierwsza latarnia morska 
na świecie. Przypomina także legendę 
o Kryste, córce Franka Gulderszterma z 
Kalmaru, który podczas sztormu na Bał-
tyku zginął wraz z załogą swego statku. 
Ocalała tylko Krysta, podróżująca razem 
z nim, którą ponoć uratowały morświny, 
wyrzucając ją na ląd w Rozewiu. Od tego 
czasu rozpalała tam ognisko, aby mogli 
dostrzec je rozbitkowie. Pomagał jej w 
tym rybak kaszubski. Tak postępowali 
później jej synowie i wnuki. 

Chociaż Wolin nie leży nad mo-
rzem, a u ujścia Dziwnej do Zalewu 
Szczecińskiego, wokół niego powstała 
legenda, która trwa do dziś. Czy była ta 
Wineta, nazwana słowiańską Atlantydą? 
Od wielu lat głowią się nad tym przede 
wszystkim archeolodzy, prowadząc tam 
badania nad przeszłością wolińskiego 
grodu. Autorka książki podąża torem 
wielu wykopalisk w samym Wolinie i 
okolicach.

Arendt dociera też do legendy inne-
go grodu, nazywanego Helem, i pisze, że 
obecny Hel to nie ten gród, tamten miało 
pochłonąć morze za chciwość jego miesz-
kańców. Zanim wejdziemy w szczegóły tej 
legendy, warto poznać współczesny Hel, 
odczuwając pewną niesamowitość tego 
miejsca. Samo już bowiem jego położe-
nie czyni z niego miejsce osobliwe, gdzie 
warto pobyć trochę czasu, wdrapać się na 
latarnię morską, zajrzeć do faktorii i zjeść 
doskonałe danie rybne w restauracji Checz, 
czego sam doświadczyłem, będąc w Helu 
kilka razy. Ale najpierw należy zapoznać 

się z jego legendą, której autorka poświęca 
wiele miejsca.

Legendy wiążą się również z Darło-
wem, miastem, jak pisze Arendt, na które 
uwzięły się wszystkie żywioły i na które 
nieustannie spadały plagi. W drugiej po-
łowie XV wieku miasto nawiedziła trzy-
krotnie dżuma, zbierając śmiertelne żniwo. 
W latach 1454–1466 w okresie wojny trzy-
nastoletniej Darłowo nawiedzały pożary. 
Największy z nich dotknął je w 1624 roku, 
powodując upadek tego grodu należące-
go raz do Brandenburgii lub do jednego 
z księstw Pomorza Zachodniego. Do nie-
szczęść przyczynił się, jak głosiła legenda, 
niedźwiedź mieszkający w Bałtyku, któ-
rego groźny pomruk z morza miał przy-
nosić nieszczęście dla Darłowa. W 1497 
r. wielki sztorm dokonał wielu zniszczeń 
w mieście. Darłowo zostało zalane wodą, 
runęły mury miejskie, domy mieszkań-
ców, zawaliła się część wieży kościelnej. 
W tym czasie przebywała w Darłowie 
księżna Anna, córka króla polskiego Ka-
zimierza Jagiellończyka, żona księcia po-
morskiego Bogusława X przebywającego 
wówczas na pielgrzymce w Ziemi Świętej. 
Schroniła się w zamku, który przyniósł jej 
ocalenie. Zamek ten nadal istnieje w Dar-
łowie, jest muzeum odwiedzanym licznie 
przez przybywających tam turystów. 

Ale w książce, oprócz tych legend i 
groźnych opisów walki żywiołu morza 
z lądem, są rozdziały lekkiej treści. Opo-
wiadają o historii mody plażowej nad 
Bałtykiem, począwszy od XIX stulecia 
po nasze czasy.  Dowiadujemy się, w jaki 
sposób rozbierano się na plaży, a wła-
ściwie… bardziej ubierano, szczególnie 
dotyczyło to pań, którym nierozłącznie 
towarzyszyła parasolka. Były plaże od-
dzielne dla kobiet i mężczyzn. Wielką 

ulgę w stroju plażowym przyniosła do-
piero druga połowa XX wieku.

