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Artykułując oczekiwania, tworzymy 
program na następną kadencję

Rozmowa z Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” 
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Na początku obecnej kaden-
cji związkowej „Solidarność” 
w lęborskim szpitalu liczyła 
10 osób. Teraz, po pięciu 
latach, członków jest już 100. 
Jak to się udało? 
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W tym szpitalu tak rosną w siłę,  
że mogą być przykładem dla innych  

W związku ze świętami Bożego Na-
rodzenia wielu pracodawców prze-
kazuje pracownikom dodatkowe 
świadczenia, które mogą przybierać 
formę rzeczową lub pieniężną. 
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Świadczenia dla pracowników 
z okazji świąt Bożego Narodzenia 

Godna praca to bezpieczna 
praca

 Listopad to ostatni miesiąc działań 
podejmowanych w projekcie  „God-
na praca to bezpieczna praca”,  pro-
wadzonym przez Dział Programów 
Europejskich Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. 
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16 listopada 2022 r. w Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim, 
z inicjatywy Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku, odbyło 
się uroczyste odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej strajk 
pracowników oświaty, służby 
zdrowia i kultury w listopa-
dzie 1980 roku. 
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Solidarni nauczyciele, 
lekarze, ludzie kultury

NSZZ „Solidarność” żąda 
systemowego powstrzymania 
wzrostu cen energii uzyski-
wanej ze wszystkich surow-
ców i nośników. Związek 
przystąpił do konsultacji nad 
projektem programu „Pomoc 
dla sektorów energochłon-
nych związana z nagłymi 
wzrostami cen gazu ziemne-
go i energii elektrycznej”.  
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Nadzwyczajny czas wymaga 
nadzwyczajnych rozwiązań

www.solidarnosc.gda.pl             facebook.com/solidarnoscgdansk

Grudniowy obraz, 
ballada, film  str. 9
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Koncert „Nasza Niepodległa”Zakończyła się XIV edycja konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
(SKOK). W wydarzeniu udział wzięli: Rafał Matusiak, 
prezes Kasy Krajowej SKOK; Grzegorz Bierecki, senator 
RP; Kacper Płażyński, poseł RP; Tadeusz Majchrowicz, 
zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, 
a także członkowie zarządu i pracownicy SKOK. 

– Nigdy nie zapomnieliśmy o tym, że SKOK-i wy-
rosły z „Solidarności” i dzięki „Solidarności”. Wszystko 
zaczęło się 30 lat temu, gdy została zarejestrowana 
pierwsza kasa, a za nią kolejne. Początkowo po-
wstawały one w dużych zakładach przemysłowych 
w dużych miastach i szybko cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Był to czas, kiedy instytucje �nansowe
nie były zainteresowane udzielaniem pomocy �nan-
sowej ludziom znajdującym się w potrzebie, którzy 
często mieli problem, by związać koniec z końcem. 
Stąd wzięła się inicjatywa SKOK-ów – mówił Rafał Ma-
tusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK. 

Podwyżki płac dla 67 tys. pracowników 
Poczty Polskiej

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników Poczty 
Polskiej wzrosną od 1 grudnia o 450 zł brutto. Wraz 
z pochodnymi miesięczna podwyżka wyniesie prze-
szło 560 zł brutto. Ponadto do 10 grudnia na konta 
pocztowców wpłynie nagroda świąteczna w wyso-
kości 400 zł brutto. Podwyżka i dodatkowa premia 
to efekt starań „Solidarności” działającej w Poczcie 
Polskiej.

Porozumienie w tej sprawie przedstawiciele 
związku i pracodawcy podpisali pod koniec września. 
– Pracownicy powinni być zadowoleni. Rok 2022 jest 
przełomowy, bo udało nam się wynegocjować naj-
wyższe podwyżki w historii �rmy. Patrząc realnie na
nasze możliwości, osiągnęliśmy wszystko, co byliśmy 
w stanie osiągnąć – mówi Witold Paluszak, wiceprze-
wodniczący „Solidarności” w Poczcie Polskiej.

Jak zaznacza, w całym 2022 roku wynagrodzenia 
pracowników Poczty Polskiej wzrosły łącznie o ok. 
1000 zł brutto. Pierwsza podwyżka, wynosząca 300 zł 
brutto, weszła w życie w styczniu. Ponadto udało się 
podpisać protokół dodatkowy przedłużający funk-
cjonowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
oraz korzystne dla pracowników regulaminy pracy i 
ZFŚS.

W Poczcie Polskiej zatrudnionych jest ok. 67 tys. 
pracowników.

Nie możemy przywyknąć do wojny na 
Ukrainie!

Podczas obrad PERC (regionu europejskiego Mię-
dzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych) 
jednym z kluczowych punktów debaty była sytuacja 
na Ukrainie. Liderzy organizacji związkowych z Ukra-
iny przedstawili przygnębiającą informację o stanie 
zniszczeń i dramatów, których doświadcza ludność 
cywilna. Brak energii elektrycznej, ogrzewania i wo-
dy staje się normą. Dostęp do służby zdrowia jest 
znacząco ograniczony, wiele szkół i przedszkoli jest 
zniszczonych, rośnie liczba wojennych sierot, którym 
nie można udzielić potrzebnego wsparcia – to tylko 
część z przedstawionych problemów. 

– To ludobójstwo – mówiła Natalia Levicka z KVPU. 
– Nie możemy przywyknąć do tego, że jest wojna 
– stwierdził również Robert Szewczyk z Biura Zagra-
nicznego Komisji Krajowej „S”. Podkreślał, że w związ-
ku z nadejściem zimy należy spodziewać się, że nowa 
fala uchodźców wojennych przybędzie do Europy. Na 
spotkaniu omówiono także sprawę rosyjskiego związ-
ku zawodowego FNPR, który od pierwszych dni agre-
sji na Ukrainę wspierał działania Kremla. – Poprzyjcie 
nasz wniosek o wyrzucenie ich z MKZZ – wzywał Ma-
teusz Szymański z Biura Zagranicznego KK. 

Nowe władze Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych

Doświadczenie kryzysu we wszystkich regionach 
świata było jednym z najszerzej omawianych pro-
blemów podczas Kongresu Międzynarodowej Kon-
federacji Związków Zawodowych w Australii. Także 
kryzys wojenny na Ukrainie, po agresji Rosji, stał się 
przedmiotem debaty i rezolucji. Potępiono Rosję, jak 
i Białoruś za jej wsparcie dla działań Rosji. Wezwano 
agresora do całkowitego wycofania się z terenów 
Ukrainy. Potępiano również ataki na cele cywilne i in-
frastrukturę krytyczną. Kongres odnotował w rezolu-
cji antyzwiązkowe i antyspołeczne działania reżimu 
Łukaszenki i przyjął z zadowoleniem decyzję o uru-
chomieniu procedury wynikającej z art. 33 Konstytu-
cji Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Na kongresie w Australii odbyły się wybory, w wyni-
ku których nowym sekretarzem generalnym został Luca 
Visentini, zdecydowanie pokonując Kemala Ozkana.

Najgorszy pracodawca
Na kongresie MKZZ przyznano również niechlub-

ną nagrodę dla najgorszego szefa na świecie. Tym ra-
zem wygrał Peter Hebblethwaite, który wyrzucił 786 
pracowników na nagraniu poprzez aplikację Zoom, 
łamiąc tym samym prawo brytyjskie mówiące o wcze-
śniejszym powiadomieniu i konsultacji. Miejsce drugie 
zajął znany na całym świecie z wyzyskiwania pracow-
ników za minimalne stawki Jeff Bezos z Amazona. Na
trzecim miejscu uplasował się Alan Joyce z Quantas.

Pierwszy raz oddać głos na najgorszego praco-
dawcę można było w 2014 roku podczas Światowego 
Kongresu MKZZ w Berlinie. Pierwszą edycję wygrał 
wtedy Jeff Bezos (Amazon), który został nominowany
również w tym roku. 

Wręczenie statuetek i certy�katów wyróżnionym
pracodawcom XIV edycji konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” odbyło się w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. W uroczystości wzięli udział 
prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, członkowie 
Prezydium Komisji Krajowej.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pracodaw-
ca i pracownik wymagają pełnego zainteresowania 
i szacunku ze strony państwa polskiego. Dodał, że 
„Solidarność” odgrywa tu niezwykle ważną rolę  – bu-
dowania prawdziwego ustroju społecznej gospodar-
ki rynkowej, „gdzie człowiek, czyli element humani-
styczny, jest w centrum zainteresowania gospodarki 
z obydwu stron – zarówno z punktu widzenia pra-
cownika jako takiego, jak i jego pracodawcy”. Certy-
�katu laureata przez okres trzech lat.

Niestety, wśród laureatów tegorocznej edycji za-
brakło pracodawców z naszego regionu.

Powstała „Solidarność” pilotów linii 
lotniczej SprintAir SA

W listopadzie piloci będący na samozatrudnieniu 
i świadczący usługi na rzecz linii lotniczej SprintAir 
przesłali poprzez swój związek zawodowy TOZPLiN 
NSZZ „Solidarność” informację do zarządu SprintAir 
SA o rozpoczęciu działalnością związku w �rmie oraz
zaproszenie do podjęcia dialogu społecznego celem 
poprawy warunków zatrudnienia i wynagradzania. 

– Lista spraw do negocjacji jest długa. Wynikają one 
z jednej strony z rozpowszechnionego w lotnictwie mo-
delu samozatrudnienia personelu lotniczego, które jest 
wątpliwe od strony prawnej oraz z narzucanego jed-
nostronnie przez �rmę pogarszania warunków pracy i
wynagradzania w ostatnich latach. Obniżki w wynagro-
dzeniu uzasadniane były pandemią COVID-19, pomimo 
dobrych wyników operacyjnych i �nansowych odnoto-
wywanych przez przewoźników lotniczych w segmen-
cie cargo, w tym SprintAir SA – powiedziała Paulina Pu-
chała, przewodnicząca związku zawodowego.

TOZPLiN NSZZ „Solidarność” jest pierwszym w Pol-
sce ogólnokrajowym związkiem zawodowym organi-
zującym pilotów i personel pokładowy zatrudniony 
zarówno na podstawie umów o pracę, jak i umów o 
świadczenie usług. Reprezentuje ich interesy na po-
ziomie �rmowym i krajowym, a dzięki a�liacji w Eu-
ropejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) 
również międzynarodowym.

SKOK to dziecko „Solidarności”
8 listopada w historycznej Sali BHP Stoczni Gdań-

skiej odbyła się wystawa z okazji 30-lecia powstania 

17 listopada br. NSZZ „Solidarność” planował przeprowadzenie ogólnokrajowej manifestacji. 
Została ona zawieszona, poniżej komunikat Komisji Krajowej.

Komisja Krajowa podjęła decyzję o zawieszeniu „Marszu Godności”!

Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniu 16 
listopada 2022 r.

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na swoim nad-
zwyczajnym posiedzeniu podjęła dzisiaj decyzję o zawieszeniu planowanej na jutro akcji protestacyjnej 
„Marsz Godności”. W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na zagrożeniu, 
w jakim znalazła się Polska, dlatego planowany protest zostanie przeprowadzony w innym terminie.

Komisja Krajowa składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii w Przewodowie. W tej 
dramatycznej chwili jesteśmy razem z Wami. Bez względu na ostateczny wynik śledztwa, winę ponosi 
Rosja, która dokonała agresji na Ukrainę.

NSZZ „Solidarność” stanowczo podkreśla, że postulaty, które stały się powodem zorganizowania 
„Marszu Godności”, są nadal aktualne i Związek nie zrezygnuje z walki o ich realizację. Stąd apel do rządu 
RP, aby kierując się taką samą odpowiedzialnością jak „Solidarność”, podjął natychmiastowe rozmowy 
w sprawie postulatów.

 Niezależnie od powyższego, Komisja Krajowa kieruje do członków Związku i wszystkich struktur 
zaangażowanych w organizację protestu słowa podziękowania za pełną mobilizację i liczne zaangażowa-
nie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Nigdy w historii Związku nie musieliśmy podejmować tak 
trudnej decyzji. Jednak nasza Ojczyzna, którą „Solidarność” nie tylko ma na sztandarach, ale i w swoich 
sercach, wymaga odpowiedzialności i rozwagi.

Piotr Duda

MARSZ GODNOŚCI

Manifestacja zawieszona

Kto zawitał 15 listopada do sali Akwen w siedzi-
bie NSZZ „Solidarność”, na pewno odczuł wzruszenie. 
Koncert „Nasza Niepodległa” poprzez wyjątkowość 
wykonawców, ich zaangażowanie i dobór utworów 
był próbą szczerego wyśpiewania uczuć miłości do 
ojczyzny. W repertuarze były znane, wzniosłe i popu-
larne pieśni i piosenki, m.in. „Rota”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Przybyli ułani”, „Ostatni mazur”, „Szara 
piechota” itd. Koncert przygotowało Stowarzyszenie 
Miłośników Pieśni Patriotycznej działające przy Szko-
le Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku wraz 
z zaprzyjaźnionymi szkołami podstawowymi i zawo-
dowymi. Stowarzyszenie działa od 11 lat.

Zapraszamy na szkolenia:  
grudzień 2022 r.

 5 grudnia – szkolenie z ordynacji wyborczej
 9 grudnia – szkolenie dla skarbników organi-

zacji związkowych
 12 grudnia – szkolenie z ordynacji wyborczej 

w Wejherowie (siedzibie oddziału)
 14 grudnia – szkolenie z ordynacji wybor-

czej
Zgłoszenia: Dział Szkoleń, tel. 305 54 79,  
e-mail: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
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Reklama

Uroczystości z okazji obchodów 52 rocznicy Grudnia ’70 oraz złożenia 
hołdu ofiarom wprowadzonego 41 temu stanu wojennego. 

Główne uroczystości
16 grudnia 2022 r. (piątek), organizator: ZRG NSZZ „Solidarność”
 godz. 10.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców: zapalenie zniczy, zło-

żenie wieńców i kwiatów przez czynnych i emerytowanych pracowników Stocz-
ni Gdańsk SA (współorganizator: NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej). 

 godz. 14.30 – Gdańsk Przymorze, złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem 
Jana Pawła II i Ronalda Reagana, następnie ok. godz. 15.00 – Gdańsk Wrzeszcz, 
złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Anny Walentynowicz (współorga-
nizator: Stowarzyszenie „Godność”). 

 godz. 16.00 – Gdańsk, pomnik Poległych Stoczniowców: Apel Poległych; Modli-
twa; Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów; Przemarsz do bazyliki pw. św. Brygidy 
w Gdańsku.

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

17 grudnia 2022 r. (sobota):
 godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik O�ar Grudnia 1970: Apel Poległych; Mo-

dlitwa; Wystąpienia; Składanie wieńców i kwiatów.
 godz. 15.45 – Gdynia, program muzyczny w wykonaniu uczniów SP 40 w Gdy-

ni pt. 52 lata temu. W hołdzie o�arom i bohaterom; uroczysta Msza Święta w ko-
ściele Najświętszego Serca Pana Jezusa; przemarsz pod pomnik O�ar Grudnia
1970 przy Urzędzie Miasta Gdynia: Apel Poległych i salwa honorowa; Modlitwa; 
Wystąpienia; Złożenie wieńców i kwiatów.

Inne planowane uroczystości w Regionie Gdańskim 
 11 grudnia, godz. 9.30 – Kościerzyna. Uroczysta Msza św. w intencji O�ar Grud-

nia 1970 i stanu wojennego w kościele pw. Świętej Trójcy (org. Oddział NSZZ „S” 
w Kościerzynie).

 13 grudnia – Gdańsk, godz. 11.00. Przy bramie Aresztu Śledczego (ul. 3 Maja)  
uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej kobietom, działaczkom NSZZ „Soli-
darność” oraz innych organizacji niepodległościowych i opozycyjnych, interno-
wanym i więzionym przez władze komunistyczne w latach 1981–1989 (org. IPN 
– Oddział w Gdańsku).

 13 grudnia – Gdańsk, godz. 12.00. Plac Solidarności. Złożenie kwiatów i zapa-
lenie zniczy pod tablicą upamiętniającą O�ary Stanu Wojennego na Wybrzeżu:
Antoniego Browarczyka, Piotra Sadowskiego, Wacława Kamińskiego, Jana Sam-
sonowicza. (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”).

 13 grudnia – Gdynia, godz. 18.00. Msza św. w kościele oo. Redemptorystów 
przy ul. Portowej w Gdyni w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, pro-
gram słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z II LO w Gdyni. Po nim nastąpi 
przejście pod pomnik O�ar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów
(org.: ZRG – Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdyni i Urząd Miasta).

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 16.45. Zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową 
na budynku b. KW PZPR, o godz. 17.00 pod pomnikiem upamiętniającym An-
toniego Browarczyka (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”). 

Więcej informacji: ww.solidarnosc.gda.pl.

Mecenasem obchodów 52 rocznicy Grudnia ’70 i 41 rocznicy stanu wojennego 
jest Energa Grupa ORLEN.

Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem…

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą już kolejnymi, które spędzać będziemy w cieniu 
ludzkiej tragedii. W zeszłym roku życzyliśmy sobie końca pandemii koronawirusa na 

świecie, nie przypuszczając, że może nas spotkać jeszcze coś gorszego. Wybuch okrutnej 
wojny za naszą wschodnią granicą uświadomił nam, jak kruche i złudne są ludzkie plany 

i działania.  
Jednocześnie pokazaliśmy, że słowo „solidarność” ma dla Polaków rzeczywisty wymiar 

i głęboki sens. 
W tych wyjątkowo trudnych czasach szczególnie potrzebna jest wiara i nadzieja, które 

właśnie niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia.
Siadając do wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy o ludziach, którzy ten czas spędzać będą często 

bez prądu i wody, nie wiedząc, co przyniesie dzień następny. 
Doceńmy także to, że możemy się spotkać się z bliskimi przy wspólnym stole i w pokoju 

świętować ten szczególny czas.
Niech nadchodzący 2023 rok przyniesie pokój wszystkim ludziom doświadczającym wojen 
na świecie, ale także niech przywróci właściwy sens takim słowom, jak godność i szacunek 

do drugiego człowieka.
Krzysztof Dośla

przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Donald Tusk w walce 
o prawa pracownicze?

Brzmi to jak żart, biorąc pod uwagę, że za rządów partii, której 
liderem jest Donald Tusk, niektórzy Polacy pracowali za 5 zł 
na godzinę, wszechobecne były umowy śmieciowe i praca na 
czarno. A jednak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych zaprosiło właśnie Tuska do udziału w kampanii EKZZ 
dotyczącej m.in. podniesienia niskich płac pracowników bory-
kających się z obecnym kryzysem. Naszym zdaniem przewod-
niczący PO to symbol braku dialogu społecznego, lekceważenia 
związków zawodowych i pracowników, a nie orędownik spraw 
pracowniczych. Przypomnijmy również fakt, że OPZZ przez lata 
rządów koalicji PO-PSL, razem z NSZZ „Solidarność” i Forum 
Związków Zawodowych, tworzyło wspólny front przeciwko 
ówczesnej władzy. Poniżej przykład jednego ze stanowisk OPZZ 
z 2013 roku.
Negatywnie oceniamy politykę rządu, która będzie w 2013 r. 
skutkować obniżeniem popytu wewnętrznego. Mimo deklaracji 
rządu wzrasta �skalizm państwa. Progi podatkowe pozostaną w 
kolejnym roku na tym samym poziomie, a kwota wolna od po-
datku, zaliczana do najniższych w Unii Europejskiej, nie wzrosła 
od 2009 r.
Negatywnie oceniamy też plany likwidacji ulg podatkowych 
przysługujących osobom �zycznym, np. (...) na internet, zmiany w
obliczaniu podatku od umów autorskich czy projektowane mody-
�kacje ulgi prorodzinnej. Te działania nie sprzyjają rodzinie, nega-
tywnie wpłyną również na działalność kulturalną, wynalazczość, 
innowacyjność, a także działalność naukową i twórczą obywateli.
Nie zgadzamy się również z polityką państwa w zakresie edukacji. 
Planuje się wzrost wynagrodzeń nauczycieli na rok 2013 o 2,5 proc. 
To wzrost wynagrodzeń poniżej poziomu planowanej in�acji, co
oznacza realny spadek wynagrodzeń.
Skąd więc pomysł, by twarzą związkowej kampanii zrobić 
zagorzałego antyzwiązkowca, czyżby OPZZ nie miało innych 
autorytetów, które reprezentowałyby ich interesy?

Krytykuje rz¹d, a sam 
sprowadza rosyjskie 
ogórki
Od kilku miesięcy węgiel jest jednym z głównych tematów 
dysputy publicznej. Niektórzy politycy zdążyli w sprawie 
wydobycia węgla w naszym kraju zmienić zdanie kilkukrotnie. 
Obecny rząd był krytykowany zarówno za to, że wcześniej nie 
zabronił prywatnym �rmom importować węgla z Rosji, potem,
że zabronił. W powszechnej krytyce rządu za to, co zrobił, i za to, 
czego nie zrobił, przoduje oczywiście opozycja. Krytyka to jed-
nak prawo opozycji, chociaż niektórzy może powinni najpierw 
zrobić porządek we własnym ogródku. Takim przykładem jest 
senator Jacek Bury z Polski 2050, który kilkukrotnie wypowiadał 
się negatywnie na temat polityki rządowej w sprawie węgla, 
a sam w tym czasie sprowadzał z Rosji – co prawda nie węgiel 
– ale ogórki, zasilając kasę Putina. Dopiero po ujawnieniu całego 
procederu obiecał, że rosyjskie ogórki nie tra�ą już do Polski.