Książka Aleksandry Arendt nie jest 
przeznaczona wyłącznie dla osób interesu-
jących się historią. Napisana przystępnym 
dla każdego językiem budzi duże zaintere-
sowanie. Wszak lubimy polskie Wybrzeże 
i chętnie tam przyjeżdżamy, nie tylko la-
tem. Mam tu na myśli mieszkańców z głębi 
kraju. Warto zatem poznać dzieje naszego 
Wybrzeża, które posiadają jeszcze wiele 
nieznanych nam tajemnic. 

Taka mała refleksja nad tytułem książ-
ki: dlaczego opisy miast nadmorskich mają 
być „zza parawanu”? Być może Aleksandra 
Arendt jest pod wrażeniem, jak wygląda 
obecnie nadmorska plaża. Pełna separacja 
wobec otoczenia, które także chowa się za 
parawanem. Kiedyś bywało inaczej, oso-
by pragnące wypoczynku nad morzem 
lub całe rodziny rozkładały na piasku koce, 
nie separując się od sąsiedztwa. Bywało, 
że komuś udającemu się do kąpieli sąsiad 
pilnował jego rzeczy, najczęściej torbę z 
prowiantem czy zegarek. Bywało pełne 
zaufanie. Potem przyszła moda na kosze 
plażowe. Siedząc na jednym z nich, można 
było porozmawiać z sąsiadem o polityce 
lub próbować nawiązać rozmowę z ładną 
plażowiczką. A teraz mamy parawany…

Aleksander Miśkiewicz 
Aleksandra Arendt, Bałtyk. Historie zza 
parawanu, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2018, 254 strony, ilustracje czar-
no-białe, wykaz literatury.

Ruszył Wyścig Solidarności i Olim-
pijczyków. Na stałe wpisał się jako waż-
ny punkt zarówno w kalendarzu świata 
kolarstwa, jak i pośród istotnych wyda-
rzeń z życia NSZZ „Solidarność”. I edy-
cja wyścigu miała uczcić dziesiątą rocz-
nicę podpisania Porozumień Gdańskich 
i powstania NSZZ „Solidarność”. Tak 
więc trasa wyścigu została wyznaczo-
na niemal naturalnie – wiodła z Łodzi 
prosto pod bramę Stoczni Gdańskiej. 
Wyścig zyskał popularność, organiza-
torzy zdecydowali się na kolejne edycje, 
co roku pisząc następne rozdziały w hi-
storii tej fantastycznej imprezy.

Tegoroczny wyścig rozpoczął się 29 
czerwca na ulicy Folwareckiej w Ło-
dzi, obok siedziby MOSiR, a zakończy 
2 lipca na ulicy Piotrkowskiej nieopo-
dal Pasażu Schillera. Podczas rywa-
lizacji kolarze przejadą pięć etapów 
o łącznej długości 772,8 km w pięciu 

Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków
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województwach: śląskim, małopol-
skim, podkarpackim, świętokrzyskim 
i łódzkim. Rywalizacja, podobnie jak 

przed rokiem,wróciła do swojego 
tradycyjnego terminu na przełomie 
czerwca i lipca.
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z generałem 
spod Monte Cassino

Lipiec i sierpień to czas podróży, wakacji i odpoczynku. Zastanawiamy się, 
co wybrać: zwiedzanie, rejs kutrem rybackim, kurs żeglarski, kitesurfingu 
i windsurfingu, a może spacery po plaży i wdychanie czystego powietrza 
przesączonego jodem. To wszystko znajduje się w niewielkiej miejscowości 
położonej na Mierzei Helskiej, w mieście stanowiącym nadmorski kurort 
– w Jastarni. A co znaczy słowo Jastarnia i jaka jest jego historia?

Najstarszy zapis o nazwie Jastarni pochodzi z 1378 roku. Nazwa zapisywana 
była różnie, m.in.: Osternas, Zesterna (1570 r.), Hesternia (1627). Dzisiejsza 
postać „Jastarnia” pojawiła się w 1678 roku.*) Przez wiele lat Jastarnia była 
małą wsią rybacką. Dopiero w 1954 roku razem z wsią Kuźnica i sąsiednimi 
osadami: Juratą i Borem stała się osiedlem, a w 1973 r. to osiedle – Jastarnia 
– uzyskało prawa miejskie. 

Etymologia nazwy
W językach zachodniosłowiańskich wyraz jaster znaczył ‘jasny, błyszczący’. 