Polacy nie doroœli 
do niepodleg³oœci?
– Wydaje mi się, że my w Polsce nie dojrzeliśmy do niepodle-
głości, do demokracji – w taki szokujący sposób wypowiedział 
się pod koniec listopada nie kto inny, jak Basil Kerski, dyrektor 
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Dziwnie te 
słowa brzmią w ustach osoby odpowiedzialnej między innymi 
za propagowanie dorobku Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”, od którego zaczęły się nie tylko 

zmiany niepodległościowe i demokratyczne w naszym kraju, 
ale również w całym bloku komunistycznym. Ale dziwna jest też 
sama postać pana Kerskiego. I tak, np. w 1986 r. dobrowolnie 
zrzekł się on polskiego obywatelstwa na rzecz obywatelstwa 
niemieckiego. Dzięki znajomościom w kręgach gdańskich 
liberałów Kerski został w 2011 roku szefem ECS. W rządzonym 
przez niego od tego momentu Centrum trudno znaleźć ducha 
„Solidarności”, nie odbywają się tam żadne imprezy, w których 
uczestniczyłby NSZZ „Solidarność”, nie mają tam również swoich 
siedzib organizacje związane z NSZZ „Solidarność”. Zarówno 
obecni działacze Związku, jak i wielu tych z lat osiemdziesiątych 
z niesmakiem wypowiada się na temat dokonań Basila Kerskie-
go jako szefa ECS. 
– ECS to element oszukiwania robotników. Próbowano różnymi 
metodami zawłaszczyć również Salę BHP, ale na szczęście „Soli-
darności” udało się zachować ten historyczny obiekt, w którym 
realizujemy wszystkie nawiązania do Sierpnia ‘80. W ECS-ie jest 
sporo pamiątek, ale ich ekspozycja jest próbą zawłaszczania Sierp-
nia ’80 przez środowisko Platformy – tak Europejskie Centrum 
Solidarności ocenia były przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek. 

Czy za zêby sêdziego 
¯urka zap³aci podatnik?

Brzmi to jak fake news mający na celu ośmieszenie środowiska 
sędziowskiego, a jednak jest to wiadomość prawdziwa, pod któ-
rą podpisuje się „Gazeta Polska”. Pełnomocnik znanego z walki o 
„wolne sądy” sędziego Waldemara Żurka złożył w krakowskim 
sądzie wniosek, w którym między innymi zwraca się:
…o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego stomatologa na fakt, 
czy stan uzębienia powoda mógł zostać spowodowany długo-
trwałym stresem, prowadzącym do »ścierania« uzębienia, a jeśli 
tak, to na fakt sposobu i kosztów odbudowy uzębienia powoda. 
Celem zabezpieczenia tego dowodu prosimy o pilne zlecenie badań 
u biegłego, gdyż W. Żurek musi obecnie dokonać interwencyjnej 
nadbudowy uzębienia startego patologicznie na skutek stresu. 
Uwzględnienie tego wniosku mogłoby mieć charakter funda-
mentalny, otwierałoby drogę do odszkodowań dla tysięcy, jak 
nie setek tysięcy Polaków, którzy stracili uzębienie (i nie tylko) 
zderzając się z machiną sądowniczą w Polsce.

Niestety, wci¹¿ aktualne...

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Świat liczy gole, 
a Ukraińcy 
rakiety
Miesiąc temu zapowiadaliśmy solidarnościowy „Marsz Godności”, który 
miał się odbyć 17 listopada. Po dramatycznych wydarzeniach przy ukra-
ińskiej granicy (eksplozji rakiety, w wyniku której dwie osoby zginęły) 
manifestacja została zawieszona. Nie oceniając samej decyzji, na pewno 
celem Związku nie jest manifestacja sama w sobie, lecz wywarcie presji, 
aby siąść do rozmów i negocjacji. Warto podkreślić, że tak się stało. 
Już tego samego dnia (17 listopada) doszło do spotkania z premierem 
i wstępnego omówienia postulatów oraz decyzji o powołaniu związkowo-
-rządowego zespołu, który nad zgłoszonymi przez Związek postulatami 
ma się pochylić. Po owocach pracy poznamy, czy i co udało się osiągnąć. 

A czasu jest niezmiernie mało, biorąc pod uwagę fakt, że realizacja 
znacznej części postulatów rzutuje na przyszłoroczny budżet państwa, 
już przecież w dużej mierze skrojony, a innych – od decyzji zapadających 
w Brukseli. Nie przez przypadek manifestacja miała skierować się także 
ku przedstawicielstwu UE w Warszawie. 

Oprócz trzech głównych postulatów, tzn. wsparcia przedsiębiorstw 
energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników ener-
gii i gazu, wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów 
publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty 
oraz wprowadzenia emerytur stażowych, dołączono także kilka innych 
obszarów do negocjacji, w tym postulat zwiększenia ochrony dla działa-
czy związkowych. Wbrew – można by rzec – obiegowym opiniom sprawa 
jest bardzo ważna, wręcz kluczowa dla dialogu, szczególnie na szczeblu 
zakładowym. Coraz mniej jest bowiem chętnych do pełnienia związ-
kowych funkcji – najczęściej społecznie – pod groźbą potencjalnych 
represji. Niby chroniony działacz związkowy, wyrzucony z pracy, często 
latami dochodzi przed sądem swoich praw. 

Podstawowy postulat od lat zgłaszany przez „Solidarność” zakłada, że 
do czasu prawomocnego orzeczenia sądu osoba chroniona pozostaje na 
swoim stanowisku pracy. Zgodnie zresztą z zasadą, że do czasu udowod-
nienia winy jest się niewinnym. Takie rozwiązanie być może przyspieszy-
łoby sądowe rozstrzygnięcia, a pracodawców, którzy nie mogliby pozbyć 
się niewygodnego działacza z dnia na dzień, zachęciłoby – być może – do 
dialogu, z którym nie jest najlepiej i to na każdym szczeblu. Siedem lat 
funkcjonuje nowa ustawa o radach dialogu społecznego wprowadzana 
z nadzieją na przełom. Jednak, zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i wojewódzkim, wydaje się, że rady dialogu są bardziej forum wymiany 
informacji, niż podejmowania skutecznych decyzji. Stąd światełkiem 
w tunelu jest ostatnia informacja o pracach nad kolejną nowelizacją 
ustawową wprowadzającą Urząd ds. Dialogu Społecznego. Jej istotą jest 
zdecydowanie większa niezależność i samodzielność w działaniu takiej 
instytucji. Co z tego wyjdzie – zobaczymy.

Na koniec kilka zdań o wydarzeniu skupiającym uwagę części świata – 
mundialu „na pustyni”. Kiedy ten felieton trafi do Czytelników, będzie już 
po meczu Polska-Francja w jednej ósmej finału. Pewnie wtedy będziemy 
wiedzieli więcej. Na razie kilka uwag okołomundialowych. Najpierw 
o sprawozdawcach. Generalnie dobrze się słucha komentujących mun-
dialowe mecze najczęściej w parach – dziennikarz i były reprezentacyjny 
piłkarz. Choć można też zauważyć specyficzne składniowe neologizmy, 
jak na przykład „minął go na szybkości”. Warto zauważyć też ukraińskie-
go komentatora meczu Polska-Argentyna, który po obronionym przez 
Wojciecha Szczęsnego karnym krzyknął w uniesieniu: „chwała Ukra-
inie!”, dodając po polsku: „niech żyje Polska!”. Nie wiemy, jak komento-
wał to rosyjski sprawozdawca, bo FIFA w ostatniej chwili sprzedała za 
50 milionów dolarów prawa do transmisji mistrzostw także dla telewizji 
rosyjskiej. Wiemy natomiast, że już w fazie grupowej odpadają futbolowi 
potentaci – Belgia i Niemcy. Wiemy też, jak powiedział ukraiński polityk, 
że gdy świat liczy gole strzelone w Katarze, Ukraińcy liczą strącone rosyj-
skie rakiety. Bo wojna, niestety, trwa.

Jacek Rybicki
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Ruszyły prace nad powołaniem ro-
boczego zespołu do spraw wypra-
cowania porozumienia pomiędzy 
rządem a KK NSZZ „Solidarność”. 

23 listopada na zaproszenie szefa Kan-
celarii Premiera Marka Kuchcińskiego od-
było się pierwsze spotkanie organizacyjne. 
Zgodnie z ustaleniem po spotkaniu z 17 
listopada br. po odwołanej manifestacji 

ReklamaReklama

„Marsz Godności”, zespół taki ma ukon-
stytuować się do końca listopada. Rozmo-
wy będą toczyły się w ośmiu następujących 
obszarach:
1. Wsparcia przedsiębiorstw energo-

chłonnych w związku z wysoką 
dynamiką cen nośników energii 
i gazu.

2. Zmian w systemie polityki energe-
tycznej Polski.

3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnio-
nych w sferze finansów publicznych 
w 2023 roku oraz zmian systemowych 
w kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej z uwzględ-
nieniem oświaty.

4. Odmrożenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych.

5. Wyłączenia dodatku za pracę w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia, 

„Solidarność” rozpoczyna rozmowy z rządem 
szczególnie uciążliwych lub niebez-
piecznych z płacy minimalnej.

6. Zmian systemowych w funkcjono-
waniu oraz finansowaniu domów 
pomocy społecznej.

7. Ochrony pracowników podlegają-
cych szczególnej ochronie, w tym 
działaczy związkowych.

8. Zmiany ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych – emerytury stażowe oraz 
uchylenia wygaszania emerytur po-
mostowych.
Pełen skład osobowy zespołu robo-

czego zostanie podany w późniejszym 
terminie. Przewiduje się również po-
wołanie podzespołów problemowych. 
Zadaniem zespołu jest wypracowanie 
porozumienia pomiędzy Związkiem 
i rządem RP.
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– Jeśli chodzi o pierwszy postulat (Marszu Godności – dop. red.) powstrzymania 
cen energii, dotyczący głównie zakładów energochłonnych, bo odbiorcy indywidu-
alni są w miarę zaopatrzeni, rząd realizuje postulaty dotyczące rozwiązań systemo-
wych i zamrożenia cen energii na pewnym pułapie dla indywidualnych odbiorców, 
dziś po rozmowie z premierem jest zgoda i wstępne porozumienie, aby rozszerzyć 
katalog tych zakładów energochłonnych. Tu oprócz przyjęcia ustawy musi być noty-
�kacja w Komisji Europejskiej. I tu jest zgoda i zrozumienie ze strony rządu.

(...) Co do kolejnych postulatów zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie przez 
półtorej godziny rozwiązać tych problemów, o których mówimy od kilku lat. Prze-
cież tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i podwyżki w sferze �nansów publicz-
nych, ale przede wszystkim rozwiązania systemowe, czyli wynegocjowanie swo-
istego układu zbiorowego pracy dla pracowników sfery �nansów publicznych, czyli
tzw. budżetówki. Pan premier zobowiązał się w ciągu półtora tygodnia, a nawet 
tygodnia, do powołania zespołu roboczego „Solidarność” – rząd. Na czele strony 
rządowej stanie najprawdopodobniej szef Kancelarii Premiera, minister Kuchciń-
ski, z naszej strony przewodniczący Nakonieczny. I rozpoczynamy pilne rozmowy 
dotyczące postulatów płacowych i trzeciego postulatu – emerytur stażowych. My 
będziemy przygotowywać pilnie nasze analizy i postulować odmrożenie projek-
tów w komisji sejmowej.

Piotr Duda po spotkaniu z premierem  
17 listopada 2022 r. 
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– Rozmawiamy obecnie po zawie-
szeniu protestu „Solidarności” pla-
nowanego na listopad w Warszawie. 
Decyzja w tej sprawie Komisji Krajo-
wej została podjęta w głosowaniu, 
na którym nie było jednogłośności. 
Jakie było Pana stanowisko?

– Moim zdaniem należało przede 
wszystkim się zastanowić przy podej-
mowaniu tej decyzji miesiąc wcześniej. 
Przecież wojna za naszą wschodnią gra-
nicą trwa już wiele miesięcy. Musimy 
jednak pamiętać, że manifestacja nie 
jest celem sama w sobie.  Dobrze się 
więc stało, że premier się zreflektował 
i postanowił spotkać się z przedstawi-
cielami Związku. Szkoda natomiast, że 
dopiero w listopadzie. Był przecież na 
to czas od momentu, gdy zorganizowa-
ne zostało zebranie Komisji Krajowej 
w Zakopanem. Przez ten okres rządo-
wo-związkowy zespół mógł już praco-
wać, szczególnie że część postulatów 
Związku ma wpływ na przyszłoroczny 
budżet. 

– Przypomnijmy więc, czego domaga 
się obecnie Związek. 

– Dwa z głównych naszych po-
stulatów to, wynikające w znaczącej 
mierze z trwającej wojny, systemowe 
powstrzymanie podwyżek cen energii, 
jak i wzrost wynagrodzenia na pozio-
mie 20 procent dla szeroko rozumianej 
sfery finansów publicznych. Trzeci po-
stulat, a więc emerytury stażowe, był już 
przedmiotem porozumienia zawartego 
przed wyborami prezydenckimi siedem 
lat temu. Tymczasem nasz projekt oby-
watelski leży w Sejmie i nic się z nim nie 
dzieje. Warto byłoby więc, aby strona 
rządząca jasno określiła, czy wyrzuca go 
do kosza, czy proceduje.

– Wracając do samej manifestacji. 
Głównym argumentem związanym 
z jej zawieszeniem była tragedia, do 
jakiej doszło w Przewodowie, gdzie 
na skutek wybuchu rakiety zginęły 
dwie osoby. 

– Rozumiem obawy części kole-
gów związane z tym zdarzeniem, jak 
i tym, że mogłoby dojść do prowoka-
cji. Wiemy z doświadczenia i historii 
najnowszej, że strona wywodząca się z 
dawnego Związku Radzieckiego i służ-
by, które tam funkcjonują, są zdolne do 
każdej podłości. Rozważając decyzję o 
manifestacji każdy miał świadomość, 
że do prowokacji może dojść. Powta-
rzam raz jeszcze, iż zadaniem Związku 
nie jest organizowanie manifestacji, ale 
podpisywanie porozumień, które będą 
poprawiały sytuację pracowników. Do 
tego trzeba oczywiście dostosowywać 

Artykułując oczekiwania, 
tworzymy program  
na następną kadencję
Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

instrumenty. Jeśli wszelkie metody ne-
gocjacyjne zawodzą, to pozostaje tylko 
protest jako forma nacisku do tego, aby 
usiąść przy wspólnym stole. 

– Jak w przypadku Komisji Między-
zakładowej Pracowników Morza 
Bałtyckiego, gdy do rozmów doszło 
dopiero po ogłoszeniu, że podczas 
uroczystości otwarcia przekopu 
Mierzei Wiślanej odbędzie się mani-
festacja. 

– Niestety, okazało się tutaj, że aby 
w ogóle zwrócić uwagę na istniejący 
problem i aby ktokolwiek na poziomie 
rządu zechciał zainteresować się kło-
potami osób pracujących na morzu, 
trzeba było podjąć decyzję o takiej for-
mie uzewnętrznienia niezadowolenia 
i pokazania ogółowi społeczeństwa, 
że te problemy nie są rozwiązywane. 
Wówczas pojawiło się zainteresowanie, 
choć wcześniej, przez półtora roku, 
nie można było nakłonić nikogo do 
poważnej rozmowy. To źle świadczy 
o rządzących, ponieważ w rządzie jest  
wiele osób. Niekoniecznie na każdym 
spotkaniu musi być obecny prezydent 
czy premier. 

– Czy kwestia handlu w niedziele 
również będzie wymagać ostrzej-
szych kroków? Z jednej strony mamy 
sukces Związku, ale z drugiej widać 
co jakiś czas kolejne próby ominięcia 
prawa. 

– Mamy do czynienia z instytucja-
mi czy ludźmi, którzy preferują okre-
ślony sposób działalności biznesowej 
oraz zachowania nieznoszące jakie-
gokolwiek innego zdania albo stano-
wiska. To rozpowszechniony w Polsce 
w latach 90. system autorytarnego 
zarządzania i traktowania firmy jak 
XVIII–XIX-wiecznego folwarku. Nie-
którzy będą zawsze szukali możliwo-
ści obejścia przepisów, choć nie ma to 
nawet uzasadnienia ekonomicznego. 
Udowodniliśmy bowiem już wielokrot-
nie, że otwieranie tego dnia sklepów 
wielkopowierzchniowych wcale nie 
przynosiło takich zysków, jak wyda-
wałoby się, że mogłoby to dawać. Było 
wręcz odwrotnie. Zamknięcie sklepów 
w te dni pokazuje, że handel w piątki 
i soboty z naddatkiem wyrównuje wy-
imaginowane straty. Ale racjonalnie 
można dyskutować z osobami, które 
chcą osiągać porozumienie... Podsu-
mowując – każda ustawa, która nie jest 
społecznie obojętna, wymaga nadzoru 
z naszej strony. Od czasu do czasu trze-
ba także zrobić resume, sprawdzić, ja-
kie są słabe punkty, uwzględnić uwagi 
i – jeśli istnieją racjonalne przesłanki 

do wprowadzenia zmian – to je wpro-
wadzić. 

– A ile potrzeba będzie czasu na 
wejście w życie zmian w prawie 
związanych z realną ochroną pra-
cowników, o co również zabiega 
„Solidarność”?

– Chodzi tutaj o artykuł 52 kodeksu 
pracy stosowany dziś jako narzędzie 
walki ze związkowcami podlegającymi 
ochronie ustawowej. My nie mamy nic 
przeciwko temu artykułowi, ale chce-
my, aby prawo było stosowane wobec 
wszystkich w taki sam sposób. Mówimy, 
że pracownika można pozbawić pracy 
i możliwości zarabiania na życie, gdy 
oskarżenie go o taki czy inny niecny 
czyn zostanie stwierdzone prawomoc-
nym wyrokiem sądu. Natomiast patrząc 
na terminy, w jakich zapadają wyroki, 
uważamy, że sądownictwo w Polsce 
powinno ulegać bardzo daleko idącym 
zmianom. Bo jak długo można się zaj-
mować prostymi sprawami? To tylko 
jeden z przykładów pokazujących, jak 
bardzo potrzebna jest głęboka zmiana 
w polskim wymiarze sprawiedliwości. 

– Kończący się rok przyniósł na 
szczęście też pozytywne zjawiska, na 
przykład w gospodarce morskiej. 

– Wprowadzony został program 
Miecznik, wydłużony program Kor-
moran, a uruchomiony program Bato-
ry. I, co nas cieszy, to fakt, że liderami 
w poszczególnych projektach są nasze 
stocznie. Warto mówić, że w zakresie 
przychodów dla firm realizujących 
poszczególne zadania są to kontrakty 
wielomiliardowe. 

– Jest jeszcze temat farm wiatrowych, 
na temat których Związek zorganizo-
wał rok temu konferencję, a pół roku 
temu uczestniczył w innej. 

– Tutaj martwi nas, że zaangażo-
wanie polskiej gospodarki jest na mi-
zernym poziomie. Nadal nie powstaje 
zaplecze i raczej nie powstanie w loka-
lizacjach, o których myśleliśmy. Coraz 
boleśniejszy staje się także brak szero-
ko rozumianego szkolnictwa morskie-
go. W wymiarze zgodnym z naszymi 
ambicjami jest ono realizowane na 
Uniwersytecie Morskim w Gdyni, 
szkolącym przyszłych oficerów floty 
oraz Akademii Marynarki Wojennej, 
która kształci studentów pod kątem 
marynarki wyposażanej w nowocze-
sne okręty. Cały pozostały obszar jest, 
delikatnie mówiąc, w zapaści. Brak 
chętnych na studia magisterskie na 
Wydziale Budowy Okrętów Politechni-
ki Gdańskiej może być pierwszą ozna-

ką, że za kilkanaście lat nie będziemy 
mieli fachowców wywodzących się 
z polskich uczelni, a potrafiących za-
projektować statek. To jest pierwszy 
sygnał pokazujący, że musimy zinten-
syfikować prace tworzące pozytywny 
klimat wokół przemysłu stoczniowego 
i pokazywać, że w takich zawodach, jak 
projektant, budowniczy czy specjalista 
od siłowni okrętowych można znako-
micie pracować, zarabiać, rozwijać się 
i jednocześnie realizować naukowo. To 
jest ważne, ponieważ jedną z przyczyn 
zapaści gospodarki morskiej jest brak 
młodej kadry naukowej stanowiącej 
pewien motor napędowy. Tymczasem 
w ogóle nie mamy szkolnictwa realizo-
wanego na poziomie średnim i zawo-
dowym. Jeśli mówimy o absolwentach 
przygotowanych do pracy w przemyśle 
stoczniowym, to jest to rząd kilkudzie-
sięciu osób rocznie, co pokazuje, z ja-
kim zjawiskiem będziemy musieli zde-
rzyć się za dziesięć albo kilkanaście lat, 
nie mając własnych, wykształconych 
w Polsce pracowników obsługujących 
terminale portowe czy pracujących 
przy budowie statków. 

– Choć, na razie, są dobre rokowania 
związane z zamówieniami. 

– To kontrakty wieloletnie, a nie 
praca zaplanowana na kilka miesięcy 
lub rok, a jednocześnie okazja do pozy-
skania nowoczesnych technologii i zdo-
bywania doświadczenia. W ten sposób 
podnosimy swoją konkurencyjność 
w stosunku do innych podmiotów. Wra-
cając do tematu farm wiatrowych oraz 
technologii związanych z uzyskiwaniem 
prądu z wiatru poprzez nowoczesne jak 
na polskie warunki urządzenia – mieli-
śmy nadzieję, że przynajmniej częścio-
wo ich produkcja będzie odbywać się 
w Polsce lub przynajmniej będziemy się 
uczyć na pierwszych farmach, aby nasz 
udział był istotny. Dziś to się nie dzie-
je, co budzi zaniepokojenie, ponieważ 
czas płynie. Poza tym pewne wymogi 
zmuszają nas do pozyskiwania coraz 
większej ilości prądu w tej formule. 
W perspektywie należy mieć na uwa-
dze także odległą budowę elektrowni 
jądrowej planowaną w naszym woje-
wództwie. Nie bagatelizując zagrożeń, 
możemy spojrzeć na to z perspektywy 
miejsc pracy i szans. Choć to również 
sprowadza się do faktu, że za lat kilka, 
kilkanaście potrzebnych będzie coraz 
więcej wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów i fachowców. 

– Z tym wiąże się również, i to nieza-
leżnie od branży, kwestia wynagro-
dzeń. „Solidarność” wywalczyła pod-
wyżki płacy minimalnej, ale w tym 
roku nie były one w takiej wysokości, 
jakiej oczekiwał Związek. 

– Przez wiele lat dążyliśmy do uzy-
skania pewnego poziomu będącego wy-
znacznikiem przynależności do grupy 
państw o lepszym statusie gospodar-
czym. Zmierzaliśmy do osiągnięcia 
płacy minimalnej w wysokości 50 pro-
cent średniej płacy w kraju. I ten cel 
udało się dwa lata temu osiągnąć. Na-
tomiast nasze oczekiwania w zakresie 
2023 roku były wysokie, aby nie trzeba 
było przez kilka kolejnych lat odrabiać 
zaległości. Ustalona kwota nie jest do 
końca tym, co chcieliśmy uzyskać, ale 
mimo wszystko bardzo dużo, ponieważ 
rząd zweryfikował swoje nieugięte na 
początku stanowisko. Jesteśmy w gra-
nicach kilkudziesięciu złotych różnicy 
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Dwa z głównych 
naszych postulatów to, 
wynikające w znaczącej 
mierze z trwającej wojny, 
systemowe powstrzymanie 
podwyżek cen energii, jak 
i wzrost wynagrodzenia na 
poziomie 20 procent dla 
szeroko rozumianej sfery 
finansów publicznych. 
Trzeci postulat, a więc 
emerytury stażowe, był już 
przedmiotem porozumienia 
zawartego przed wyborami 
prezydenckimi siedem lat 
temu. 
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Problemy w zakładach pracy oraz sprawa kształcenia kadr dla przemysłu 
okrętowego to jedne z głównych tematów posiedzenia członków Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 7 listopada br. 
w siedzibie gdańskiej „S”.

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Kadry dla przemysłu okrętowego 
i problemy zakładów pracy

– Po raz pierwszy w historii politechniki nie ma w tym roku naboru na studia 
magisterskie o specjalności budowy okrętów. Hołdowałem przekonaniu, że jeśli na-
potykamy problem, to należy go rozwiązać. I został on – dosłownie – rozwiązany. Nie 
ma Wydziału Okrętownictwa, nie ma kształcenia kadr na tym kierunku. Brakuje w 
dokumentach ministerialnych odniesienia do charakterystyki unikalnej specjalności 
konstruowania wielkich jednostek, wymagającej znakomitej kadry. Nie ma przy tym 
możliwości odtworzenia „z marszu” tego kierunku. – mówił z goryczą i ironią inż. 
Krzysztof Czerwiński, okrętowiec, pracownik dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, 
od lat, wraz z gdańską „Solidarnością”, upominający się o utrzymanie możliwości 
kształcenia inżynierów okrętowników na PG.

Przypomnijmy, że kształcenie inżynierów budowy okrętów było istotną specyfiką 
Politechniki Gdańskiej od początku jej istnienia. W 1904 roku utworzony został bowiem 
Wydział Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych. W III RP był to Wydział Oceanotech-
niki i Okrętownictwa, a następnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

– Być może zabrakło przełożenia siły naszej argumentacji na Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki, tak by przekonać ministra Przemysława Czarnka do zmiany rozporzą-
dzenia dotyczącego dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Od 2018 roku podejmo-
waliśmy, także jako ZRG, starania o przywrócenie w dokumentach ministerialnych 
dziedzin naukowych związanych z sektorem stoczniowym. Fakt, niestety, jest taki, 
że w kolejnych rozporządzeniach dziedziny te się nie znalazły. My się nie poddaje-
my. Forum Okrętowe, czyli pracodawcy, i my – związkowcy, jako sekcja okrętowa  
–  wnosimy pod obrady Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego punkty 
dotyczące tychże dziedzin naukowych. Forum Okrętowe przygotowało dokument 
o odbudowie szkolnictwa okrętowego – relacjonował Krzysztof Żmuda, lider NSZZ 
„S” w Remontowa Shipbuilding SA. 

Kolejne tematy, budzące związkowy niepokój, to sytuacja w sektorze meblar-
skim. Po raz kolejny na alarm bił Marek Albecki, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ ,,Solidarność” w Klose Gościcińskiej Fabryce Mebli. Przestrzegał on 
przed niejasnymi planami właściciela zakładu, szczególnie w perspektywie łączenia 
zakładów w Gościcinie, Czersku i Nowem. Nie wiadomo, jaki będzie rezultat tej 
fuzji w ramach Pomorskiej Fabryki Mebli. Marka handlowa to właśnie Klose, ale 
tworzą ją trzy zakłady. 

Podobnie niepokojące wieści dochodzą z Łubiany koło Kościerzyny. Okazuje się, 
że z jakichś przyczyn nie zostały wpisane do rejestru zakładów objętych limitowany-
mi cenami energii elektrycznej Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana”. O zagrożeniu 
dla tego ważnego nie tylko dla Kościerzyny zakładu pracy poinformował podczas 
obrad ZRG Krzysztof Rekowski, lider NSZZ „S” w wytwórni porcelany.

Jest i promyk optymizmu. Otóż w gdańskiej państwowej (na razie) spółce prze-
ładunkowej Port Gdański Eksploatacja, dzięki determinacji związków zawodowych 
– jak poinformował lider tamtejszej „Solidarności” Piotr Ratkowski – wywalczono 
podniesienie pensji w mijającym roku o łącznie 1100 zł. To pozytywny efekt zwięk-
szonych przeładunków, świadczonych m.in. przez port. Nadal jednak otwarte jest 
pytanie o proces prywatyzacji tej strategicznej spółki.

(asg)
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W hipermarketach godzinowe ob-
roty po 21.00 stanowią poniżej 1 
procenta całodziennego utargu 
– wyliczyła handlowa „Solidarność”. 
Zdaniem związkowców w obliczu 
kryzysu energetycznego sieci han-
dlowe powinny skrócić godziny 
otwarcia sklepów. Apel w tej spra-
wie 9 listopada został skierowany 
do Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji.

Apel handlowej „Solidarności” to 
reakcja na podejmowane w ostatnim 
czasie działania sieci handlowych zmie-
rzające do ograniczenia zużycia ener-
gii. – Niektóre sieci w związku z bardzo 
wysokimi cenami energii wyłączyły 
część oświetlenia w swoich sklepach. 
Inne przykręciły ogrzewanie. Są też 
takie, które skróciły godziny otwarcia 
sklepów, co w naszej ocenie jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Zwróciliśmy 
się POHiD, aby w ramach branżowego 

porozumienia wszystkie sieci skróciły 
godziny pracy hiper- i supermarketów 
oraz dyskontów spożywczych do go-
dziny 21 – powiedział Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Han-
dlu NSZZ „Solidarność”.

W ocenie związkowców funkcjono-
wanie sklepów wielkopowierzchniowych 
do późnych godzin nocnych nie ma eko-
nomicznego uzasadnienia. „Ruch w skle-
pach po godzinie 21 radykalnie spada. 
Z danych, które pozyskaliśmy, wynika, 
że w przypadku hipermarketów utarg 
między godziną 21 a 22 stanowi poniżej 
1 procenta całodziennych przychodów 
sklepu. Z kolei w segmencie dyskontów 
jest to ok. 2 procent całodziennego utar-
gu. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży 
są znacznie niższe od kosztów funkcjo-
nowania sklepów” – czytamy w piśmie 
skierowanym do POHiD, organizacji 
zrzeszającej największe zagraniczne 
sieci handlowe funkcjonujące w na-
szym kraju.

16 listopada przedstawiciele „Soli-
darności” i pozostałych central związ-
kowych działających w PKP Intercity 
podpisali porozumienie płacowe 
z zarządem spółki. Wynagrodzenia 
pracowników spółki wzrosną w 2023 
roku łącznie o 1120 zł brutto.

Podwyżka płac wejdzie w życie 
w dwóch transzach. W styczniu płace 
zasadnicze zostaną podwyższone o 500 
zł brutto, w lipcu wzrosną o kolejne 200 
zł brutto. Przewodnicząca „Solidarności” 
w PKP Intercity Maria Sędek podkreśla, 
że wzrost wynagrodzeń zasadniczych 
spowoduje wzrost pochodnych, które 
stanowią średnio 60 proc. wynagrodze-
nia zasadniczego danego pracownika. To 
oznacza, że w 2023 roku zarobki w spół-
ce wzrosną łącznie o 1120 zł. – To jest 
bardzo dobre porozumienie, z którego 
pracownicy powinni być zadowoleni. 
Wynegocjowaliśmy najwyższe podwyżki 
w historii firmy, ale trzeba pamiętać, że 
mamy najwyższą od lat inflację – powie-
działa Sędek.

Oprócz wzrostu płac w przyszłym 
roku, porozumienie przewiduje też wy-

płatę jednorazowej gratyfikacji w wy-
sokości 3,5 tys. zł brutto, która wpłynie 
na konta pracowników wraz z najbliż-
szą wypłatą, czyli do 10 grudnia. – To 
rekompensata za przeciągające się ne-
gocjacje. Żądania podwyżkowe związ-
ki zawodowe przedstawiły pracodawcy 
pod koniec lipca tego roku. Najważniej-
szy postulat dotyczył podwyższenia wy-
nagrodzenia zasadniczego od 1 sierpnia 
tego roku o 500 zł brutto. Pracownicy 
czekali na te pieniądze kilka miesięcy 
– stwierdziła Maria Sędek.

Jak informuje przewodnicząca „So-
lidarności” w PKP Intercity, podpisanie 
porozumienia kończy spór zbiorowy 
w spółce dotyczący płac. Dokument 
podpisało 14 central związkowych. – To 
były bardzo trudne negocjacje. Bez dzia-
łań „Solidarności”, która jest najwięk-
szym związkiem działającym w spółce, 
podwyżki w takiej wysokości byłyby 
trudne do osiągnięcia – podkreśla.

PKP Intercity realizuje dalekobieżne 
przewozy pasażerskie. Spółka zatrudnia 
ponad 8 tysięcy osób.

Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ 
„Solidarność”/aga/kk 

Handlowa „Solidarność” 
chce skrócenia godzin 
pracy w sklepach

Podpisano porozumienie 
płacowe w PKP Intercity

między naszym oczekiwaniem a tym, 
co rządzący zaoferowali. Miejmy tylko 
nadzieję, że średnia płaca nie będzie 
wzrastała z powodu rosnącego bezro-
bocia, ponieważ tak też może się dziać. 
Płaca minimalna jako zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb bytowych każ-
dej osoby, a także jako odniesienie dla 
wysokości zasiłku dla bezrobotnych 
i wielu innych świadczeń, wiąże się 
z określonym poziomem życia, który 
albo się zagwarantuje obywatelowi, albo 
znowu znajdziemy się w sytuacji, kiedy 
kilkanaście procent dzieci będzie przy-
chodziło do szkoły głodnych i niedoży-
wionych. To już przeżywaliśmy kilka-
naście lat temu, warto o tym pamiętać. 
Również w naszym województwie były 
powiaty z bezrobociem na poziomie 
25–30 procent. Obecnie mamy rynek 
pracownika, dlatego staramy się o niego 
dbać, a w większości z ponad 300 zakła-
dów pracy na Pomorzu, gdzie działają 
organizacje związkowe, nie dochodziło 
w tym roku do poważnych konfliktów. 

– W mijającym roku Związek udzielił 
również pomocy uchodźcom z Ukra-
iny. Czy punkt recepcyjny, jaki został 
zorganizowany w siedzibie „Solidar-
ności” w Gdańsku, zdał egzamin? 

– W ciągu trzech miesięcy z pomo-
cy skorzystało tutaj 1200 osób, kobiet 
i dzieci. Ale „Solidarność” udostępniła 
także ośrodki w Spale, gdzie były dzieci 
z ukraińskich domów dziecka oraz Jar-
nołtówku, w którym przebywało kilka-
set osób. Oprócz tego nasze struktury 
zaangażowały się w konkretną pomoc 
materialną. Generalnie dało się dostrzec 
dużą przychylność naszych organizacji 
do różnych akcji zabezpieczających po-
trzeby osób przebywających w Polsce. 
Podsumowanie roku jest więc okazją 
do podziękowania z całego serca za taką 
postawę, tym bardziej że wiele osób an-
gażowało się również indywidualnie, na 
przykład goszcząc uchodźców w swo-
ich domach. To pokazuje, że w sytuacji, 
gdy drugi człowiek potrzebuje pomocy, 
można na nas liczyć. Rodzina „Solidar-
ności” jest na takie potrzeby szczególnie 
wyczulona.

– Przed nami związkowe wybory. Czy 
możemy spodziewać się istotnych 
zmian?

– Finał kampanii wyborczej będzie 
na dobrą sprawę zależny od wyborów, 
jakie już się rozpoczęły. Osoby wybie-
rane na poziomie zakładów pracy będą 
bowiem decydowały o reprezentacji na 
zjazd krajowy, który wyznaczy kierunki 
działania Związku w następnej kadencji. 
Ludzie, którym powierzamy poszcze-
gólne funkcje, będą więc mieli wpływ 
na postrzeganie Związku. Ze swojej 
strony proszę o uczestnictwo w zebra-
niach wyborczych, a także artykułowa-
nie oczekiwań, ponieważ w ten sposób 
powstaje program, który wspólnie bę-
dziemy realizowali. Jeśli uważamy, że 
coś funkcjonuje źle, to mamy szansę, 
aby to zmienić. Ja mam tylko nadzieję, 
że „Solidarność”, mimo iż płyną kolejne 
lata, pozostanie sobą, a więc Związkiem 
zakorzenionym w określonym nurcie, 
co zostało zapisane w preambule nasze-
go Statutu, i dalej będzie reprezentować 
wszystkich pracujących, nie zapomina-
jąc o ich rodzinach ani też o emerytach 
i rencistach. Reprezentujemy wszyst-
kich i to jest kręgosłup funkcjonowania 
„Solidarności”. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski
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21 listopada br. w Brukseli w obradach Komitetu Dialogu Społecznego Sektora 
Technologii Morskich przy Komisji Europejskiej (w ramach europejskich komite-
tów sektorowego dialogu społecznego) uczestniczyli przedstawiciele pracodawców 
branży okrętowej (zrzeszonych w SEA Europe) i związków zawodowych branży 
zrzeszonych w InustriAll. Naszą reprezentację związkową tworzyli: przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ „S” Mirosław Piórek i jego zastępca 
Krzysztof Żmuda, związkowy lider  w Remontowa Shipbuilding SA. 

Główny postulat to uznanie przez Komisję Europejską sektora stoczniowego 
gospodarki morskiej za strategiczny dla gospodarki europejskiej w kontekście m.in. 
wzrostu cen energii i obrony przemysłu okrętowego w Europie przed konkurencją, 
zwłaszcza z Dalekiego Wschodu. 

Europejski dialog stoczniowy
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Samodzielny Publiczny Specjalistycz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, 
na terenie którego działa KZ NSZZ „Soli-
darność”, jest jednostką powiatową. Cała 
placówka to nie tylko szpitalne oddziały, 
ale także Centrum Zdrowia Psychiczne-
go, zespoły ratownictwa medycznego, po-
radnie specjalistyczne, dział fizjoterapii, 
poradnie lekarzy rodzinnych, medycyny 
pracy, szkoła rodzenia oraz zaplecze dia-
gnostyczno-laboratoryjne, w tym labo-
ratoria analityczne i mikrobiologiczne, 
pracownie diagnostyki obrazowej, endo-
skopii i patomorfologii. 

– Sytuacja w naszym szpitalu jest 
podobna do tej panującej w innych 
szpitalach powiatowych. Problemy do-
tyczą  przede wszystkim wynagrodzeń. 
Ustawa z  8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych zapewniła pracownikom służby 
zdrowia podwyżki od 1 lipca 2022 r. 
Jednak w naszym szpitalu wynagrodze-
nia nadal wypłacane są w wysokości nie 
uwzględniającej wzrostu wynagrodzeń, 
o którym mowa w ustawie. Zdaniem 
dyrekcji środki finansowe przekazane 
na ten cel przez NFZ są niewystarcza-
jące do pokrycia całej kwoty wynikają-
cej z ustawowego wzrostu płac. Pozo-
stała, brakująca kwota, wypłacana jest 
nieregularnie w formie wyrównania, 
np. w październiku zostało wypłaco-
ne wyrównanie za sierpień. Mimo to 
nasi członkowie wykazują się ogromną 
wyrozumiałością w stosunku do pra-
codawcy, gdyż widzą jego dobrą wolę. 
Staramy się współpracować z dyrekcją, 
a nie działać przeciwko sobie – mówi 
przewodniczący Komisji Zakładowej  
NSZZ „S” Jarosław Kozakiewicz. 

W tym szpitalu tak rosną w siłę, że mogą 
być przykładem dla innych  

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SPECJALISTYCZNYM ZOZ W  LĘBORKU

Z roku na rok coraz więcej 

Łącznie w lęborskim szpitalu zatrudnio-
nych na etatach jest kilkaset osób, a coraz 
więcej z nich należy do „Solidarności”. 

– Na początku 2017 roku Związek li-
czył zaledwie 10 osób, więc był  na pogra-
niczu możliwości działania, ale w miarę 
upływu czasu zaczęło nam przybywać 
nowych członków i to z różnych grup 
zawodowych – opowiada przewodni-
czący KZ. Obecnie sam zarząd KZ liczy 
10 osób. A czemu aż tyle?

– Staraliśmy się, aby w skład KZ 
wchodziły osoby z każdej grupy zawodo-
wej. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieć, 
co się dzieje w naszej związkowej pracy. 
To ułatwia nam działanie i przekazywa-
nie informacji choćby na temat proble-
mów występujących w różnych grupach 
pracowników – tłumaczy Kozakiewicz.

Jeśli natomiast zdarzy się sytuacja, że 
nie ma osoby reprezentującej daną grupę, 
a tak jest np. w przypadku higieny szpi-
talnej, KZ prosi o wyłonienie lidera, który 
będzie łącznikiem pomiędzy komisją a tą 
grupą zawodową, a jego zadaniem będzie 
informowanie o ustaleniach i decyzjach KZ. 
Dzięki temu nikt nie czuje się pominięty.

– Chcemy mieć kontakt i możliwość 
bieżącego przekazywania pracownikom 
wiedzy na temat działań podejmowa-
nych przez Komisję Zakładową. W na-
szej ocenie jest to dobry kierunek dzia-
łania, co widać po przyroście liczby osób 
należących do „Solidarności” – dodaje 
przewodniczący.

Komunikacja to podstawa 

W informacji przekazanej do Zarzą-
du Regionu Gdańskiego w lipcu 2022 r. 
szpitalna „Solidarność” zadeklarowała 

przynależność do związku zawodowego 
91 członków. Aktualnie liczba ta wynosi 
100 osób. Co ciekawe, tę siłę udało się 
zbudować w ciągu kilku lat, choć na te-
renie szpitala działają jeszcze trzy inne 
organizacje związkowe. Licząc więc 
razem z najliczniejszą „Solidarnością”, 
w placówce są łącznie cztery związki 
zawodowe. 

– Podstawa to rozmowa z ludźmi 
i przekazywanie bieżących informacji, 
wspieranie innych w problemach oraz 
słuchanie osób, które do nas przycho-
dzą – mówi sekretarz KZ Joanna Krzos. 
–  Nie działamy tylko na zasadzie „zapisz 
się i zapłać składkę”, stawiamy na ko-
munikację i to się sprawdza. Przykład? 
Do KZ zgłosiła się osoba, która chciała 
zrezygnować z członkostwa z przyczyn  
finansowych. Po rozmowie i rozeznaniu 
sytuacji KZ postanowiła zaproponować 
tej osobie zawieszenie obowiązku pła-
cenia składek. Tym sposobem problem 
został doraźnie rozwiązany, a my nie 

straciliśmy członka – dodaje sekretarz 
KZ. 

– Składki są bardzo istotnym ele-
mentem, jesteśmy tego świadomi, ale nie 
możemy stawiać finansów na pierwszym 
miejscu. Zawsze staramy się postawić 
w sytuacji danej osoby, pomagać naszym 
członkom. Wspieramy ich finansowo i 
merytorycznie, np. przyznajemy zasiłki 
statutowe, w miarę możliwości poma-
gamy rozwiązywać problemy prawne 
czy urzędowe, często również prywatne. 
Po prostu słuchamy ludzi. Nie boimy się 
rozmawiać i chyba właśnie to jest prze-
pisem na ciągle wzrastającą liczbę człon-
ków – mówi Joanna Krzos. Najczęściej to 
przedstawiciele KZ „wychodzą do ludzi”, 
zachęcając kolejne osoby, jednak zdarzają 
się także sytuacje, gdy ludzie sami się do 
nas zgłaszają. Jedna z takich osób, na py-
tanie, czy oczekuje pomocy i czy coś się 
stało, odpowiedziała, że chce należeć do 
związku zawodowego, ponieważ namówił 
ją do tego brat, który również działa w or-
ganizacji, i to on powiedział jej jak ważne 
jest zrzeszanie się. Co ciekawe, brat nie 
jest związany ani ze szpitalem, ani nawet 
z Lęborkiem, bowiem mieszka kilkaset 
kilometrów od tego miasta. 

Każdy coś robi dla wspólnego 
dobra

– Podzieliliśmy się zadaniami i każdy 
ma określone rzeczy do zrobienia i swoje 
funkcje, ponieważ przewodniczący prze-
cież sam nic nie zrobi, jeśli nie będzie 
mieć odpowiednich ludzi. Jestem więc 
wdzięczny za tę pomoc. Ważne jest to, 
że potrafimy razem działać i współgrać 
w różnych sytuacjach – mówi Jarosław 
Kozakiewicz. 

Na wsparcie można liczyć także ze 
strony Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
„Solidarności”, tym bardziej że szpital ma 
trójkę delegatów, co ułatwia kontakt. 

– Jeździmy i przedstawiamy swoje 
problemy, mamy gdzie zapukać, gdy jest 
potrzeba – mówi sekretarz KZ. – Na na-
szą prośbę zostało zorganizowane spo-
tkanie z Marią Ochman, przewodniczącą 
Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdro-
wia NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym 
roku dopatrzyliśmy się bowiem błędne-
go zapisu w ustawie o sposobie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych, który 
dotyczył techników elektroradiologii. 
Przewodnicząca zgodziła się z naszym 
stwierdzeniem, a to zaowocowało przed-
stawieniem sprawy podczas spotkania 
Rady Dialogu Społecznego. Efekt jest 
taki, że udało się wprowadzić zmiany, 
co jest sukcesem nie tylko Lęborka, ale 
i całej Sekcji Służby Zdrowia „Solidar-
ności”. Bardzo się z tego cieszymy, choć 
mamy świadomość, że są kolejne rzeczy 
do poprawienia, więc sukcesywnie bę-
dziemy zgłaszać nasze postulaty. 