W języku słowackim występują podobne wyrazy: jastril – oznaczający ‘jasno, 
bystro patrzeć’ oraz jaster – ‘jasne, bystre spojrzenie’.**) 

Dlaczego obecne miasto nazwano Jastarnia? Otóż prawdopodobnie dawna 
osada rybacka położona była na piaszczystym wzgórzu, kolorystycznie wyróż-
niającym się od otoczenia, którym były lasy i morska woda. Topograficzna nazwa 
miejsca powstała poprzez dodanie formantu „-nia”, charakterystycznego dla rze-
czowników oznaczających miejsce. A zatem Jastarnia to ’miejsce jasne, jaskrawe, 
błyszczące’, tak jak cukiernia to ‘miejsce, gdzie znajdują się wyroby z cukru’. 

Trzeba dodać, że dzisiejsza nazwa Jastarnia zawiera grupę „-ar-”, a wyraz jaster 
zawierał grupę „-er-”. Jednak taki proces polegający na zmianie „-er-” na „-ar-” 
nie był wyjątkiem, bo zachodził w wielu wyrazach, co można jeszcze dostrzec, po-
równując wymowę gwarową z wymową ogólnopolską, np. „poderty” – podarty. 

Inne wyjaśnienia nazwy
Nazwa Jastarnia ma wiele ciekawych wersji etymologicznych, jedne są częściowo 

zrozumiałe, bo mają związek ze słowem jaster, inne językoznawcy nazywają fanta-
stycznymi. Wyraz jaster kojarzony jest także z nazwą święta Wielkanoc, ponieważ to 
wiosenne święto występuje wtedy, gdy po zimie robi się jasno. Na przykład Wielka-
noc po kaszubsku to Jastra. Nazwę Jastarnia wywodzono nawet od imienia bogini 
wschodzącego słońca – Eostra.***) Prawda, że to interesujące skojarzenia?

Kuźnica, Bór i Jurata
Jak pisałam, osiedle, a potem miasto – Jastarnia – powstało przez połączenie 

wsi Jastarnia z Kuźnicą, Borem i Juratą. 
Pochodzenie nazwy Kuźnica (od 2017 r. osada nadmorska, kurort) nie budzi 

wątpliwości, ponieważ wyraz ten znaczy ‘kuźnia’, ale – co ciekawe – i to miejsce 
doczekało się fantastycznych etymologii. Skąd one się wzięły? Otóż niemieckie 
nazwy wsi (m.in. Kusfeld) spowodowały, że w pewnym okresie zaczęto kojarzyć 
nazwę z kaszubskim słowem „kus”, które znaczy ‘pocałunek’ i wtedy tłumaczo-
no, że nazwa „Kuźnica”  znaczy ‘pole całujące się z morzem’.

Nazwa Bór (obecnie część miasta Helu) niewątpliwie oznacza ‘las’; przy czym 
warto dodać, że na Kaszubach „bór” to przede wszystkim ‘las sosnowy’.

Jurata (od 2017 r. osada nadmorska, kurort) to nazwa budząca nadal wiele 
wątpliwości. Czy to tylko nazwa ‘części lasu’, czy oznacza ‘falujące morze’, czy 
łączy ją coś z imieniem litewskiej bogini Bałtyku Juratą? Nie wiem. Nie znala-
złam na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ale trochę tajemniczości w lecie 
to tylko okazja do poszukiwań, do poznawania legend związanych z odwie-
dzanymi miejscami.

Drogim Czytelnikom życzę ciekawych wakacji, urlopów i wycieczek.
Barbara Ellwart

*)  por. Jerzy Treder „Jastarnia”, w: „Nazwy miast Pomorza Gdańskiego” Gdańsk 1999 r. 
**)  por. jasny, jaskrawy
***)  por. Małgorzata Abramowicz „Jastarnia z morza i lądu”, Gdańsk 2018 oraz jastarnia.pl 

Jastarnia 

Jastarnia. Chata rybacka z 1881 r. Są tam zbiory muzealne związane z rybołówstwem.
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Litery z ponumerowanych szarych 
kratek utworzą rozwiązanie.