Widać tutaj podobieństwo do Mię-
dzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-

wania, w przypadku której przedstawi-
ciele różnych komisji zwracają uwagę 
na to, jak istotne jest wsparcie ze strony 
sekretariatu „branżowego”, gdy jest się do 
kogo zwrócić ze swoimi problemami. 

– Mamy podobne odczucia –  mówi 
sekretarz lęborskiej komisji. 

– Potrzebna jest bardzo dobra wy-
miana wiadomości, dzięki której wiemy, 
gdzie i jak możemy się poruszać – doda-
je przewodniczący. 

Co będzie dalej?

Podobnie jak inne komisje, także i tę 
działającą w lęborskim szpitalu czekają 
w najbliższym czasie wybory. Dlatego 
trudno obecnie mówić o przyszłości 
i kolejnych planach. 

– Nie wiemy, kogo wybiorą do zarzą-
du nasi członkowie, choć dwie osoby, ze 
względu na brak możliwości i inne zajęcia, 
na pewno nie będą kandydować, o czym 
już poinformowały. Cenimy taką uczci-
wość i otwartość, ponieważ od zarządu 
oczekuje się przecież, że będzie pracował, 
a nie tylko był – mówi Joanna Krzos. 

W najbliższym czasie odbędzie się też 
coroczne spotkanie przedświąteczne. Biorąc 
pod uwagę, że w szpitalu pracują setki osób, 
to będzie to możliwość bliższego poznania 
się, dzięki czemu członkowie nie będą dla 
siebie anonimowi. Tego dnia można spo-
dziewać się również związkowych eme-
rytów, którzy czują się nadal związani ze 
swoim dawnym miejscem pracy. 

Jak dodają członkowie KZ, bardzo 
istotne jest, aby pracownicy zrozumieli, 
że związki zawodowe są potrzebne, je-
żeli ich zabraknie, pracodawca będzie 
pozbawiony społecznej kontroli swoich 
poczynań i będzie mógł zrobić wszystko. 
Dlatego warto działać dla wspólnego do-
bra. Ważne jest, żeby szczególnie młode 
osoby zdały sobie sprawę, jak ogromny 
wpływ na warunki pracy i płacy mogą 
mieć związki zawodowe. Im większa ak-
tywność i liczebność organizacji związ-
kowej, tym większa moc. 

Tomasz Modzelewski  

Na początku obecnej kadencji  „Solidarność” w lęborskim szpitalu liczyła 10 osób. Teraz, po pięciu latach, członków jest już 
100. Jak to się udało? Z rozmów i doświadczeń Komisji Zakładowej wynika, że bardzo ważne są dwa elementy. Pierwszy z 
nich to dotarcie do pracowników z informacją o tym, co „Solidarność” robi, a drugi to wiarygodność tych, którzy już należą 
do Związku. Właśnie dzięki temu kolejni pracownicy chętniej wstępują do organizacji. 

Przewodniczący Komisji Zakładowej 
Jarosław Kozakiewicz.

Na terenie placówki znajdują się nie tylko oddziały szpitalne, ale również m.in. Centrum Zdrowia Psychicznego, zespoły 
ratownictwa medycznego, poradnie oraz laboratoria. 

W skład zarządu Komisji Zakładowej 
wchodzą: Jarosław Kozakiewicz 
– przewodniczący, Katarzyna Bąkała 
oraz Eliza Kruk – zastępcy przewod-
niczącego, Joanna Krzos – sekretarz, 
Izabela Kesling – skarbnik, a także 
członkowie: Łukasz Ciaś, Joanna 
Czerwionka, Adam Krzyżanowski, 
Aleksander Stolarzewicz i Anna 
Wojda-Kuśmierczyk. 

Zawsze staramy się postawić w 
sytuacji danej osoby, pomagać 
naszym członkom. Wspieramy 
ich finansowo i merytorycznie, 
np. przyznajemy zasiłki 
statutowe, w miarę możliwości 
pomagamy rozwiązywać 
problemy prawne czy 
urzędowe, często również 
prywatne. Po prostu słuchamy 
ludzi. 
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Grudzień ’70 pokazał oblicze władz PRL, bezwzględność i opresyjność reżimu. Dramat stał się tematem wierszy 
i piosenek, które – tworzone na gorąco, na skrawkach papieru, w przekazie słownym, nieraz prostym, ale emocjo-
nalnym – były bezsilną reakcją na przemoc. W oficjalnym obiegu informacji i kultury temat nie zaistniał. Zadbała 
o to cenzura prewencyjna i „pragmatyzm” twórców. 

Grudniowy obraz, ballada, film 
Cenzura prewencyjna skrzętnie usu-

wała nieliczne wzmianki o Grudniu ’70 
w książkach i środkach przekazu. Wyci-
nano odniesienia do dramatu, pozwala-
jąc co najwyżej na określenie „wydarze-
nia grudniowe”. 

– Cała polska inteligencja trzyma się 
na uboczu. Intelektualiści polscy (literaci, 
filmowcy, artyści) milczą zupełnie. War-
stwa inteligencji, ta patriotyczna, odsunięta 
od wszelkiej informacji, związana z odbu-
dową państwa po II wojnie, z troskami 
dnia codziennego, o szkoły, o przemysł, 
o kulturę, czując, że jest przedmiotem 
rządzenia, nie ma, nie może mieć wpływu 
na rozgrywające się wypadki polityczne 
– milczy – zapisał w styczniu 1971 r. Karol 
Estreicher w „Dzienniku wypadków”. 

Blokada informacyjna uniemożli-
wiała ocenę sytuacji. 

– Trudno się zorientować, co tam się 
dzieje teraz. Podobno strajk w stoczni 
trwa, próbuje się też otwierać porozbijane 
sklepy. Nasza telewizja i radio odezwały się 
na ten temat po dwóch dniach, gdy cały 
świat trąbił już o tym na wszelkie sposoby, 
prasa zaś podała komunikat dopiero dziś 
– zanotował Stefan Kisielewski pod datą 16 
grudnia 1970 r. w „Dziennikach”.

Echo tragicznych wydarzeń odnaleźć 
można w „Dzienniku pisanym nocą” Gu-
stawa Herlinga-Grudzińskiego. W 1971 
r. pisarz nawiązał do porównania robot-
niczej rewolty na Wybrzeżu do antybol-
szewickiego buntu marynarzy garnizonu 
w Kronsztadzie z 1921 r.

Pamięć człowieka prostego

Stoczniowcy nigdy nie zapomnieli o 
swoich kolegach. Po smutnym Bożym 
Narodzeniu 1970 r. domagali się skrom-
nej tablicy u wejścia do zakładu. Podczas 
1-majowego pochodu w 1971 roku ro-
botnicy nieśli transparenty: „Żądamy 
ukarania winnych za zajścia grudniowe!” 
i „Żądamy odsłonięcia tablicy poległych 
stoczniowców”. Proletariusze upomina-
li się o pamięć. Pod bramą stoczni w 
każdą rocznicę dramatu z 1970 roku i 
na Święto Pracy leżały kwiaty. Na gro-
bach składano kwiaty i wieńce: „Ofierze 
Grudnia”, „Poległemu Koledze w wyda-
rzeniach grudniowych”, które z mogił 
były natychmiast usuwane. 

Poeta pamięta 
Na gdańskim pomniku Poległych 

Stoczniowców umieszczony został frag-
ment wiersza  z tomu „Światło dzienne” 
z 1953 r., napisanego przez Czesława Miło-
sza w czasie pobytu na placówce dyploma-
tycznej w USA, tuż przed ucieczką z kraju: 
Który skrzywdziłeś człowieka prostego 
/ Śmiechem nad krzywdą jego wybu-
chając (…) / Nie bądź bezpieczny. Poeta 
pamięta./ Możesz go zabić – narodzi się 
nowy. / Spisane będą czyny i rozmowy... 
Niewielu intelektualistów w kraju stać było 
w latach 70. na gest odwagi. Był wyjątek. 
Zbigniew Herbert w grudniu 1971 r. na 
Wawelu rozpoczął swój wykład od słów: 
– Idąc do państwa uświadomiłem sobie, iż 
dzisiaj przypada pierwsza rocznica tragicz-
nych wydarzeń na Wybrzeżu. Chciałbym 
więc to, co mówić będę, poświęcić pole-
głym w walce o chleb.

W 1974 r. poeta napisał „Przesłanie 
Pana Cogito”. Poemat o losie człowieka, 
który musi zachować godność. Wiersz 
był na tzw. cenzurowanym. Herbert nie 
szedł na kompromisy, nie chadzał na 
pochody 1-majowe, jak kabotyni artyści 
i dziennikarze, „nawróceni” po 1989 r. 
Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra 
Pogarda. / I nie przebaczaj zaiste nie 
w twojej mocy przebaczać / w imieniu 
tych, których zdradzono o świcie.

Czytając poezję

Poeta ma swój obowiązek. Josif 
Brodski, rosyjski poeta i eseista, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, 
skazany na przymusowe roboty za „pa-
sożytnictwo” i wydalony z Kraju Rad 

w 1972 r., tak go określił: „Narody, któ-
re nie czytają poezji, stają się bezbronne 
wobec tyranów i manipulatorów”. 

Grudzień 1970 roku stał się też te-
matem poezji Jana Polkowskiego, poety 
niepodległościowego podziemia. Inspi-
racją wierszy z jego tomiku „Głosy” były 
dramatyczne sceny z Wybrzeża i brutalna 
pacyfikacja protestów przez wojsko i mili-
cję. Wiersze Polkowskiego przywołują losy 
zabitych i ich rodzin, skłaniając do refleksji 
na temat najważniejszych wartości, jak mi-
łość, wierność, solidarność. Oto fragment 
jego wiersza „Zastrzelony 1952–1970”: 
Kim miałem zostać? Nikim? Bo czy mia-
łem przeżyć? / Niewydolność trawienia na-
zbyt płytki oddech. / Byłem wcześniakiem 
w dodatku poród był ciężki okrutnie. / By-
łem więc oczkiem w głowie mojej i Boskiej 
Matki. / Przeżyłem i słabość zmieniła się w 
pragnienie / buntu przeciwko tępym ude-
rzeniom losu. / To moja krew wypiła biel 
na fladze / niesionej przez Świętojańską. / 
Pragnąłem by była czerwonym wiatrem / 
który zasklepia rany (...).

Filmowe skrawki

Urząd kontroli (GUKPPiW) nie prze-
puścił sceny z filmu „Człowiek z marmu-
ru” w reżyserii Andrzeja Wajdy (1976 r.), 
w której Agnieszka (w tej roli Krystyna 
Janda) zawiesza na stoczniowej bramie 
bukiet kwiatów. 

W 1981 roku Złotą Palmę w Cannes 
otrzymał kolejny film Wajdy „Człowiek 
z żelaza”, z dokumentalnymi sekwen-
cjami z Grudnia, ze sceną odtwarzania 
z projektora reżimowemu dziennikarzo-
wi Winkelowi (Marian Opania) skraw-
ków grudniowych materiałów przez 
reportera TV (Bogusław Linda). Tych, 
którzy zaraz po Grudniu ’70 wstąpili do 
PZPR, pokazuje scena, w której młody 
inżynier, świeżo upieczony absolwent Po-
litechniki Gdańskiej (Linda) podchodzi 
do Maćka Tomczyka (Radziwiłlowicz), 
by pochwalić się telegramem gratulacyj-
nym do I sekretarza KC PZPR.

W lutym 2011 roku wszedł na ekrany 
„Czarny Czwartek” (reż. Antoni Krauze), 
który pokazał na wielkim ekranie dramat 
Grudnia ’70, opierając narrację na lo-
sach stoczniowca Brunona Drywy, który 
zginął 17 grudnia 1970 r. Bohaterką fil-
mu jest jego żona Stefania Drywa (Marta 
Honzatko) i dwójka osieroconych dzie-
ci. Film pokazuje tło protestu. Zakrwa-
wiona biało-czerwona flaga w jednej 
ze scen jest tutaj symbolem cierpienia 
i śmierci przypadkowej. Mniej ważne są 
niedoróbki w konstrukcji fabuły niż to, 
że obraz jest lekcją historii, pokazującą 
dramat tzw. zwyczajnych ludzi. 

Ballada

Mało znana, a przejmująca, jest ano-
nimowa „Grudniowa ballada”: 15 grudnia 
roku pamiętnego / Poszli ulicami, miasta 
portowego / Robotnik stoczniowy, z do-
kerem pod rękę / Nie wiedząc, że własną 
krwią piszą piosenkę (…) Szli tylko przy-
pomnieć, tym co zapomnieli / Że nim 

w tłuszcz obrośli, w ręku kilof mieli / Lecz 
gdy zawołali, chleba daj nam Polsko! / 
Przysłała im władza Milicję i Wojsko / Za-
ciśnięte ręce, wznieśli ponad głowy / Stocz-
niowiec i doker, żądali rozmowy / Zamiast 
odpowiedzi, do tłumu się strzela / Umiera 
stoczniowiec, na rękach Dokera (…)

Bardziej znana, wykonywana m.in. 
przez Kazika Staszewskiego i Krystynę 
Jandę, jest „Ballada o Janku Wiśniew-
skim”, opiewająca zastrzelonego w Gdy-
ni 18-letniego Zbyszka Godlewskiego. 
Tekst ballady napisał Krzysztof Do-
wgiałło, muzykę skomponował w 1980 r. 
Mieczysław Cholewa. Najbardziej znaną 
wersję „Ballady”, wyśpiewaną w „Czło-
wieku z żelaza” i w „Czarnym Czwartku”, 
skomponował Andrzej Korzyński. 

Jednak inna kinowa jej wersja robi 
wrażenie szczególne. Bezkarnych spraw-
ców grudniowych zbrodni 1970 roku 
i stanu wojennego, odpowiedzialnych za 
strzelanie do robotników, przywodzi na 
myśl scena z „Psów” w reżyserii Włady-
sława Pasikowskiego: w suterenie gmachu 
przy ul. Rakowieckiej 2b, podczas libacji 
w stołówce MSW, zamroczonego alkoho-
lem esbeka koledzy wynoszą na ramio-
nach, rycząc: „Janek Wiśniewski padł!”.

Ostry dyżur

17 grudnia 2020 r. na antenie Radia 
Gdańsk wyemitowano słuchowisko 
„Ostry dyżur”, które opowiada historię 
Grudnia ’70 z perspektywy lekarza peł-
niącego dyżur w dniu brutalnego stłu-
mienia protestów robotniczych w Gdy-
ni. Autorem scenariusza jest Wojciech 
Fułek, reżyserem Paweł Chmielewski, 
zagrali: Mirosław Baka, Maria Seweryn, 
Piotr Cyrwus i Krzysztof Janczar.  

Pokazując rok 1970 na Wybrzeżu 
przez pryzmat lekarzy ratujących rannych 
młodych ludzi, dzieci właściwie, scena-
riusz sięgnął do postaci ówczesnego szefa 
ortopedii i chirurgii w Szpitalu Miejskim 
dr. Mariana Golarz-Teleszyńskiego (znał 
dobrze rany postrzałowe, służył w wojnie 
obronnej 1939 roku jako felczer, był więź-
niem Archipelagu GUŁag na Workucie). 
Drugim z operujących lekarzy był dr 
Roman Okoniewski, wybitny specjalista 
chirurgii urazowej, członek Społeczne-
go Komitetu Budowy Pomników Ofiar 
Grudnia ’70. Lekarz jest symbolem tych, 
którzy starali się czynić cuda, łatali, zszy-
wali, łapali uciekające życie. 

Malarz

Niewielu artystów malarzy odważy-
ło się zmierzyć z fenomenem Grudnia. 
Jednym z nich jest Andrzej Piwarski, 
autor cyklu obrazów „Ślady – Nadzieje 
– Polska. 1970 – 1980 – 1989”. W swo-
ich obrazach malował alegoryczny dra-
mat człowieka w zwarciu z systemem 
państwa opresyjnego. 13 grudnia br., 
w rocznicę stanu wojennego zostanie 
otwarta w bazylice św. Brygidy  wysta-
wa prac Andrzeja Piwarskiego.

W rocznicę Grudnia ’70 znów za-
płoną znicze, odprawione zostaną 
msze święte, złożone będą kwiaty pod 
pomnikami. Jednak nadal nie powstało 
dzieło literackie, które za główny temat 
wzięłoby właśnie tamten dramatyczny 
czas. Dzięki tym, którzy jednak odwa-
żyli się pamiętać – pamięć o Grudniu 
stała się elementem świadomości zbio-
rowej nie tylko gdańskich robotników. 

Artur S. Górski 

Andrzej Piwarski, Wzlot, collage, 1986 rok.

Andrzej Piwarski, Gwałt, collage, 1980 rok, fragment obrazu.

W rocznicę Grudnia ’70 znów 
zapłoną znicze, odprawione 
zostaną msze święte, złożone 
będą kwiaty pod pomnikami. 
Jednak nadal nie powstało 
dzieło literackie, które za główny 
temat wzięłoby właśnie tamten 
dramatyczny czas. 
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TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA STRAJK OKUPACYJNY 1980 ROKU W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W GDAŃSKU

HISTORIA

16 listopada 2022 r. w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim, z inicja-
tywy Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku, 
odbyło się uroczyste odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej strajk pra-
cowników oświaty, służby zdrowia 
i kultury w listopadzie 1980 roku. 
17 listopada tamtego roku podpisa-
no porozumienia z rządem kończą-
ce 10-dniowy strajk. Organizatorem 
uroczystości była Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” zs. w Gdańsku.

Ceremonii odsłonięcia tablicy towa-
rzyszyła konferencja oraz prezentacja 
publikacji „Listopad ’80. Rzecz o strajku 
ludzi oświaty oraz służby zdrowia i kul-
tury” (wydawca: IPN) i „Niepokorni lu-
dzie oświaty” (wydawca: MSOiW NSZZ 
„Solidarność”).

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: 
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, 
dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN 
w Gdańsku, Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „Solidarność”, ks. 
Ludwik Kowalski, ks. dr Wojciech Wię-
cław, ks. dr Jerzy Więcek,  nadinsp. An-
drzej Łapiński, komendant wojewódzki 
Policji w Gdańsku, kontradm. Andrzej 
Prokopski, komendant Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, nadbryg. 
Piotr Socha, pomorski komendant wo-
jewódzki PSP, kilkunastu strajkujących 
przed 42 laty i poczet sztandarowy 
oświatowej „Solidarności”. 

Prowadzący uroczystość przewod-
niczący MSOiW zs. w Gdańsku Woj-
ciech Książek podkreślił, że inicjatorzy 
ufundowania tablicy chcieli oddać na-
leżny honor i szacunek ludziom, którzy 
w latach 1980–1981, ale i w czasie stanu 
wojennego oraz do 1989 roku zaanga-
żowali się w proces naprawy polskiej 
oświaty. On też w swoim wprowadzeniu 
przedstawił genezę i przebieg wydarzeń 
z jesieni 1980 roku, gdy w pokojowych 
warunkach negocjowano i osiągnięto 
porozumienie.  

Był to pierwszy strajk okupacyj-
ny w powojennej Polsce prowadzo-
ny w budynku urzędu administracji 
państwowej. Tablicę, umieszczoną tuż 

za głównym wejściem do urzędu, od-
słonili: Jerzy Roman uczestnik strajku, 
wojewoda Dariusz Drelich, dyrektor 
Paweł Warot i przewodniczący gdań-
skiej „Solidarności” Krzysztof Dośla. 
Jej poświęcenia dokonali: ks. kanonik 
Ludwik Kowalski, pallotyn ks. dr Woj-
ciech Więcław i ks. Jerzy Więcek, kape-
lan pracowników administracji rządo-
wej i samorządowej. 16 listopada 1980 r. 
pallotyni księża Jerzy Błaszczak (rektor 
kościoła św. Elżbiety w Gdańsku) i Ste-
fan Potoniec odprawili mszę świętą dla 
strajkujących. Było to pierwsze takie 
nabożeństwo w urzędzie państwowym 
w czasach PRL.

– Tablica, materialny symbol, znaj-
duje się w sercu urzędu, przy głównym 
wejściu. Przechodzący tędy poznają 
– lub sobie przypomną – naszą wspa-
niałą historię. Mijają 42 lata od strajku 
okupacyjnego w urzędzie wojewódzkim 
i mszy świętej w urzędzie państwo-
wym. To prawie dwa pokolenia. Niech 
następne pokolenia uczą się historii. 
Solidarność i niepodległość to idee, 
które niesie dalej NSZZ „Solidarność”. 
W programie walki o suwerenność Pol-
ski, zakończonej odzyskaniem niepod-
ległego państwa w 1918 roku, po raz 
wtóry, na krótko w 1980 roku, strajk 
w gdańskim urzędzie był jednym z ele-
mentów zmagań, które po przemianach 
z przełomu lat 80. i 90. dały nam wol-
ność. Nie daliśmy sobie nigdy wyrwać z 
serca miłości do ojczyzny – powiedział 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 

Do sięgnięcia w przeszłość i przy-
pomnienia lub wyobrażenia sobie, jakie 
to były czasy, namawiał dyrektor gdań-
skiego IPN.

– Zrozumiemy, jakiej odwagi trze-
ba było, aby przeciwstawić się propa-
gandzie, zaprotestować i upomnieć się 
o podstawy materialne i ideowe. By być 
sobą i zachować tożsamość, trzeba znać 
historię – zauważył dr Warot.

Przypomnijmy, że strajki, które wy-
buchały w Polsce od początku lipca, 
z kulminacją w sierpniu 1980 roku, były 
buntem proletariatu, ale i tam pojawiały 
się postulaty wolności słowa, swobody 
twórczej, wolności przekonań. Postulat 
3. Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego głosił: „Przestrzegać zagwaran-

towanej w Konstytucji PRL wolności 
słowa, druku, publikacji, a tym samym 
nie represjonować niezależnych wydaw-
nictw oraz udostępnić środki masowego 
przekazu dla przedstawicieli wszystkich 
wyznań”. Postulat 16., dotyczący służby 
zdrowia, zawierał żądanie: „Poprawić 
warunki pracy służby zdrowia, co za-
pewni pełną opiekę medyczną osobom 
pracującym”.

– Dopiero teraz, w 2022 roku, od-
dajemy cześć ludziom wolnym duchem 
od totalitarnego zniewolenia, którzy 
w budynku administracji rządowej PRL 
zdobyli się na protest. Przepraszamy, że 
dopiero teraz. Dziękujemy i upamięt-
niamy tamten czas, gdyż pamięć bywa 
ulotna – dodał Krzysztof Dośla.

7 listopada 1980 r. zaczął się strajk 
solidarnościowy studentów Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Zakłady pracy 
wspierały strajkujących.  

– Uczestniczyliśmy w karnawale 
„Solidarności”. Jak nie my, to kto?, Jak 
nie teraz – to kiedy? Są takie momenty 
w historii, w których trzeba działać, za 
czymś się opowiedzieć – wspominał 
Mirosław Górski, w 1980 roku prze-
wodniczący Tymczasowego Komitetu 
Założycielskiego Niezależnego Zrze-
szenia Studentów Polskich w Akademii 
Medycznej w Gdańsku.

12 listopada 1980 r. do strajkujących 
pracowników oświaty i przedstawicieli 
służby zdrowia przyłączyło się  środo-
wisko ludzi kultury.  

Strajkujący w gdańskim urzędzie 
pokazali, czym i co to jest solidarność: 
razem strajkowali, choć w trzech róż-
nych salach, o tym samym niemal cza-
sie podpisali uzgodnienia, nie było se-
paratystycznych porozumień. W trakcie 
rokowań służby zdrowia przewodniczą-
ca komitetu Alina Pienkowska miała 
uzgodniony tekst porozumienia. Ale 
do czasu parafowania porozumienia 
nauczycieli i kultury komitet strajko-
wy wstrzymał się z jego podpisaniem. 
Trzy strajkujące grupy zawodowe: służ-
ba zdrowia, oświata i kultura ustaliły 
wspólny plan działania. Trzy porozu-
mienia z komisjami rządowymi podpi-
sano rano 17 listopada 1980 roku. 

(asg)

Solidarni nauczyciele, lekarze, ludzie kultury

„Solidarność” nie może zaniedbać troski o tę historię tak bliską,  
a równocześnie już odległą  

Jan Paweł II

Pamięci organizatorów i uczestników strajku środowisk oświaty, służby zdrowia 
i kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniach 7–17 listopada 1980 

roku, którzy solidarnie wywalczyli podpisanie porozumień z rządem okupione 
licznymi represjami w okresie stanu wojennego

Gdańsk, 16 listopada 2022 r.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla

Prezentacja publikacji Listopad ’80 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojciech Książek, przewodniczący MSOiW „S” zs. w Gdańsku, przypomina postulaty 
zgłoszone przez strajkujących w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 1980 roku. 
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– To „Solidarność” była wyznaczni-
kiem do naszego aresztowania – mówił 
podczas wernisażu wystawy „Solidar-
ność do wojska” Stanisław Alot, jeden 
z internowanych. 

Wernisaż wystawy przygotowanej 
przez Instytut Dziedzictwa Solidarno-
ści, poświęconej obozom wojskowym 
jako formie dotkliwej represji przeciw 
członkom Związku, odbył się 22 listo-
pada. Prace przygotowane przez rysow-
nika Andrzeja Graniaka można oglądać 
w Sali BHP w Gdańsku przez kilka 
najbliższych tygodni. – Wykorzystanie 

wojska do izolacji działaczy „Solidarno-
ści” jest tematem mało znanym – zwraca 
uwagę kuratorka Joanna Lewandowska. 
– Mamy dość powszechną świadomość, 
że działacze związkowi byli zamykani 
w aresztach lub więzieniach. Rzadko na-
tomiast słyszymy o wojskowych obozach 
internowania. Skąd ten brak powszech-
nej wiedzy? Być może stąd, że tą formą 
represji zostało objętych nieco ponad 
1700 osób. To niewiele w porównaniu 
z 10 tysiącami internowanych. Być może 
także dlatego, że pobór trwał krótko, od 
5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. 

– W moim odczuciu wojskowe obo-
zy internowania są rezultatem brutalnych, 
bolesnych i machiawelicznych decyzji, 
które zapadały na najwyższych szczeblach 
władzy podczas stanu wojennego. To je-
den z wielu przykładów, który świadczy o 
tym, że władza komunistyczna nigdy nie 
szukała porozumienia z „Solidarnością”, 
ze społeczeństwem pragnącym w więk-
szości i w wielu aspektach zmian, reform 
czy po prostu poprawy codziennego życia 
– dodaje Mateusz Smolana, dyrektor In-
stytutu Dziedzictwa Solidarności. 

(tm)Pamiątkowe medale, jakie przygotował Instytut Dziedzictwa Solidarności na wernisaż. 

Solidarność do wojska
WERNISAŻ WYSTAWY W SALI BHP
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Rada Dialogu Społecznego ma zostać przekształcona w Urząd ds. Dialogu Spo-
łecznego. Tak wynika z założeń do nowelizacji ustawy o RDS, która została przed-
stawiona przez partnerów społecznych na plenarnym posiedzeniu Rady, które 29 
listopada odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – To wieloletni postulat „Solidarności” 
– przypomina Piotr Duda, szef „Solidarności” i współprzewodniczący RDS.

 Podczas posiedzenia plenarnego RDS w Pałacu Prezydenckim partnerzy spo-
łeczni w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawili założenia nowe-
lizacji ustawy o RDS. Zgodnie z jej założeniami Rada ma zostać przekształcona 
w niezależny Urząd ds. Dialogu Społecznego. To oznacza wzmocnienie dialogu 
trójstronnego i realizację wieloletniego postulatu „Solidarności”, zmierzającego do 
zwiększenia roli partnerów społecznych w procesie tworzenia i zmian w prawie.

 Co ważne, do takiego rozwiązania jest zgodność wśród partnerów społecznych. 
O postępach prac nad nowelizacją będziemy informować na bieżąco.

(ml)
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RDS stanie się Urzędem ds. Dialogu 
Społecznego. Są założenia nowelizacji 

Piotr Ratkowski, społeczny inspektor 
pracy w spółce Port Gdański Eksplo-
atacja, został wyróżniony na szczeblu 
krajowym konkursu „Najaktywniejszy 
społeczny inspektor pracy”. Wcześniej 
wygrał go w etapie wojewódzkim. 

– Wyróżnienie zostało przyznane za 
działalność związaną z poprawą bezpieczeń-
stwa pracy w naszym zakładzie – mówi lau-
reat. A właśnie to jest celem przedsięwzięcia 
realizowanego przez Państwową Inspekcję 
Pracy: promowanie działalności inspek-
torów, którzy, realizując swoje ustawowe 
zadania, skutecznie wpływają na poprawę 
stanu bezpieczeństwa i ochronę uprawnień 
pracowniczych. 

Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. 
Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy 
pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.

– Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związ-
kowych: Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-
dowych – informuje PIP. 

Wojewódzkie komisje konkursowe w 16 okręgowych inspektoratach pracy 
oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują maksymalnie po trzech 
laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu central-
nym kapituła powołana przez głównego inspektora pracy weryfikuje oraz opiniu-
je nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski. Główny inspektor, na wniosek 
kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom, spośród których 
wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi. Piotr Ratkowski 
został jedną z wyróżnionych osób. Działa w firmie, gdzie PIP przeprowadzała już 
wiele kontroli. 

– Składane przeze mnie skargi i zalecenia miały swoje podstawy, na co wskazy-
wały wyniki tych kontroli– mówi inspektor Ratkowski, który brał udział również 
w przeglądach związanych z poprawą warunków pracy czy opiniowaniu instrukcji 
mających wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy w porcie. Pozytywny efekt tej 
działalności widać w statystykach, ponieważ liczba wypadków spadła. 

(tm)

Społeczny inspektor  
z Pomorza wyróżniony 

Negocjacje to proces, w którym dwie 
zaangażowane strony idące z dwóch 

różnych kierunków,
zbliżają się do siebie. Problem 

w tym, aby skłonić drugą stronę,
by szła szybciej i robiła większe 

kroki.
G. Kennedy, J. Benson, J. McMillan

Negocjacje związków zawodowych 
z pracodawcą różnią się pod wielo-
ma względami od negocjacji bizne-
sowych. Jednak warto znać zasady 
tych drugich, bo strona pracodawcy 
w negocjacjach ze związkami zawo-
dowymi często może stosować pew-
ne taktyki używane przy rozmo-
wach z partnerami biznesowymi.

Miękko czy twardo, a może 
rzeczowo

Według jednej z klasyfikacji stylów 
negocjacji wyróżnia się: styl miękki, styl 
twardy i rzeczowy. Styl miękki charakte-
ryzuje się przede wszystkim przyjaznym 
nastawieniem do siebie stron negocja-
cji, które są skłonne do ustępstw, aby 
rozwiązać problem i osiągnąć porozu-
mienie. Takie negocjacje niemożliwe są 
bez wzajemnego zaufania  partnerów.

Przeciwieństwem stylu miękkie-
go jest styl twardy negocjacji. Tutaj 
już stronom, a przynajmniej jednej ze 
stron, nie zależy na porozumieniu, ale 
na zwycięstwie. Uczestnicy negocjacji 
to nie partnerzy, a przeciwnicy, którzy 
nie ufają sobie. Negocjatorzy stosują-
cy twardy styl okupują się na swoich 
stanowiskach, żądając jednostronnych 
ustępstw od przeciwników. 

Trzeci styl negocjacji określony zo-
stał jako rzeczowy. Zakłada on twardy 
stosunek do problemu, a miękki wobec 
ludzi. Celem takich negocjacji jest roz-
wiązanie problemu, które przyniesie ko-
rzyści obu stronom. Negocjacje opierają 
się na obiektywnych kryteriach.

Negocjator idealny

Dobrym negocjatorem nie trzeba 
się urodzić, bo negocjowania można się 

nauczyć.
G. Richard Shell

Nikt nie rodzi się idealnym negocja-
torem i, jak zapewniają eksperci, każ-
dy może opanować sztukę negocjacji. 
Oczywiście niektórym będzie łatwiej, 
a inni będą musieli poświęcić więcej 
czasu, ważne, aby na początku drogi 
znać swoje mocne i słabe strony. Mając 
samowiedzę, lepiej można panować nad 
sobą, a według znawców tematu nego-
cjator musi być cierpliwy i opanowany. 
Nie może poddawać się nawet wtedy, 
gdy po drodze napotka przeszkody. 
Osoby impulsywne i niecierpliwe szyb-
ciej się poddadzą i przyjmą warunki 
drugiej strony. Tym bardziej że gra na 
czas i przeciąganie negocjacji to jedna z 
metod manipulacji stosowanych przez 
nieuczciwych negocjatorów. Tak więc 
warto zastosować się do słów amery-
kańskiego dyplomaty Warrena Chri-
stophera, iż zdenerwowanie podczas 

Styl i cechy negocjatora
ABC NEGOCJACJI (CZ. 2)

negocjacji możemy okazywać dopóty, 
dopóki panując nad sobą, stosujemy w 
ten sposób obraną taktykę.

Inną ważną cechą negocjatora jest 
odwaga. Negocjator z reguły narażony 
jest na sytuacje konfrontacyjne i musi 
umieć sobie z nimi radzić. Dobrze 
wiedzą to związkowcy, którzy w ne-
gocjacjach z pracodawcą występują ze 
słabszej pozycji, są przecież pracowni-
kami podległymi pracodawcy. Dlatego 
ważne jest, aby nie okazywać słabości i 
strachu.  Poczucie pewności daje dobre 
przygotowanie do negocjacji. Szeroka 
wiedza merytoryczna dotycząca samego 
tematu, którego dotyczą negocjacje, jak 
i procedur i tajników samych negocja-
cji stanowi podstawę każdego dobrego 
negocjatora.

Ważna jest też wiara w zwycięstwo, 
jeżeli przystępujemy do negocjacji nie 
wierząc w ich sens, lepiej od nich od-
stąpić.

Wbrew pozorom dobry negocjator 
to nie ten, który manipuluje. Uczciwość 
wzbudza szacunek i zaufanie, a to z ko-
lei procentuje.

Negocjator powinien bacznie obser-
wować wszystkich i wszystko. Winien 
mieć coś zarówno z Sherlocka Holmesa, 
jak i z Zygmunta Freuda (Victor Kiam). 
Ważniejsza od daru wymowy dla nego-
cjatora jest umiejętność słuchania, któ-
ra  daje możliwość nie tylko poznania 
racji drugiej strony, ale także mocnych i 
słabych stron naszych oponentów.

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

Zapraszamy na szkolenia
Dział Programów Europejskich 

zaprasza na trzydniowe szkolenia z 
zakresu negocjacji w ramach pro-
jektu „Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie 
kompetencji eksperckich działaczy 
związkowych uczestniczących w pro-
cesie dialogu społecznego, a tym sa-
mym zwiększenie potencjału Związku 
jako partnera społecznego zdolnego 
do odgrywania konstruktywnej, ak-
tywnej i efektywnej roli w procesie 
kształtowania i określania warunków 
realizacji polityki gospodarczej i spo-

łecznej. Najbardziej znaczącą formą 
dialogu społecznego są negocjacje 
układów zbiorowych pracy, czyli 
negocjacje pomiędzy stroną związ-
kową/pracownikami a pracodawca-
mi dotyczące płacy i pracy, których 
zwieńczeniem jest najczęściej wiążący 
i wykonalny układ zbiorowy pracy. 

Planujemy przeszkolenie 160 
osób w 10 grupach szkoleniowych.

Zapraszamy do udziału w szko-
leniach. Zgłoszenia przyjmuje 
Maria Kościńska, tel. 509 839 017, 
e-mail: m.koscinska@solidarnosc.
gda.pl
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Pilny rządowy projekt ustawy ma 
też na celu ochronę miejsc pracy, ob-
niżenie kosztów działalności gospodar-
czej, ograniczenie ryzyka przeniesienia 
produkcji i utrzymanie nakładów na in-
westycje. Ogranicza też ryzyko przenie-
sienia produkcji do krajów, w których 
nie jest prowadzona „ambitna” polityka 
klimatyczna (tzw. ucieczka emisji, ang. 
carbon leakage). 

Katalog do poszerzenia 

Ochrona przemysłowych branż 
energochłonnych jest szczególnie istot-
na dla naszego przemysłu. 

– Rząd uruchamia cały system 
wsparcia dla konkretnych firm, pod-
miotów, organizacji, samorządów, go-
spodarstw domowych (wprowadzając 
jednocześnie limity), zamiast – czego 
domaga się „Solidarność” – systemo-
wego zablokowania wzrostu cen. To 
skomplikowane i groźne, bo w wielu 
przypadkach mamy do czynienia z po-
mocą publiczną, a ta musi być zgodna 
z prawem unijnym. Jeśli udziela się 
wsparcia dla firm energochłonnych, 
to konieczna jest notyfikacja Komisji 
Europejskiej. A ta nie jest oczywista 
– mówi Marek Lewandowski, rzecznik 
przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. 

13 października br. weszła w życie 
ustawa o zasadach realizacji programów 

wsparcia przedsiębiorców w związku 
z sytuacją na rynku energii 2022–24. 
Ustawa określa zasady udzielania po-
mocy przedsiębiorcom szczególne na-
rażonym na wzrost cen energii i gazu. 
Wprowadza ona możliwość przyjęcia 
przez rząd programów pomocowych. 
Podstawą ich przyjmowania są opu-
blikowane przez Komisję Europejską 
w marcu br. „Tymczasowe kryzysowe 
ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki po agresji Rosji 
wobec Ukrainy”. Maksymalny budżet 
programu na ten rok to 5 mld zł, a 10-
-letni budżet na rekompensaty (lata 
2022–2031) zaplanowano na 43 mld 
zł.

NSZZ „S” domaga się rozszerzenia 
katalogu form działalności gospodarczej 
(PKD), które zostaną objęte ochroną. I 
tak np. renomowane Zakłady Porcela-
ny Stołowej „Lubiana” w Łubianie nie 
zostały wpisane do rejestru zakładów 
objętych limitowanymi cenami energii 
elektrycznej. Interwencję w sprawie 
tej i innych firm podejmuje Związek u 
ministrów rozwoju i technologii oraz 
klimatu i środowiska.

Poza programem znaleźli się m.in. 
przewoźnicy kolejowi,  a przecież pod-
wyżka cen energii elektrycznej dotyczy 
transportu kolejowego. Grozi nam 
przeniesienie transportu z szyn na drogi 
oraz to, że przewoźnicy kolejowi (wo-
bec zatrzymania cen oleju napędowe-

go) mogą zacząć przechodzić z trakcji 
elektrycznej na spalinową. Na dodatek 
wzrost kosztów spowoduje podwyższe-
nie taryf, napędzając inflację. 

PKD

Znowelizowany art. 31d ustawy o 
podatku akcyzowym wprowadził od 1 
stycznia 2016 r. możliwość zwrotu czę-
ści akcyzy zapłaconej od energii elek-
trycznej, wykorzystanej przez zakład 
energochłonny. Przez taki zakład rozu-
mie się przedsiębiorcę, u którego udział 
kosztów energii elektrycznej w wartości 
produkcji sprzedanej wynosi ponad 3 
proc. O wsparcie w pierwszej kolejności 

będą mogły ubiegać się zakłady energo-
chłonne, wykazujące, że poniosły koszty 
zakupu energii elektrycznej i gazu ziem-
nego, stanowiące nie mniej niż 3 proc. 
wartości produkcji w 2021 roku lub 6 
proc. w I półroczu br., działające w bran-
żach wskazanych przez KE jako szczegól-
nie odczuwające skutki kryzysu.

Głównym warunkiem do skorzysta-
nia z ulg dla odbiorcy przemysłowego 
oraz zwolnienia w postaci zwrotu części 
akcyzy dla przedsiębiorcy spełniającego 
warunki dla zakładu energochłonnego 
jest prowadzenie działalności według 
kodów PKD, wskazanych w ustawie 
o podatku akcyzowym lub ustawie 
o odnawialnych źródłach energii. Roz-
porządzenie określa, jakie branże oraz 
rodzaje działalności (określone kodami 
PKD) są do tego uprawnione. 

Kryzysowe Ramy

Polski program dla przedsiębiorstw 
jest w trakcie opracowywania, zatem 
katalog beneficjentów może ulec po-
szerzeniu. Czasu jest mało. Pomoc musi 
być przyznana do 31 grudnia br. Pro-
gram wymaga też uzyskania zgody (no-
tyfikacji) Komisji Europejskiej. Jest ku 
temu pole, bo projekt programu zawęża 
– przez odwołanie do PKD, katalog po-
tencjalnych beneficjentów w stosunku 
do tego, na co pozwalają Tymczasowe 
Kryzysowe Ramy KE. Dotyczą one po-
mocy państwa w celu wsparcia gospo-
darki po agresji Rosji wobec Ukrainy. 
TRK są unijną podstawą prawną do 
tworzenia i notyfikacji programów po-
mocowych w 2022 r. 

TRK przewidują, że z pierwszego 
progu wsparcia (do 2 mln EUR) skorzy-
sta przedsiębiorca, który odnotował co 
najmniej podwojenie cen energii w 2022 
r. w stosunku do roku ubiegłego. Dla wy-
branych branż, które najsilniej odczuły 
wzrost cen energii, może być przyznana 
pomoc w wysokości 70 proc. (do 50 mln 
EUR), ale nie więcej niż 80 proc. straty 
na działalności operacyjnej.

92 firmy

785,3 mln zł ma trafić do 92 firm 
energochłonnych jako rekompensata 
za 2021 rok po tym, jak prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki przyznał rekom-
pensaty dla podmiotów działających 
w sektorach energochłonnych za ten 
rok. Wnioskowało o to 97 podmiotów. 

– Dodatkowo planujemy wsparcie 
na poziomie 5 mld zł w tym roku. Re-
kompensaty skutecznie obniżą koszty 
energii ponoszone przez przemysł – in-
formuje minister rozwoju i technologii 
Waldemar Buda. 

Wzrost cen energii i handel upraw-
nieniami do emisji CO2 wpływają na 

rentowność przedsiębiorstw szcze-
gólnie z sektora hutnictwa, produkcji 
wyrobów aluminiowych, metali nieże-
laznych, chemikaliów, papieru. O po-
moc przedsiębiorstwa energochłonne 
mogą ubiegać się na podstawie wspo-
mnianych TRK, krajowego projektu re-
kompensat oraz ustawy z 19 lipca 2019 
r. o systemie rekompensat dla sektorów 
i podsektorów energochłonnych, dwu-
krotnie znowelizowanej w 2022 roku, 
obok emisji wprowadzającej ceny prądu 
i gazu ziemnego.

Od tego roku URE  publikuje listę 
podmiotów energochłonnych, którym 
przyznał pomoc publiczną w formie 
rekompensat. W latach 2019 i 2020 in-
formacja dotyczyła łącznej wysokości 
przyznanych rekompensat w podziale 
na poszczególne sektory. Są one dostęp-
ne w Systemie Udostępniania Danych 
o Pomocy Publicznej. 

Środki na rekompensaty pochodzą 
z wpływów z aukcji uprawnień do emi-
sji CO2. Średnia kwota rekompensaty w 
2021 roku to 12 mln zł. W 2022 roku 
wyniesie ona 8,5 mln zł na podmiot, 
w ślad za zmianami w zasadach przy-
znawania rekompensat. 

Notyfikacje

17 października 2022 r. KE notyfi-
kowała sam system wsparcia w znoweli-
zowanych przepisach naszej ustawy. Za-
twierdziła też polski program częściowo 
rekompensujący przedsiębiorstwom 
energochłonnym wyższe ceny energii 
elektrycznej, wynikające z kosztów po-
średnich emisji CO2 w ramach unijne-
go systemu handlu uprawnieniami do 
emisji za 10 mld euro. Program, które-
go szacunkowy budżet wynosi 10 mld 
euro (45 435 mln zł), częściowo po-
kryje wyższe ceny energii elektrycznej, 
wynikające z wpływu opłat emisyjnych 
na koszty wytwarzania energii w latach 
2021–30.

– Program pozwoli Polsce zmniej-
szyć ryzyko ucieczki emisji gazów cie-
plarnianych w sektorach energochłon-
nych. Jednocześnie zachowane zostaną 
zachęty do opłacalnej dekarbonizacji 
polskiej gospodarki, zgodnie z celami 
Zielonego Ładu, a zakłócenia konku-
rencji będą ograniczane – argumentuje 
MargretheVestager, wiceprzewodni-
cząca wykonawcza odpowiedzialna za 
politykę konkurencji w KE.