POZIOMO
1) nieobecność w pracy, 5) wspinaczka 
wysokogórska, 9) lekka ażurowa tkanina, 
10) gawron, 12) o�cjalny strój sędziego, 
14) bibeloty, 15) generał spod Monte 
Cassino, 16) kobiecy rower, 17) zatrzask 
przy ubraniu, 18) doskwiera latem, 
19) muza poezji miłosnej, 22) różanecz-
nik, 23) błędny na bagnach, 28) słynny 
szwedzki zespół, 29) uczelnia medyczna, 
30) teledysk, 31) czerwona za brutalną 
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grę, 34) sto arów, 38) społeczeństwo, 
39) judasz w drzwiach, 40) miejsco-
wość nad Pilicą, gdzie często odbywają 
się zjazdy krajowe delegatów NSZZ 
„S”, 41) rabat, boni�kata, 42) mieszka 
w Tczewie.

PIONOWO
1) kwitną, bo już są wakacje, 2) pot. 
w zabawach dziecięcych: pomyłka, 
potknięcie, 3) miejsce zimowej olim-
piady w 1998 roku, 4) nieśmiertelność, 
5) przeciwny egoizmowi, 6) przyrząd 
ślusarski, 7) przełożony klasztoru 

w Kościele wschodnim, 8) największy 
dopływ rzeki Hudson, w stanie Nowy 
Jork, 11) czarna na dachu, 13) czarna lub 
wietrzna, 20) dziecięcy kurort, 21) droga, 
gościniec, 24) chroniony nietoperz z ro-
dziny mroczków, 25) hiszpańska wyspa 
na Morzu Śródziemnym, 26) można na 
niej śnić, 27) zawód, profesja, 31) but na 
słotę, 32) podstawowa jednostka kąta 
płaskiego, 33) atmosfera panująca w ja-
kimś środowisku, 35) wynalazł żarówkę, 
36) tropikalny cyklon, 37) poranna msza 
rekolekcyjna.  

(kas) 

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 rozwią-
zanie Krzyżówki ze świętym Tomaszem 
z nr. 5/2022. Otrzymuje ją pan Mariusz. 
Hasło brzmiało: „Zakładowy układ 
zbiorowy pracy”. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 
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Borcz. 
Imponujący folwark

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Borcz. Dwór z 1911 r. wzniesiony przez Georga Hoene, właściciela majątku.

Jadąc z Gdańska do Kościerzyny przez Żukowo, kiedy minie się Babi Dół i ota-
czający go las, dociera się do położonej niemal na zakręcie drogi miejscowości 
Borcz, po kaszubsku Bórcz. Ci, którzy nie są zainteresowani wizytą w hotelu 
czy restauracji, prawie nie zauważają tej wioski. Warto jednak choć na chwilę 
zwolnić i wjechać na dziedziniec zespołu dworsko-parkowego, a raczej dwor-
sko-folwarcznego, gdyż oprócz niewielkiego dworu zachowały się tam okazałe 
zabudowania gospodarcze. Jest spichlerz, obora, chlewnia, a nawet gorzelnia, 
wszystko odnowione i zaadaptowane na inne niż pierwotnie potrzeby.

Borcz. Trzykondygnacyjny, XIX-wieczny spichlerz kamienno-ceglany,  zaadaptowany 
na potrzeby hotelowo-restauracyjne.

W XIII wieku, a dokładnie w latach 
1241–1282, kilkanaście wsi położonych 
w dolinie Raduni, w tym Borcz (a raczej 
Borzce – bo taka była pierwotna nazwa 
wsi), należało do biskupa kujawsko-po-
morskiego o imieniu Michał (niektórzy 
podają, że pontyfikat Michała trwał do 
roku 1252 albo do 1256). Ponoć był to 
pierwszy Polak na tej katedrze. To właśnie 
jemu owe dobra znad Raduni przekazał 
Sambor II, książę lubiszewsko-tczewski. 
Nie wiadomo, dlaczego, ale pod koniec 
XIII wieku Borcz stał się wsią rycerską 
i był gniazdem rodowym Borskich, po-
noć o przydomku Borek. 