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa 
otrzymają rekompensatę w postaci czę-
ściowego zwrotu kosztów pośrednich 
emisji poniesionych w poprzednim roku. 
Płatność końcowa nastąpi do  2031 r. 
Komisja, oprócz kontrolowania zgłoszeń 
środków pomocowych w ramach proce-
dury notyfikacyjnej, posiada kompeten-
cję, by z urzędu badać, czy dane państwo 

Nadzwyczajny czas  
wymaga nadzwyczajnych rozwiązań

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH 

NSZZ „Solidarność” żąda systemowego powstrzymania wzrostu cen ener-
gii uzyskiwanej ze wszystkich surowców i nośników. Związek przystąpił 
do konsultacji nad projektem programu „Pomoc dla sektorów energo-
chłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii 
elektrycznej”. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia, że został on 
zaprojektowany w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej pt. „Tymczaso-
we kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
po agresji Rosji wobec Ukrainy”. 
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W trosce o polską gospodarkę i zachowanie miejsc pracy uruchomiony został program pomocowy dla tzw. przedsiębiorstw 
energochłonnych. 

Głównym warunkiem 
do skorzystania z ulg dla 
odbiorcy przemysłowego 
oraz zwolnienia w postaci 
zwrotu części akcyzy dla 
przedsiębiorcy spełniającego 
warunki dla zakładu 
energochłonnego jest 
prowadzenie działalności 
według kodów PKD. 
Rozporządzenie określa, 
jakie branże oraz rodzaje 
działalności (określone 
kodami PKD) są do tego 
uprawnione. 
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członkowskie udzieliło pomocy zgodnej 
z prawem i sposób korzystania z pomocy 
przez beneficjenta.

Jak to robią Niemcy?

Część polityków Zjednoczonej Pra-
wicy krytykuje KE za niesprawiedliwe 
akceptowanie programów pomocy pu-
blicznej, sugerując, że UE ma środki fi-
nansowe, które daje niektórym krajom. 
Tymczasem to kraje Unii finansują po-
moc publiczną, Komisja ją zatwierdza 
i nie ocenia tego, ile który kraj wydaje 
pieniędzy, ale czy nie narusza to zasad 
konkurencji. 

– Komisja Europejska pod butem 
Berlina zgodziła się na 220 mld euro po-
mocy publicznej dla Niemiec, 52 proc. 
wszystkich środków. Dla Polski 1,7 
proc. Strażniczka von der Leyen dba o 
suty niemiecki stół. Kolaborant Donald 
Tusk pilnuje, by Polskę głodzić. Geny 
niezmienne od dziesiątek lat. W przy-
padku Francji jest to 37 proc. i razem 
89 proc., czyli 386 mld euro, dla reszty 
państw pozostaje 11 proc. Tak w prak-
tyce wygląda europejska „równość 
i solidarność”  – pisze wiceminister 
sprawiedliwości Marcin Romanowski, 
polityk Solidarnej Polski. 

Jak zauważył europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk, składając interpelację w PE, 
w ciągu siedmiu miesięcy KE zaak-
ceptowała 97 programów pomocy pu-
blicznej z 24 krajów członkowskich na 
kwotę  435 mld euro. Pomoc udzielona 
Niemcom przekroczyła 226 mld euro, 
co stanowi 52 proc. całej pomocy unij-
nej, Francji – kwotę 160 mld euro, czy-
li 37 proc. pomocy unijnej. Zbigniew 
Kuźmiuk wskazuje przy tym trafnie, że 
chodzi o zaakceptowane (nie wydane) 
przez KE środki i zapytuje w interpela-
cji: „Czy KE jest gotowa w dalszym cią-
gu wyrażać zgodę na tak zróżnicowaną 

pomoc publiczną dla poszczególnych 
krajów w UE, szczególnie w sytuacji 
kiedy rządy Niemiec i Francji zapo-
wiedziały kolejne programy pomocowe 
odpowiednio na kwoty 200 mld euro 
i 100 mld euro?”. 

Polska w latach 2010–19 wydała 
na pomoc publiczną 40,4 mld euro. 
W 2021 roku było to 25,2 mld euro. 
Niemcy w okresie 2010–19: 312,9 
mld euro, gdyż znacznie większa jest 
niemiecka gospodarka. Rząd w Ber-
linie (kanclerz Olaf Scholz, minister 
gospodarki Robert Habeck i minister 
finansów Christian Lindner) ogłosił, 
że na pomoc niemieckim firmom 
i obywatelom w trakcie nadchodzą-
cej zimy przeznaczy 200 mld euro. To 
ogromna kwota. Program będzie fi-
nansowany z długu zaciąganego przez 
państwo, z użyciem pozabudżetowego 
funduszu. 

Pakiet niemiecki napotyka jednak 
na opór pochodzącej z Danii Margre-
the Vestager, komisarz do spraw kon-
kurencji. To ona odpowiada za podjęcie 
decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuce-
niu planów pomocy. Sprzeciw wobec 
niemieckiego planu zgłasza też Paolo 
Gentiloni, komisarz do spraw gospo-
darczych. 

Pomoc publiczna

Podstawowym źródłem unijnej po-
lityki dotyczącej pomocy publicznej jest 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej w art. 107, 108 i 109. Od rządów 
państw UE wymaga się dochowania 
procedur. Mówimy o krajowych pro-
gramach, które, jak teraz nasz, KE musi 
zatwierdzić lub odrzucić. Wspólny euro-
pejski rynek działa na zasadach, których 
pilnuje Komisja Europejska. Zasiada 
w niej też polski komisarz – obecnie to 
Janusz Wojciechowski (PiS). 

Według unijnego prawa pomocą 
publiczną jest udzielenie przez pań-
stwo wsparcia, które narusza lub grozi 
naruszeniem swobody konkurencji. 
Pomoc musi opierać się o cztery zasa-
dy: przejrzystości – urzędnicy UE mają 
prawo do kontroli środków; spójności 
– pomoc powinna skupiać się na niwe-
lowaniu różnic poziomu życia i rozwoju 
gospodarczego pomiędzy państwami 
UE; pomocniczości – jeśli państwo 
ma niewystarczające kompetencje do 
udzielenia pomocy, zajmuje się tym 
KE, oraz proporcjonalności – pomoc 
nie może przekroczyć maksymalnych 
kwot dla danego sektora.

Katalog przypadków, kiedy po-
moc publiczna może zostać uznana za 
zgodną z rynkiem wewnętrznym, ma 
otwarty charakter. Stąd dopuszczenie 
wsparcia dla firm energochłonnych. 
Do zamknięcia tego numeru „Magazy-
nu Solidarność” trwa proces uzgodnień 
i notyfikacji.

Wraca VAT

Od 1 stycznia 2023 r. znika tarcza 
antyinflacyjna i wynikające z niej ob-
niżenie stawek VAT. W związku z unij-
nym prawem podatkowym wrócą 
stawki VAT na energię elektryczną – 23 

akcyza i opłaty: paliwowa i emisyjna. 
Znaczenie ma też cena ropy naftowej 
na rynku ARA Index (Amsterdam-Rot-
terdam-Antwerpia) i kurs złotego. 

Stocznie poza pomocą

Branża stoczniowa nie może skorzy-
stać z tarcz osłonowych i z „kagańca” 
na rosnące ceny energii. Jest to trakto-
wane przez Komisję Europejską jako 
niedozwolona dla tego sektora pomoc 
publiczna. Uwaga, Rada Unii Euro-
pejskiej może – na wniosek Komisji 
Europejskiej – uchwalić inne kategorie 
dozwolonej pomocy publicznej. Prze-
mysł okrętowy powinien być uznany za 
strategiczną gałęź gospodarki europej-
skiej. Rzeczywistym zagrożeniem dla 
europejskich stoczni jest konkurencja 
z krajów Dalekiego Wschodu. 

Przypomnijmy skutki pomocy pu-
blicznej udzielonej trzem rodzimym 
stoczniom. Postępowanie dotyczące 
wsparcia im udzielonego toczyło się 
przed KE w pierwszych latach po ak-
cesji Polski do UE (1 maja 2004 r.). 
Najpierw komisja przyjęła decyzję 
o procedurze formalnego dochodzenia 
w sprawie pomocy na restrukturyza-
cję Stoczni Szczecińskiej, mimo że ta 
miała uzasadnione prawnie podstawy, 

Nasz rząd może pomagać przedsiębiorcom, jeśli nie zakłóci to poziomu konku-
rencyjności na wspólnym rynku. Pomoc publiczna, którą KE uznaje za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym, to:
 pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów o 

niskim poziomie życia ludności lub poziomie zatrudnienia; 
 pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów będących w interesie wspól-

notowym lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce;  
 pomoc na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych 

regionów, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej;  
 pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturo-

wego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej.  

Dokumenty
Wzory dokumentów niezbędnych do 
złożenia wniosku o rekompensaty 
dla sektorów i podsektorów energo-
chłonnych za rok 2021 i lata kolejne 
dostępne są na stronie internetowej   
ure.gov.pl. Przedsiębiorcy energo-
chłonni mają czas na złożenie wnio-
sków do 30 kwietnia 2023 r. Urząd 
Regulacji Energetyki przygotował in-
formację dla wnioskodawców, która 
objaśnia kluczowe kwestie związane 
ze złożeniem wniosku o przyznanie 
rekompensat.

czone do minimum. KE uznała, że de-
cyzja prezesa ARP przed akcesją Polski, 
która zatwierdzała plan restrukturyza-
cji z 2004 roku, nie spełniała wymagań 
pozwalających uznać ją za decyzję 
o restrukturyzacji. Komisja stwier-
dziła, że Stocznia Gdynia jest jedną 
z największych stoczni europejskich, 
odgrywającą dużą rolę na rynku kon-
tenerowców oraz produkuje gazowce 
LPG, produktowce, chemikaliowce 
i masowce, w związku z tym stanowiącą 
dla innych stoczni, zwłaszcza niemiec-
kich i duńskich, poważne zagrożenie. 
Swoje uwagi zgłosiły Ray Car Carriers, 
największy klient Grupy Stoczni Gdy-
nia, NSZZ „Solidarność” oraz Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe. 

Polskie stocznie były jednymi z naj-
większych w Europie, co paradoksal-
nie zadziałało na niekorzyść. Komisja 
w lipcu 2009 roku wydała decyzję wa-
runkową tylko w sprawie pomocy pań-
stwa udzielonej Stoczni Gdańsk. Dwie 
pozostałe upadły. Dzisiaj, ze względu na 
sytuację międzynarodową, pojawiła się 
wizja obrony przemysłu okrętowego w 
Europie przed konkurencją pochodzącą 
z krajów Dalekiego Wschodu, w szcze-
gólności z ChRL i odejścia od liberal-
nych zasad ekonomicznych.

Artur S. Górski 

Założenia pomocy dla firm energochłonnych prezentuje Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.
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W pierwszej transzy pomocowej do 92 firm popłynęło prawie 800 milionów zł.

proc., paliwa – 23 proc. i nawozy – 8 
proc. Komisja Europejska ma bowiem 
wątpliwości wobec obniżonych stawek 
VAT na gaz, paliwa i nawozy. Rządowy 
projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu, 
opublikowany 28 listopada br., zakłada 
utrzymanie na poziomie nie wyższym 
niż tegoroczny cen netto gazu, ale wraca 
23-procentowa stawka VAT. Pozostanie 
zerowa stawka VAT na żywność. 

W przypadku spółek Skarbu Pań-
stwa, rząd (Ministerstwo Aktywów 
Państwowych) jako przedstawiciel 
właściciela może działać przez rady 
nadzorcze i walne zgromadzenia, by 
redukowały zyski, a ceny wzrosły jak 
najmniej.

– Chcemy, aby przywrócenie stawek 
VAT nie wiązało się z jakimiś podwyż-
kami na stacjach paliw – zapewniał kil-
kukrotnie premier Morawiecki.

Podatek VAT to tylko jedna ze skła-
dowych ceny paliwa – do tego jest cena 
produktu kupowanego w rafineriach, 

by oczekiwać, że pomoc państwowa, 
przewidziana w planie restrukturyza-
cji z 2003 roku, stanowi część szeroko 
zakrojonego programu ratowania prze-
mysłu stoczniowego. 

Z kolei środki restrukturyzacyjne na 
rzecz Stoczni Gdynia SA były ograni-
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– Spośród realizowanych w mijającej 
kadencji przez nas projektów trzy już 
zakończyliśmy, trzy są kontynuowane. 
Cztery projekty uzyskały dofinanso-
wanie w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2021, a dwa 
w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014–2021, Programu 
„Dialog Społeczny – Godna Praca” 
– mówi Jagna Łobodzińska, kierow-
nik Działu Programów Europejskich, 
w którym oprócz niej pracuje jeszcze 
Joanna Szarkowska odpowiadająca za 
rozliczenia finansowe. 

„Stop bezrobociu! Nowe 
kwalifikacje na dobry 
początek”

Na początek obecnej kadencji władz 
Związku przypada końcówka realizacji 
projektu „Stop bezrobociu! Nowe kwa-
lifikacje na dobry początek”. Projekt 
realizowany był w okresie od września 
2016 r. do października 2018 r. i skie-
rowany do osób bezrobotnych. Wa-
runkiem udziału było ukończenie 30 
roku życia i zamieszkiwanie na terenie 
województwa pomorskiego. Szczegól-
nie preferowano osoby znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, a więc osoby 50 plus, kobiety, 
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
długotrwale bezrobotne oraz osoby 
z niepełnosprawnościami. 

– Głównym celem projektu było 
dostarczenie jego uczestnikom kom-
pleksowego wsparcia w zakresie ak-
tywizacji zawodowej, by wesprzeć ich 
w powrocie na rynek pracy i uzyska-
niu zatrudnienia. Cel ten realizowa-
liśmy poprzez doradztwo zawodowe, 
wsparcie psychologiczne, warsztaty 
kompetencji społecznych, warsztaty 
z aktywnych form poszukiwania pracy, 
szkolenie komputerowe, indywidualnie 
dopasowane szkolenia zawodowe i po-
średnictwo pracy – relacjonuje Jagna 
Łobodzińska. 

Ostatecznie w projekcie wzięło 
udział 106 osób, a wszystkie założone 
wskaźniki dotyczące grupy docelowej 
oraz zatrudnienia zostały osiągnięte 
na wyższym  poziomie niż pierwotnie 
zakładano.

Co ciekawe, w trakcie realizacji 
projektu odbyła się wizytacja z Komisji 
Europejskiej. Projekt realizowany przez 
gdańską „Solidarność” został wskazany 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego jako wzorowy, wspie-
rający osoby bezrobotne. W spotkaniu 
wzięli udział: Judit Torokne – Head of 
Unit z DG EMPL, przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego, władze Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, uczestnicy projektu oraz zespół 
projektowy. 

O tym, jakie znaczenie miał projekt 
„Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje 
na dobry początek” dla osób w nim 
uczestniczących świadczy e-mail, który 
przyszedł do Jagny Łobodzińskiej kilka 
lat po jego zakończeniu.

Około 5 lat temu wzięłam udział w 
organizowanym przez „Solidarność” 
programie dla bezrobotnych. Udział 
w tym projekcie odmienił moje życie. 
Dzisiaj jestem po ukończonym licen-
cjacie z pedagogiki, a teraz magisterka 
i studia podyplomowe. Nie jest łatwo, 
ale idę do przodu i tak sobie myślę, że to 
dzięki Wam. Dziękuję za ten czas i daną 
mi szansę. Zawsze, kiedy tylko mogę, to 
na forum publicznym, na uczelni i w 
pracy mówię o tym, ile Wam zawdzię-
czam. Alicja Rudzka, DZIĘKUJĘ.

„Projekt „Nowe kwalifikacje 
– nowe perspektywy” (I edycja)

Kolejny projekt, który był realizo-
wany od czerwca 2017 r. do czerwca 
2020 r., skierowany został do 470 osób 
pracujących, które ukończyły 18 rok 
życia, mieszkających lub pracujących 
w województwie pomorskim. Prefero-
wane były osoby, które ukończyły 50 
rok życia oraz osoby o niskich kwalifi-

kacjach, a jego celem było poprawienie 
sytuacji zawodowej tych osób na rynku 
pracy.

Oferta projektu obejmowała między 
innymi szkolenia z zakresu programo-
wania w systemie Microsoft, CISCO oraz 
ORACLE, szkolenia z praktycznego wy-
korzystania aplikacji Microsoft Excel oraz 
języka niemieckiego i angielskiego.

Każde szkolenie zakończone było 
zewnętrznym egzaminem i wydaniem 
autoryzowanych certyfikatów, potwier-
dzających uzyskane kwalifikacje.

– Celem głównym projektu było 
podniesienie kompetencji w zakresie 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (TIK) i nabycie kwalifikacji 
językowych u minimum 85 procent 
pracowników spośród 470 pracow-
ników wykazujących największą lukę 
kompetencyjną lub posiadających naj-
większe potrzeby związane z uzupełnie-
niem lub podwyższeniem kompetencji 
TIK i kwalifikacji językowych – mówi 
Jagna Łobodzińska.

Okazuje się, że projekt został zre-
alizowany z pewną nadwyżką. Łącz-
nie podniosły kompetencje w zakresie 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych lub nabyły kwalifikacje ję-
zykowe 492 osoby (niektóre z nich 
brały udział w szkoleniach z TIK i ję-
zykowych), w tym 295 kobiet i 197 
mężczyzn. Wobec planowanych 400 
osób, które nabędą nowe kwalifikacje, 
cel główny został zrealizowany w 123 
procentach.

„Wiem więcej – działam 
skutecznie!”

W 2017 roku ruszył także projekt 
„Wiem więcej – działam skutecznie!”, 
który realizowany był do czerwca 2021 
roku. Tym razem grupę docelową sta-
nowili członkowie NSZZ „Solidarność”, 
łącznie 352 osoby.

Celem projektu było podniesienie 
kompetencji eksperckich 352 przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez 
ich udział w szkoleniach z zakresu ne-
gocjacji (28 godzin), prawa pracy (40 
godzin) oraz analizy ekonomiczno-fi-
nansowej przedsiębiorstw (40 godzin), 
co miało się przyczynić do osiągnięcia 
celu szczegółowego Programu Ope-
racyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
„Wzmocnienie potencjału podmiotów 
zaangażowanych w proces stanowienia 
prawa na szczeblu krajowym”. I tym 
razem zrealizowane wskaźniki projek-
tu zostały przekroczone na poziomie 
116,67 procent. Szkolenia prowadzone 
były głównie przez trenerów z Działu 
Szkoleń Regionu Gdańskiego.

Projekt „Nowe kwalifikacje 
– nowe perspektywy” 
(II edycja)

Duże zainteresowanie projektem 
podnoszącym kwalifikacje pracowni-
ków spowodował, że Dział Programów 
Europejskich przystąpił do drugiej jego 
edycji, której realizacja rozpoczęła się od 
lipca 2020 r., a zakończy się w czerwcu 
2023 r. Projekt skierowany jest do osób 
pracujących, zamieszkałych na terenie 
województwa pomorskiego. I tym razem 
w ofercie szkoleniowej znalazły się szko-
lenia z technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych oraz z języka niemieckiego 
i angielskiego. 

W ramach projektu jego uczestnicy 
mogą również przejść szkolenia zawo-
dowe dopasowane do indywidualnych 
potrzeb. Realizowane one są  przy 
współpracy profesjonalnych firm szko-
leniowych, które są wyłaniane na pod-
stawie każdorazowego rozeznania ryn-
ku. Przewidziane kursy to m.in.: prawo 
jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D z lub bez 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
operator suwnic, operator koparko-ła-

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH  

Dla pracowników, bezrobotnych, społecznych 
inspektorów pracy i działaczy związkowych
Mijająca kadencja była pracowita dla Działu Programów Europejskich Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W okresie 2018–2021 zrealizował 
on łącznie sześć projektów, które skierowane były do pracowników, bezro-
botnych, społecznych inspektorów pracy i działaczy związkowych. 
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dowarki czy spawacz. Każde szkolenie 
zakończone jest egzaminem i wydaniem 
certyfikatów potwierdzających uzyskane 
kwalifikacje.

– Uruchomiliśmy 17 grup językowych, 
każda po dwanaście osób: 15 grup z języ-
ka angielskiego na poziomach od A1 do 
C1 oraz dwie grupy z języka niemieckiego 
na poziomie A1 i A2. Wszystkie grupy 
ukończyły oba etapy szkolenia, to jest 
120 godzin nauki, a 204 osoby podeszły 
do egzaminu językowego TGLS, z czego 
tylko jedna osoba uzyskała negatywny 
wynik na egzaminie z języka angielskiego 
na poziomie C1. Zrealizowane również 
zostało zadanie, w którym oferowaliśmy 
szkolenia zawodowe. Jednak ze względu 
na oszczędności możemy zrealizować 
kilka dodatkowych szkoleń. Nadal trwa 
rekrutacja na szkolenia IT i ICT – mówi 
Jagna Łobodzińska.

Projekty norweskie

W 2020 roku ruszyły dwa projekty fi-
nansowane z Funduszy Norweskich. Celem 
pierwszego projektu zatytułowanego „Dia-
log społeczny kluczem do rozwoju” jest 
wymiana doświadczeń z partnerami spo-
łecznymi z Norwegii w celu wypracowania 
rozwiązań, które pomogą poprawić dialog 
w Polsce na wszystkich jego szczeblach. 
Do tej pory w ramach projektu między 
innymi przeprowadzone zostały debaty, w 
których uczestniczyli politycy, przedstawi-
ciele związków zawodowych i pracodaw-
ców oraz nastąpiła wymiana doświadczeń 
– organizacja spotkań ze stroną norweską 
oraz spotkań eksperckich z udziałem strony 
związkowej, pracodawców, przedstawicieli 
strony rządowej. Trwają również szkolenia 
z zakresu negocjacji.

Drugim „norweskim” przedsięwzię-
ciem jest projekt „Godna praca to bez-
pieczna praca”, którego realizacja kończy 
się w tym roku (na stronie obok jego opis).

Małgorzata Kuźma

Wizytacja projektu „Stop bezrobociu...” przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, Judit Torokne – Head of Unit z DG EMPL. 
Projekt realizowany przez gdańską „Solidarność” został wskazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako 
wzorowy, wspierający osoby bezrobotne. 

Luty 2022. Uczestnicy szkolenia w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna 
praca”.
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Listopad to ostatni miesiąc działań 
podejmowanych w projekcie  „God-
na praca to bezpieczna praca”,  pro-
wadzonym przez Dział Programów 
Europejskich Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Głównym celem 
projektu było promowanie bezpie-
czeństwa w miejscu pracy, zarówno 
wśród pracowników, jak i pracodaw-
ców. Ważnym elementem były rów-
nież działania wspierające społecz-
nych inspektorów pracy.

Projekt finansowany był przez Nor-
wegię poprzez Fundusze Norweskie 
2014-2021 w ramach programu „Dialog 
Społeczny – Godna Praca”. 

Do udziału w projekcie gdańska „Soli-
darność”  zaprosiła społecznych inspekto-
rów pracy oraz kandydatów na SIP, przed-
stawicieli pracowników i pracodawców, 
związkowców. Projekt prowadzony był 
przez pracowników Działu Programów 
Europejskich kierowanego przez Jagnę 
Łobodzińską, zaś rozliczenia finansowe 
prowadziła Joanna Szarkowska.

W  przedsięwzięciu  istotne zna-
czenie miała współpraca dwustron-
na pomiędzy polskimi i norweskimi 
związkami zawodowymi oraz organiza-
cjami pracodawców. Niestety, realizacja 
projektu przypadła na okres pandemii 
koronawirusa, co spowodowało ograni-
czenie kontaktów bezpośrednich. 

Debaty 

Projekt rozpoczął cykl czterech debat 
poświęconych różnym aspektom BHP,  w 
których obok związkowców i społecznych 
inspektorów pracy wzięli udział przed-
stawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, 
politycy oraz naukowcy z Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy. 

Debaty odbywały się od września 
2020 r. do marca 2021 r., a więc w 
szczytowym okresie pandemii CO-
VID-19, dlatego odbywały się  przede 
wszystkim w formie hybrydowej. 
Koncepcje debat przygotowała Iwona 
Pawlaczyk, ona też je prowadziła. Ich 
tematyka dotyczyła między innymi 
systemów ochrony pracy w Polsce i 
Norwegii, ze szczególnym naciskiem 
na przedstawicielstwo pracownicze. 
Omówiono również funkcjonowanie 
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach. 

Dużą wartością tych konferencji było 
to, że uczestniczyli w nich oprócz związ-
kowców (prezydium ZRG NSZZ „So-
lidarność” reprezentowali Zbigniew 
Kowalczyk, Stefan Gawroński, Jacek 
Rybicki) i społecznych inspektorów 
pracy (Janusz Wiśniewski z Mostostalu 
Chojnice sp. z o.o. spółka komandyto-
wa i Lech Górski z Baltic Operator), 
także przedstawiciele Państwowej In-
spekcji Pracy (Agnieszka Dobrodziej, 
zastępca okręgowego inspektora pracy 
w Gdańsku), eksperci (dr Zofia Pawłow-
ska z Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy). W dwóch debatach uczestniczył 
przewodniczący Rady Ochrony Pracy 
poseł na Sejm Janusz Śniadek. W ostat-
nim zaś spotkaniu specjalnymi gośćmi 
byli: Jakub Kraszewski, dyrektor Uni-

wersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, jego zastępca ds. personal-
nych Piotr Ciborski i kierownik Inspek-
toratu BHP w UCK Marek Czarnecki. 

– Pierwszy podstawowy efekt na-
szych debat to fakt, że rozpoczęliśmy 
dyskusję na temat zmian systemowych 
w zakresie ochrony pracy w Polsce, 
a w szczególności warunków pracy 
i  społecznego nadzoru. Jedna z na-
szych rekomendacji dotyczy komisji 
BHP. Kiedyś był obowiązek ich two-
rzenia w zakładach zatrudniających 50 
pracowników, niestety, kilka lat temu 
podniesiono tę liczbę do 250 pracow-
ników. Postulatem jest, żeby wrócić do 
liczby 50 pracowników i to nie jest żad-
na rewolucja, bo to już było w naszym 
systemie. Następna kwestia jest bardziej 
skomplikowana i dotyczy społecznego 
nadzoru nad warunkami  pracy w za-
kładach, gdzie nie ma związków zawo-
dowych. Tam, gdzie są związki zawodo-
we, jest społeczna inspekcja pracy, a jak 
wiadomo w Polsce uzwiązkowienie jest 
niskie, tak więc w przeważającej liczbie 
zakładów pracy nie ma społecznego 
nadzoru – tak debaty podsumowywała 
Iwona Pawlaczyk 

Szkolenia 

Ważnym działaniem w projekcie, 
cieszącym się  dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników, były trzydniowe szko-
lenia dla społecznych inspektorów pracy 
lub kandydatów na to stanowisko. Z zasad 
BHP, funkcjonowania społecznej inspek-
cji pracy oraz prawa pracy przeszkolono 
151 osób, w tym 84 mężczyzn, 67 kobiet. 
Szkolenia prowadzone były przez do-
świadczonych inspektorów z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku.  

Badanie ankietowe 

W ramach projektu „Godna praca 
to bezpieczna praca” przeprowadzone 
zostały badania ankietowe dotyczą-
ce warunków pracy w zakładach. Na 
pytania ankietowe odpowiedziało 500 
osób z przedsiębiorstw różnej wielkości 
i reprezentujących różne branże. Kon-
cepcje badań, jak i same pytania ankie-
towe przygotowała Iwona Pawlaczyk, 
specjalistka ds. BHP. Analizą zebranych 

ankiet zajęła się Joanna Jenda, która 
również jest autorką raportu podsu-
mowującego badania.

Konferencja 

Jednym z ostatnich działań w projekcie 
była konferencja zatytułowana „Bezpie-
czeństwo pracy w leśnictwie – stan obec-
ny, wyzwania na przyszłość”, która odbyła 
się 23 września br. w budynku Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia był Re-
gion Gdański NSZZ „Solidarność” przy 
współpracy z Krajowym Sekretariatem 
Zasobów Naturalnych, Ochrony Środo-
wiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. 
W konferencji wzięło udział około 300 
osób, przede wszystkim pracownicy 
służb BHP i społeczni inspektorzy pracy, 
związkowcy. 

W bogatym programie konferencji 
znalazły się wystąpienia poświęcone 
wypadkowości w leśnictwie, zasto-
sowania nowoczesnych technologii 
w szkoleniach, działalności służb BHP 
i społecznej inspekcji pracy. Poruszono 
także kwestie odpowiedzialności praw-
nej za wypadki w lesie, a także potrzeby 
wsparcia psychologicznego pracowni-
ków Lasów Państwowych.

Strona internetowa 
i media społecznościowe

Już na początku projektu powstała 
strona internetowa – www.solidarnosc.
gda.pl/bezpiecznapraca, prowadzona 
w dwóch wersjach językowych – polskiej 
i angielskiej. 

Na stronie, oprócz najważniejszych 
informacji o projekcie, znalazła się także 
baza pytań i odpowiedzi, jak również ar-
chiwum newslettera. 

Ważną podstroną była zakładka „Ak-
tualności”, w której w ciągu trwania pro-
jektu ukazało się ponad 130 wpisów. Na 
potrzeby projektu utworzono stronę na 
Facebooku (www.facebook.com/godna.
bezpieczna.praca) i profil na Instagramie 
(@godnabezpiecznapraca).

Newsletter 

Co tydzień do ponad 2 tysięcy odbior-
ców dostarczany był newsletter projektu. 

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

Kilka opinii uczestników szkoleń 
Piotr Madej, społeczny inspektor pracy w Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
– Społecznym inspektorem pracy jestem od kilkunastu lat. Przez ten czas uczestni-
czyłem w wielu szkoleniach, ale zakres wiedzy, który jest potrzebny w pracy sipowca, 
jest duży, dlatego każde szkolenie jest cenne. To zorganizowane w ramach projektu 
„Godna praca to bezpieczna praca” oceniam bardzo dobrze, uważam, że poruszono 
wiele spraw potrzebnych w codziennej pracy społecznego inspektora pracy.

Tymoteusz Jakubek, społeczny inspektor pracy 
w Nadleśnictwie Cewice 
– Niektóre sprawy przedstawione w czasie szkolenia organizowanego w ramach pro-
jektu „Godna praca to bezpieczna praca” były dla mnie nowością. Na społecznego in-
spektora pracy zostałem wybrany w grudniu ubiegłego roku, więc dopiero „wgryzam” 
się w temat. Wiedza przekazywana przez prowadzących jest bardzo pożyteczna. 

Daniel Starzyński, społeczny inspektor pracy w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku
– Takie szkolenia są bardzo potrzebne przede wszystkim dlatego, że mamy kontakt 
z osobą mającą duże doświadczenie w dziedzinie BHP. Jest to specjalista z Państwo-
wej Inspekcji Pracy, który widział niejedno w swoim życiu i może dużo powiedzieć 
o ciekawych przypadkach. Nie przekazuje tylko suchej wiedzy na temat przepisów, 
ale mówi o praktyce w jej stosowaniu.

Zenon Purta, społeczny inspektor pracy w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku
– Jestem społecznym inspektorem pracy od kilku lat i takie szkolenia są dla nas 
bardzo cenne. Mogę poszerzyć swoją wiedzę, np. to, jak powinny wyglądać wpisy 
w książce zaleceń i na jakich przepisach je opierać.

Joanna Jaśniewicz, społeczny inspektor pracy
– Bardzo dziękuję za możliwość udziału w niezwykle interesującym szkoleniu. Jedno, 
co mogę dodać, to fakt, iż było zbyt krótkie. Z nieukrywaną przyjemnością uczestni-
czyłabym w kolejnych szkoleniach.

W czasie trwania projektu ukazało się 30 
newsletterów, w których nie tylko infor-
mowano o jego przebiegu, ale również 
prezentowano rozmowy ze społecznymi 
inspektorami pracy. 

O BHP w Radiu Gdańsk

Od maja do końca lipca tego roku 
w Radiu Gdańsk emitowane były au-
dycje poświęcone bezpieczeństwu i hi-
gienie pracy, realizowane przez dzien-
nikarzy Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i Radia Gdańsk. 
Cykl dziesięciu kilkuminutowych pro-
gramów radiowych powstał w ramach 
projektu „Godna praca to bezpieczna 
praca”. 

Publikacje 
W ramach projektu powstało też wie-

le publikacji, między innymi podręcznik 
szkoleniowy i pięć mikroporadników do-
tyczących bezpieczeństwa pracy: kobiet, 
magazynierów, nauczycieli, pracowników 
biurowych i pracowników stacji paliw.

Ukazał się również raport podsu-
mowujący działania projektowe autor-
stwa Dariusza Smolińskiego, w którym 
znalazło się między innymi omówienie 
partycypacji pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, norwe-
skie standardy konsultacji w obszarze 
BHP,  a także analiza istniejącego stanu 
partycypacji pracowniczej oraz  propo-
zycje zmian legislacyjnych.

Małgorzata Kuźma

GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA

Podsumowanie projektu

Konferencja o bezpieczeństwie pracy w leśnictwie odbyła się 23 września 2022 r. 
w Muzeum II Wojny Światowej.

Publikacje projektowe.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
6 proc. – o tyle wzrosła sprzedaż 
detaliczna od stycznia do paździer-
nika 2022 r.

6687,92 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w październiku tego roku. W porów-
naniu z wrześniem jego wysokość 
nie zmieniła się.

5,1 proc. – to październikowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. We wrześniu 
2022 r. jej wysokość była taka sama.

22,9 proc. – o tyle droższa była 
produkcja sprzedana przemysłu 
w październiku 2022 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ubiegłe-
go roku.

Do 6,9 z 7,9 pkt zmniejszył się 
poziom zadowolenia Polaków 
z życia zawodowego w tegorocznym 
badaniu w porównaniu z edycją 
ubiegłoroczną.

15,2 proc. – o tyle wyższe były ceny 
produkcji budowlano-montażowej 
w październiku tego roku w porów-
naniu z październikiem 2021 r.

27 proc. – o tyle droższa była energia 
cieplna w październiku 2022 r. w po-
równaniu z tym samym miesiącem 
zeszłego roku.

17,9 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w tegorocznym październiku w po-
równaniu z październikiem 2021 r.

LICZBA MIESIĄCA

8 miliardów 

Czego nie robić 
przed świętami?  

Jedzą zdrowo? Fakty temu przeczą
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Polska stoi na czele regionalnej reakcji na wojnę przeciwko Ukrainie, 
zarówno poprzez życzliwe przyjęcie uchodźców uciekających przed 
wojną, jak i podjęcie zdecydowanych działań przeciwko reżimowi 
Putina.

Szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly

Gdy ze wszystkich stron słyszymy 
porady, co należy zrobić przed Bożym 
Narodzeniem, zastanówmy się raczej, 
czego robić… nie należy. Pierwszą zaka-
zaną czynnością jest kupowanie karpia 
na ostatnią chwilę – lepiej zamrozić rybę 
niż ryzykować, że dostaniemy towar nie 
pierwszej jakości. Z podobnych wzglę-
dów warto zrezygnować z robienia zaku-
pów w przedświąteczny weekend – wiel-
kie kolejki, przebrany towar i fałszywe 
promocje mamy zagwarantowane. Nie 

należy też przyjmować, że coś dzieje się 
„zawsze” – to, że rok i dwa lata temu od-
wiedzili nas siostra z mężem, nie oznacza, 
że w tym roku z jakichś powodów nie 
zmienią planów. Nie ma nic nieuprzejme-
go w ustalaniu wizyt najbliższych. Kolejna 
zakazana czynność to przygotowywanie 
jedzenia na podstawie niesprawdzonych 
przepisów – przedświąteczne ekspery-
menty mogą zakończyć się koniecznością 
biegania po sklepach w poszukiwaniu 
półproduktów. I to na ostatnią chwilę. 

65 proc. polskich pracowników dekla-
ruje, że odżywia się zdrowo. Jednak dieta 
77 proc. z nich tego nie potwierdza. Z ba-
dania zrealizowanego przez Dailyfruits 
we współpracy z Instytutem Medycyny 
Pracy wynika, że w porównaniu z 2020 
rokiem zwiększyła się liczba Polaków je-
dzących owoce i warzywa przynajmniej 
raz dziennie oraz wypijających codzien-
nie co najmniej dwa litry wody. Rzekomi 
miłośnicy zdrowego odżywiania jedno-
cześnie jedzą jednak słodycze kilka razy 
w tygodniu (41 proc. ankietowanych), 
piją alkohol co tydzień (28 proc.), regu-
larnie sięgają po słodzone napoje (12 
proc.) i raz w tygodniu spożywają napój 
energetyczny (6 proc.).

W poprzednim numerze omawialiśmy 
duńską koncepcję hygge – wynajdywania 
i celebracji małych, codziennych przyjem-
ności. Pod pewnymi względami podobna 
jest szwedzka �lozo�a życiowa lagom, 
która przypomina znaną już starożytnym 
Grekom ideę złotego środka. O ile hygge 
kojarzyło się z wieczorem spędzonym 
z książką i kubkiem gorącej czekolady, 

lagom wskazuje, że od czasu do czasu 
można pozwolić sobie na przyjemność, 
ale równie ważny jest sport. Duńczycy 
proponowali długie, aromatyczne kąpie-
le, Szwedzi sugerują, że na co dzień lepszy 
jest jednak szybki prysznic. Podstawowy-
mi założeniami lagom są bowiem umiar, 
życie w harmonii, ale też odpowiedzial-
ność za społeczeństwo i środowisko.

Koronnym argumentem za rezygnacją 
z paliw kopalnych jest duża ilość uwalnia-
nego do atmosfery tak zwanego ciepła 
odpadowego, co ma powodować jej ocie-
plenie. Tymczasem polskim naukowcom 
z Akademii Górniczo-Hutniczej udało się 
skonstruować moduły termoelektryczne, 
które umożliwiają konwertowanie ciepła 

odpadowego na prąd. Na razie znaczą-
cym „minusem” wynalazku jest jego cena 
– wyprodukowanie w warunkach labo-
ratoryjnych modułu kosztuje obecnie 
nawet kilkanaście tysięcy złotych. Niezra-
żeni badacze szukają jednak inwestora, 
który mógłby wpłynąć na obniżenie cen 
dzięki rozwinięciu linii produkcyjnej.

Co jakiś czas w przestrzeni publicznej 
wybucha dyskusja o liberalizacji dostę-
pu do broni palnej. Zdania są, jak zawsze, 
podzielone, przy czym często przeważa-
ją opinie skrajne, że byle kłótnia będzie 
kończyła się strzelaniną albo – przeciwnie 
– że dzięki temu bandyci znikną z naszego 
kraju. Ponad połowa (57,3 proc.) naszych 
rodaków, którzy wzięli udział w badaniu 

przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie 
„Rzeczpospolitej”, stwierdziła, że łatwiejszy 
dostęp do broni palnej zmniejszyłby ich 
poczucie bezpieczeństwa. 18,1 proc. oce-
niło, że w przypadku takiej zmiany czuło-
by się bezpieczniej, a 15,4 proc. uznało, że 
ich stan emocjonalny nie uległby zmianie. 
9,2 proc. badanych oświadczyło, że nie ma 
zdania na wspomniany temat.

9,2%
nie 

mam 
zdania

Jak zwiększenie dostępu do broni wpłynie na Twoje 
poczucie bezpieczeństwa?

57,3%
będzie 

mniejsze

18,1%
będzie większe

15,4 %
nie zmieni się

Polacy obawiają się większego 
dostępu do pistoletów

Ogrzeją domy 
zamiast atmosfery

Lagom, czyli złoty środek
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15 listopada 2022 roku populacja świata 
osiągnęła 8 mld osób. Według statystyk 
ogólne tempo wzrostu globalnej popu-
lacji spada. Ludzkość musiała czekać 12 
lat, aby wzrosnąć z 7 do 8 mld. Zgodnie 
z prognozami, 9 mld osiągnie za 15 lat, 
czyli w 2037 roku.



17Nr 12 / grudzień 2022 SPOŁECZEŃSTWO

Odpowiadając na pytanie zawarte 
w tytule, trzeba stwierdzić, że jest to 
możliwe. Aby temu zapobiec, musimy 
być odporni na nienawiść.

Zależy to od tego, czy mamy posza-
nowanie dla prawdy, czy jest ona nam 
obojętna, czy kierujemy się sumieniem, 
czy wykazujemy czujność moralną, czy 
potrafimy myśleć samodzielnie, bez 
uprzedzeń, czy potrafimy przyznać się do 
błędu. W przeciwnym przypadku może-
my stać się tylko pudłem rezonansowym 
bezrefleksyjnie przekazującym złe – nie-
nawistne emocje nadawane nieustannie 
przez przywódców opozycji totalnej i ich 
media, którymi obecnie zarządzają. 

Co mogłoby być odtrutką na kłam-
liwą, nienawistną kampanię opozycji 
totalnej? Tą odtrutką, oczywiście nie dla 
wszystkich, byłoby czerpanie informacji 
z innych źródeł niż dotychczas, przedsta-
wiających inny punkt widzenia, zgodnie 
z rzymską zasadą Audiatur et altera pars, 
tzn. wysłuchaj i drugiej strony. W ten 
sposób zbliżyliby się do niezafałszowanej 
rzeczywistości, do prawdy. Ale do tego 
trzeba wykazać się dobrą wolą.

Przykro mi to powiedzieć, że znacz-
ny odłam społeczeństwa zachowuje się 
jak przysłowiowe pudło rezonansowe. 
Mógłby ktoś się oburzyć, jak to, prze-
cież człowiek może się temu oprzeć. 
Niestety, różnie z tym bywa. Dobrze 
wiemy, jak łatwo ludzie ulegają najbar-
dziej bzdurnej modzie, różnym dzi-
wactwom na zasadzie naśladownictwa. 
Tak samo nie każdy potrafi się oprzeć 
nienawistnej propagandzie. 

Dziś w debacie publicznej nadużywa-
ne są słowa „nienawiść, mowa nienawiści”. 
Gdy brak merytorycznych racji, gdy nie 
ma racjonalnych argumentów w sporze, 
to wtedy padają. Mają one ostatecznie po-
grążyć przeciwnika i go zdyskredytować 
– odczłowieczyć.

Słowo „nienawiść” o wielkim, że tak 
powiem, ciężarze gatunkowym, jest nad-

używane do walki politycznej, a przecież 
uczucia ludzkie – te dobre i te złe – są 
różne i stopniowane. Są ludzie, których 
lubimy, do których czujemy sympatię, 
mamy zaufanie, szacunek, lecz są i tacy, 
którzy są nam obojętni, do których nie 
czujemy sympatii ani nie mamy zaufania, 
nie darzymy szacunkiem, ale to jeszcze 
nie oznacza, że ich nienawidzimy! Trze-
ba znać miarę słowa „nienawiść” i go nie 
nadużywać!

Z nienawiścią mamy do czynienia, 
gdy wobec przeciwnika zachowujemy 
się agresywnie, gdy miotamy fałszywy-
mi oskarżeniami, obelgami, gdy pałamy 
żądzą zemsty, gdy go słownie czy fizycz-
nie atakujemy.

Często podczas debat publicznych 
jesteśmy świadkami wzajemnych oskar-
żeń o nienawiść. Trzeba więc określić, 
co jest, a co nie jest przejawem niena-
wiści. 

Zanim dochodzi do słownego czy 
fizycznego ataku agresji, nienawiść 
świadomie, intencjonalnie, rodzi się 
w mózgu człowieka. Natomiast osoba 
zaatakowana spontanicznie reaguje na 
atak i to na pewno nie możemy uznać 
za przejaw nienawiści, jest odruchem 
samoobrony, do której ma prawo. Nie-
nawiść więc możemy przypisać tylko 
agresorowi, prowokatorowi.

Platforma Obywatelska, nazywa-
jąc siebie totalną opozycją, zapowiada 
przez swoich przywódców oficjalnie, że 
użyje wszelkich pozaprawnych środków 
dla obalenia obecnie sprawujących wła-
dzę. Zapowiada wyprowadzenie swoich 
zwolenników na ulice, którzy siłowo 
tego dokonają. Jest to zapowiedź stoso-
wania metod typowych dla totalitarnej 
władzy, z którą w przeszłości mieliśmy 
do czynienia.

Nawołuje się więc do terroru, fi-
zycznego atakowania przeciwników 
politycznych – „wymiatania ich żelazną 
miotłą”, „walenia dechą”, „strącania sza-

rańczy ze zdrowego drzewa”, „dorzyna-
nia watahy”. To są słowa pełne pogardy 
i nienawiści.