W XV wieku osiem włók chełmiń-
skich (1 włóka chełmińska to 17,955 ha) 
z okolic Borcza znalazło się w posiadaniu 
klasztoru Kartuzów. Zapewne zakonni-
cy kupili je od Borskich, gdyż brakuje 
informacji o przekazaniu tych terenów 
zakonowi. Kartuzi prowadzili tam do-
chodowe owczarnie. Z klasztornych 
inwentarzy sporządzanych około poło-
wy XVII wieku wiadomo, że w owych 
owczarniach znajdowało się 600 sztuk 
zwierząt. Ziemia musiała być atrakcyj-
na, bowiem przez lata, aż do 1701 roku, 
toczyły się o nią spory. Z kolejnych do-
kumentów wynika, że spór o ziemię wy-
grał Jan Jerzy Przebendowski, kasztelan 
chełmiński, gdyż po jego śmierci w 1729 
roku majątek odziedziczyła jego córka 
Dorothea Henrietta Przebendowska- 
Bielińska. W 1748 roku majątek przejął 
jej syn Piotr Jerzy Przebendowski, woje-
woda malborski i starosta pucki.

Potem właścicielami Borcza była ro-
dzina Grabowskich. W 1787 roku Adam 
Goetzendorf-Grabowski sprzedał mają-
tek Georgowi Marcusowi Helsensteinowi. 
W 1891 roku majątek kupił Fridrich Hoene 

z Leźna, który niemal natychmiast przy-
stąpił do remontu i modernizacji dworu. 
Założył też park oraz wybudował dom dla 
Oskara Arke, zarządcy majątku, a w 1897 
roku postawił gorzelnię. Po jego śmieci 
w 1903 roku majątek odziedziczył syn 
Georg Hoene. Za rządów Georga w 1911 
roku dwór doszczętnie spłonął. Odbu-
dowano go w nowym miejscu. I to ten 
dwór, istniejący do dzisiaj, wraz z par-
kiem i zabudowaniami gospodarczymi 
odziedziczył w 1920 roku Albert Hoene, 
który specjalizował się w hodowli bydła, 
owiec oraz trzody chlewnej. Gospoda-
rzył do 1944 roku, po czym wyjechał do 
Niemiec. Całość przejął Skarb Państwa, 
ale tylko fragment gospodarstwa wraz 
z zabudowaniami znalazł się we włada-
niu kartuskiego PGR-u. W 1999 roku, 
już po transformacji gospodarczej, ma-
jątek kupił nieżyjący dzisiaj Krzysztof 
Mielewczyk, jeden z najbogatszych biz-
nesmenów województwa pomorskiego 
i mąż Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, 
polskiej polityk, obecnie prezes Polskich 
Linii Oceanicznych.

Warto też dodać, że podczas II wojny 
światowej zarządcą majątku Hoenów był 
Albert Höhne, wywodzący się z rodziny 
gdańskich patrycjuszy z ulicy Piwnej, który 
często wstawiał się u władz niemieckich za 
aresztowanymi i wytypowanymi do depor-
tacji Polakami. Znany był też z otaczania 
ochroną miejsc kultu religijnego.

Prawie niezauważalny, otoczony drze-
wami, dwór parterowo-piętrowy pierwot-
nie był szachulcowy (szachulec zachowa-
no w górnej partii szczytów), wzniesiony 
na kamiennej podmurówce. Obecnie jest 
tynkowany, kryty mansardowym dachem 
ceramicznym. Został zaadaptowany na 
nowoczesne, a jednocześnie stylowe po-

koje hotelowe. Przedwojenni właściciele 
majątku nie mieszkali na stałe w dworze, 
gdyż siedziba ich rodu znajdowała się 
w Leźnie. Nieopodal tego niepozornego 
dworu znajduje się piękny, okazały, trzy-
kondygnacyjny, kamienno-ceglany spi-
chlerz wzniesiony na planie prostokąta, 
przykryty dwuspadowym dachem. Warto 
zajrzeć do jego wnętrza, gdyż zaadapto-
wano je w sposób nietypowy na potrze-
by restauracyjne, tworząc specyficzną 

Borcz, dziedziniec folwarczny z oborą, chlewnią i gorzelnią – budynkami 
wzniesionymi w XIX wieku.

atmosferę. Funkcjonuje tam też browar, 
przeniesiony z Gdańska w 2020 roku.

Wokół dworu znajduje się spory 
park z przełomu XIX i XX wieku. Ro-
śnie w nim kilkanaście starych drzew 
i nawet jest staw. Przechadzając się po 
terenach folwarcznych, warto zwrócić 
uwagę na pięknie odnowione budynki 
gospodarcze zbudowane z miejscowego 
kamienia i cegły.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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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. 505 775 241

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

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
 tel./fax 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