Po takim podżeganiu do przestęp-
stwa, które kiedyś było karane, mamy 
w rezultacie liczne przypadki dewasto-
wania, podpalania biur poselskich i ata-
kowania ich pracowników. Atakowane 
są samochody wiozące parlamentarzy-
stów i członków rządu przez zaangażo-
wane bojówki. Zakłóca się w ten sposób 
spotkania zwolenników Zjednoczonej 
Prawicy ze swoimi parlamentarzystami. 
Miały miejsce pobicia księży, dewastacje 
miejsc kultu, zakłócanie mszy świętych. 
Organizowane są tzw. parady równości 
z wulgarnymi okrzykami kierowanymi 
wobec władz państwowych. Organizo-
wane są nieprzyzwoite, szydercze imi-
tacje procesji i obrzędów kościelnych. 
Sprawcy tych wszystkich ekscesów są 
bezkarni, bo zgodnie z doktryną Neu-
manna, sądy swoim krzywdy nie zrobią. 
Czy ktoś słyszał ze strony kierownictwa 
PO oficjalne potępienie tych pożałowa-
nia godnych ekscesów? Czy ktoś słyszał, 
by podobnych przestępstw, wybryków, 
dopuszczali się zwolennicy Zjednoczo-
nej Prawicy?

Jeden z czołowych polityków opozy-
cji totalnej powiedział, że w drodze po 
władzę nie zdecyduje program partii, 
a rozgrzane emocje. „Jeżeli ktoś tego nie 
rozumie, to niech nie idzie do polityki”. 
Staje się więc jasne, skąd bierze się ta-
kie zachowanie opozycji, jakie obecnie 
widzimy.

Totalna opozycja, gdyby udało jej się 
wygrać wybory, nie zaniechałaby tych 
pozaprawnych, sprzecznych z zasadami 
demokracji metod walki z przeciwni-
kami politycznymi, bo jak mówi stare 
rzymskie przysłowie Consuetudo alte-
ra natura est, tzn. przyzwyczajenie jest 
drugą naturą.

Zbigniew Bulczak

LISTY DO REDAKCJI

Czy można się zarazić nienawiścią?
MOJE WĘDRÓWKI

Rok Mickiewicza

9 listopada br. w siedzibie gdań-
skiej „Solidarności” gościł Omar 
Lopez Montenegro. Z kubańskim 
opozycjonistą, któremu towarzy-
szył Tolek Filipkowski, pieśniarz 
i działacz opozycji antykomuni-
stycznej w okresie PRL, spotkali się 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla i sekretarz prezy-
dium Bogdan Olszewski. 

Omar Lopez Montenegro jest dyrek-
torem ds. praw człowieka w Narodowej 
Fundacji Kubańsko-Amerykańskiej. 
Urodził się w Hawanie, tam też stu-
diował ekonomię. Działalność w orga-
nizacjach broniących praw człowieka 
rozpoczął w 1988 r. Założył Stowarzy-
szenie na rzecz Wolnej Sztuki (APAL). 
W październiku 1988 r. wraz z 15 
członkami APAL wziął udział w pierw-
szej demonstracji opozycji w Hawanie, 
w czasie której został pobity, zatrzymany 
i skazany na więzienie. W 1992 wyjechał 
do Miami na Florydzie, gdzie od wielu 

Nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą
byli i będą po tobie.

Biblia Tysiąclecia, Mądrość Syracha 41.3

Naszej Koleżance Dorocie Treli-Godzwon,
Członkini KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

 Syna Pawła
Przesyłamy słowa otuchy w tych trudnych chwilach Tobie Doroto i Twoim 
bliskim. Niech Zmartwychwstały Chrystus poprowadzi Cię ścieżką życia  

i da nadzieję na spotkanie w Niebie.
Koleżanki i Koledzy z gdańskiej „Solidarności” oświatowej

Ile razy jadę do Wilna, zawsze ogarnia-
ją mnie emocje, zawdzięczam je moim 
nauczycielom. Pani od polskiego w 
podstawówce i profesorowi poloni-
ście w liceum. Obdarzyli mnie wielkim 
kultem Adama Mickiewicza. 

Żyjąc natomiast jakiś czas w  Szczeci-
nie, spotykałem wielu byłych mieszkań-
ców Wilna, razem z nimi przeżywałem 
tęsknoty za ich kochanym miastem nad 
Wilią. Dodam jeszcze, że miałem w Wil-
nie kuzynów, lecz po jakimś czasie nasze 
więzy uległy zapomnieniu. 

W końcu września pojechałem do 
Wilna z grupą bibliotekarzy Książnicy 
Podlaskiej w Białymstoku, z jej dyrek-
tor Beatą Zadykowicz. Uczciliśmy w ten 
sposób okres romantyzmu, z racji 200 
rocznicy wydania pierwszego tomu po-
ezji Adama Mickiewicza znanego obec-
nie jako Ballady i Romanse. 

Do Wilna wieźliśmy najnowsze wydawnictwa Książnicy Podlaskiej, darując je Do-
mowi Polskiemu, Bibliotece Wróblewskich, znanej z lat międzywojennych polskiego 
wówczas miasta. Byliśmy oczywiście w Muzeum Mickiewicza w zaułku Bernardyńskim. 
Wysłuchaliśmy tam prelekcji dotyczącej fragmentu życia poety z czasów wileńsko-ko-
wieńskich wygłoszonej przez miejscowego profesora z Liceum im. Adama Mickiewicza. 
Towarzyszyła nam młodzież studencka z Polski i grono miejscowych rodaków. 

Będąc w Wilnie, nie można nie pójść na Rossę, czy nie pokłonić się Matce Miło-
sierdzia w Ostrej Bramie. Odwiedziliśmy też naszych rodaków, profesorów w Insty-
tucie Pedagogicznym Akademii Edukacji Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego.

Powróćmy do Muzeum Adama Mickiewicza. Przed prelekcją dwie miłe panie, pra-
cownice placówki, oprowadziły nas po jego salach. Jedną z nich jest Alicja Dzisiewicz, 
autorka wydanej w tym roku książki Trochę Wilna z Mickiewiczem w tle. Jest absol-
wentką wymienionej wyżej uczelni. Oprócz pracy kustosza w muzeum, uczy też języka 
polskiego i historii w Liceum Adama Mickiewicza. Jej książka to zbiór esejów o Wilnie 
XIX stulecia, kiedy studiował tam Mickiewicz i należał do Zgromadzenia Filaretów. 
Pisząc o Wilnie, uwzględniła wszelkie realia życia codziennego jego mieszkańców. Otóż 
– ciekawostka – w latach 20. tamtego stulecia po mieście beztrosko biegały… świnie. 
Traktowane były przez mieszkańców jako czyściciele miasta, zjadały różne odpadki 
zalegające podwórka i ulice. Dowiadujemy się, jak Wilno było zaopatrywane w wodę, 
jak przebiegały w mieście wodociągi i gdzie budowano studnie miejskie. Dokładnie au-
torka opisuje toalety wilnian, tych biednych i tych bogatych. Dalej jest już o filomatach 
i filaretach, ich tajnej organizacji wykrytej przez władze carskie, procesie i wyrokach. 
Jeden rozdział autorka poświęca przyjacielowi Mickiewicza, Janowi Czeczotowi.

A dalej jest już o wielkiej miłości Adama i Maryli. O działalności wieszcza we 
Francji i jego wykładach w Lozannie i na Collège de France w Paryżu. Autorka za-
poznaje nas z żoną Mickiewicza, Celiną Szymanowską, ich pożyciu małżeńskim 
i dzieciach. A także o wpływie na życie ich rodziny Andrzeja Towiańskiego. 

Wiele dowiadujemy się o przyjaciołach Mickiewicza, także o jego zgonie w 1855 
roku w Konstantynopolu i trzech jego pogrzebach: w Turcji, Paryżu i w 1890 roku 
w katedrze na Wawelu. 

Książkę czyta się z wielkim zaciekawieniem. Ilustrują ją reprodukcje obrazów 
przedstawiających postacie, o których czytamy, a także widoki Wilna. 

Powróćmy jeszcze do naszej wyprawy do Wilna. Starówka pięknie odrestau-
rowana, wokół wielkie nowoczesne budownictwo, jak przystało na stolicę Litwy. 
Wszędzie wiszą flagi narodowe i ukraińskie. Litwa bardzo wspomaga obecnie Ukra-
inę, nie tylko politycznie. 

Aleksander Miśkiewicz
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lat prowadzi walkę na rzecz demokra-
tycznej Kuby. Relacjonował sytuację na 
Kubie m.in. w ONZ, w Kongresie Sta-
nów Zjednoczonych, na uniwersytetach 
Europy i Ameryki Łacińskiej, m.in. na 
UW i Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Jest on również częstym gościem w Pol-
sce. W listopadzie br. odwiedził Gdańsk. 
W czasie spotkania z liderami gdańskiej 
„Solidarności” rozmawiano o doświadcze-
niach Polaków w walce z komunizmem.

(mk)

Kubański opozycjonista w gdańskiej „Solidarności”

FO
T. 

M
AŁ

GO
RZ

AT
A 

KU
ŹM

A



Nr 12 / grudzień 202218 HISTORIAHISTORIA

POWIEŚĆ W ODCINKACH. CZĘŚĆ 2

Biała pod Treflami
„BIAŁA POD TREFLAMI” jest fabularyzowaną 
biogra�ą Haliny Starzyńskiej, członkini Solidarno-
ści Walczącej. Pani Halina nadal mieszka w bloku 
usytuowanym w sąsiedztwie placu Solidarności, 
a pojawiający się w książce członkowie jej rodziny 
i przyjaciele również są rzeczywiście istniejącymi 
osobami. Opowieść o losach niepokornej Hani 
stanowi również rodzaj hołdu dla tych wszystkich, 
którzy nie zrobili wielkich karier, ich nazwiska nie 
zapisały się w zbiorowej świadomości, ale to oni 
stali się lawiną, która ruszyła z posad PRL, a nawet 
całą środkowo-wschodnią Europę, dzięki czemu na-
stępne pokolenie miało okazję dorosnąć w dobrych 
– a w każdym razie lepszych – czasach. 
Powieść „Biała pod Tre�ami” autorstwa dr Marty-
ny Werry, od lat współpracującej z „Magazynem 
Solidarność”, prezentujemy w odcinkach na 
łamach naszego pisma. Zapraszamy do lektury.

Gdańsk, 1974 r.
Koszaliński epizod dobiegł końca, ale Hania, 

Wiesiek i Beatka nie wrócili już do Warszawy. 
Przeprowadzili się do Gdańska. Ona znowu uczy-
ła w liceum, on dostał zatrudnienie w Gdańskiej 
Akademii Medycznej. I mieszkanie służbowe, 
w którym wkrótce zamieszkali.

Rozpakowując meble, Hania myślała, jak wiele łączy 
ją z tym miastem. Spędziła tu dzieciństwo i młodość 
– a nigdy nie była grzeczną, posłuszną dziewczynką. 
Wspominała również tamten przyjazd na święta. I my-
ślała o walce ludzi, których nie dało się złamać.

*    *    *
Gdańsk, 1979 r.

– Haniu, to jest Aleksander Hall – przedstawił 
gościa Wiesiek.

Aleksander należał do Ruchu Młodej Polski. Ha-
nia wkrótce dowiedziała się, że wcześniej angażował 
się w działania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Oby-
watela. Jego Ruch Młodej Polski, w którym znalazł się 
obecnie, to prawicowe ugrupowanie polityczne.

– W jakim sensie prawicowe? – chciała wie-
dzieć Hania.

– Jesteśmy wierni Bogu i Ojczyźnie – oświadczył 
z powagą. – I dążymy do odzyskania niepodległości.

– W jaki sposób chcecie ją odzyskać?
– Manifestujemy w ważne rocznice.
– I myślicie, że na wasz widok komuchy wpad-

ną w rozpacz?
– Nie, ale kropla drąży skałę. – Od Olka pro-

mieniował entuzjazm. – Tworzymy też grupy sa-
mokształceniowe.

– Samokształceniowe?
– Dla licealistów. A także drukujemy i rozda-

jemy ulotki.
Hania pokiwała głową. Dzieci…
Ale miłe dzieci.
W ten sposób w mieszkaniu państwa Starzyń-

skich pojawiły się pierwsze ulotki.
*    *    *

Gdańsk, 1980 r.

– Przygotowujemy strajk – powiedział Alek-
sander.

– Gdzie?
– Tu, u nas, w Stoczni imienia Lenina.
Nie wiedziała, co o tym myśleć. Przecież poprzed-

ni strajk, dziesięć lat temu, skończył się tragicznie, 
byli zabici i ranni. Czy jest sens to powtarzać?

Aleksander zdawał się nie podzielać jej obaw.
– Teraz będzie inaczej – mówił stanowczo. – 

Nie wyjdziemy na ulice, tylko będziemy siedzieć 

w stoczni. To się nazywa strajk okupacyjny. Mamy 
wszystko starannie przygotowane. Zresztą Świdnik 
i Lublin już nas wyprzedziły.

– Macie wszystko przygotowane? Kto konkret-
nie wam przewodzi?

– Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża.
*    *    *

Strajk rozpoczął się w sierpniu.
Pretekstem stało się zwolnienie z pracy w stoczni 

suwnicowej Anny Walentynowicz. Strajkujący zażą-
dali przywrócenia jej do pracy. Wkrótce pojawiły się 
kolejne pomysły. Stoczniowcy chcieli dostać podwyżki, 
ale też postawić pomnik, który upamiętni zamordo-
wanych w 1970 roku – poległych w walkach, które 
widziała Hania. Dopiero niedawno dowiedziała się, 
że w Gdańsku zginęło wtedy sześć osób. I że to nie 
była najgorsza sytuacja, bo w Szczecinie ofiar śmier-
telnych było aż szesnaście, a w Gdyni – osiemnaście. 
Hania słyszała opowieści o pracownikach gdyńskiej 
Stoczni imienia Komuny Paryskiej, którzy jak co dzień 
przyjechali SKM-ką do pracy, ale kiedy tylko wysie-
dli z kolejki, okazało się, że na przystanku czeka na 
nich wojsko uzbrojone w ostrą amunicję. O chłopcu, 
którego ciało mieszkańcy Gdyni złożyli na drzwiach 
i ponieśli w spontanicznie uformowanym pochodzie. 
A także o tym, że protestującym udało się podpalić 
gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

W 1980 roku ludzie rzeczywiście nie wyszli na 
ulice. Gdańscy stoczniowcy zorganizowali wiec, 
na którym sformułowali żądania. Przywództwo 
strajku objął elektryk Lech Wałęsa, wcześniej – 
podobnie jak Anna Walentynowicz – zwolniony 
z pracy w stoczni. Do strajku przyłączyła się gdyń-
ska Stocznia im. Komuny Paryskiej. Gdynianom 
przewodził Andrzej Kołodziej.

Chociaż siedzący w stoczni ludzie nie byli 
narażeni na postrzały, stan długotrwałego stresu 
powodował u wielu strajkujących różne problemy 
zdrowotne i załoga stoczniowego szpitala miała 
pełne ręce roboty. Wiesiek zdecydował się pomóc. 
Wziął urlop w Akademii Medycznej i jako lekarz 
w stoczniowym szpitalu pomagał każdemu, kto 
pomocy potrzebował. Asystowała mu sympatycz-
na pielęgniarka Alina Pienkowska, żona Bogdana 
Borusewicza, jednego z głównych organizatorów 
strajku. Samego Borusewicza zresztą państwo  Sta-
rzyńscy również poznali niedługo później.

Hania nie wyobrażała sobie, że mogłaby spę-
dzić czas strajku we własnym mieszkaniu. Cho-
dziła po terenie stoczni, wszystko obserwowała, 
rozmawiała z ludźmi. Aleksander przedstawił ją 
grupie młodych ludzi zajętych drukowaniem ulo-
tek. Nie minęło wiele czasu, a Hania zasiliła szeregi 

drukarzy. Polubiła robotę przy ulotkach, podobał 
jej się zapał młodych ludzi i ich zaangażowanie.

17 sierpnia na terenie stoczni po raz pierwszy po-
jawił się ksiądz Henryk Jankowski, energiczny pro-
boszcz gdańskiej parafii pod wezwaniem Świętej Bry-
gidy, który odprawił mszę świętą dla strajkujących. 
Duchowny zrobił na Hani bardzo dobre wrażenie. 
Po mszy nawiązali rozmowę. Ksiądz Henryk chętnie 
opowiadał o sobie. Hania dowiedziała się, że jej roz-
mówca pełni funkcję proboszcza od 1970 roku.

– Kościół był wtedy ruiną bez dachu i wyposa-
żenia – opowiadał. – Wyobrazi sobie pani, droga 
pani Haniu, że wewnątrz murów rosły krzaki! Nor-
malne krzaczory! A teraz jest piękny, odgruzowany 
i wyremontowany.

– Jak udało się księdzu tego dokonać? – zapy-
tała zdumiona.

– Och, kwestia znajomości języka… I trochę 
osobistych znajomości… Udało mi się pozyskać 
środki z Niemiec, z RFN.

Opozycjonistą był od bardzo dawna. W 1975 
roku jako jedyny w diecezji gdańskiej odprawił 
mszę za ofiary Grudnia ’70. Odtąd odprawia je co 
roku. Dlaczego? „Bo tak trzeba” – odpowiedział 
z rozbrajającym uśmiechem. 

Hania zapamiętała strajk jako czas niezwykły, jakby 
przeżyty w innym wymiarze. Masa pełnych życzliwości 
ludzi wspierających się wzajemnie podczas pobytu na 
terenie stoczni. I druga masa życzliwych ludzi na ze-
wnątrz. Koledzy, którzy nie mieli odwagi się przyłączyć, 
oddawali strajkującym drugie śniadanie. Pomagały też 
osoby spoza stoczni. Punkt zbioru żywności znajdował 
się u niezmordowanego księdza Henryka. Pomagały 
nawet dzieci, które przemykały się na teren stoczni, 
przemycając w plecaczkach po kilka kanapek.

A jednak strajk się kończył. Kiedy 18 sierpnia 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy złożył wojewo-
dzie gdańskiemu listę 21 postulatów, reprezentował 
już 156 zakładów pracy. Wśród nich znalazła się Aka-
demia Medyczna, gdzie na czele strajku stali państwo 
Starzyńscy z prof. Dariuszem Wyrzykowskim i Janem 
Samsonowiczem, pracownikiem akademickiej biblio-
teki. Wieczorem Edward Gierek, przewodniczący KC 
PZPR, wygłosił telewizyjne przemówienie. Odrzucił 
postulaty strajkujących, zwłaszcza ten o utworzeniu 
wolnych związków zawodowych. Do Gdańska przy-
jechał wicepremier Pyka z komisją rządową. Nie uda-
ło się jednak osiągnąć porozumienia. 

21 sierpnia do strajku dołączyła delegacja 
Związku Literatów Polskich, a 23 sierpnia Tadeusz 
Mazowiecki i Bronisław Geremek przywieźli list 
poparcia warszawskich intelektualistów.

31 sierpnia, gdy strajki odbywały się już w całej 
Polsce, a do Międzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego należało już osiemset zakładów pracy, prote-
stujący podpisali porozumienie z komisją rządową. 
Władze wydały wreszcie zgodę na utworzenie nie-
zależnych samorządnych związków zawodowych. 
Najważniejszy postulat został spełniony.

*    *    *
Strajk się skończył, ale znajomości – a niekiedy 

nawet przyjaźnie – pozostały. Państwa Starzyńskich 
odwiedzało wielu związkowców. Przesiadywali do 
późna. Często jadali obiady z Hanią i jej mężem.

Pewnego takiego dnia Hania kroiła ogórki na 
mizerię. Ostatni ogórek skroiła prawie do końca. 
Pozostały obrzynek zjadła. Mizeria się udała, wszy-
scy obecni chwalili obiad.

A wieczorem skręcała się z bólu.
*    *    *

– Konieczna będzie operacja – powiedział pro-
fesor Dybicki.

– Operacja?
Kiedy poprzedniego wieczora Hanię przywie-

ziono na ostry dyżur, spodziewała się, że wszystko 
skończy się na lekach przeciwbólowych. Niestety, 
sprawa okazała się poważniejsza. Lekarze zdiagno-
zowali ostre zapalenie trzustki.

– Trzeba będzie usunąć część trzustki – cierpli-
wie tłumaczył profesor.

Nie chciała podpisać zgody na operację. Bała się „po-
krojenia”. Jednak po długich namowach  się zgodziła.

Po kilku dniach czekała na szpitalnym łóżku, 
obserwując narysowane na własnym brzuchu esy-
-floresy, wskazujące, jak mają zostać poprowadzo-

ne cięcia. Po raz milionowy powiodła wzrokiem 
po szlaczkach.

„Nie!”.
Schwyciła leżący na łóżku szlafrok i narzuciła 

go na gołe ciało. Tak ubrana wybiegła przed dzie-
dziniec szpitala.

Po raz drugi nie dała się przekonać. Operacja 
się nie odbyła.

Wiesiek zaczął szukać alternatywnych metod 
leczenia. Wkrótce dowiedział się o niemieckim 
szpitalu w Essen, gdzie specjalizowano się w cho-
robach trzustki. Pomogła znajomość z Lechem 
Wałęsą. Wkrótce cała rodzina Starzyńskich wyje-
chała do Niemiec.

*    *    *
– To świetnie, że jesteś już zdrowa, mamo! 

– cieszyła się Beata.
Leczenie trwało siedem miesięcy. Długie sie-

dem miesięcy. Hania nie mogła przyzwyczaić się 
do Niemców. Ich mowa sprawiała, że w jej pamięci 
powracały przykre wspomnienia z dzieciństwa. 

Wiesiek, niemający podobnych wspomnień, 
radził sobie dość dobrze, zaś Beata znakomicie 
zaaklimatyzowała się w nowym kraju – szybko na-
uczyła się języka i poznała nowe koleżanki. Wcale 
nie była zachwycona, gdy rodzice poinformowali 
ją, że wracają do Polski.

Ich decyzję zmienił wybuch stanu wojennego.
*    *    *

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. milicja i służ-
by bezpieczeństwa przeprowadziły akcję areszto-
wań, których ofiarą padła większość działaczy opo-
zycyjnych. Na ulicach pojawiły się czołgi, pojazdy 
opancerzone i wozy bojowe, na niebie – helikoptery 
i samoloty transportowe. Przestały działać telefony, 
mówiono też o cenzurowaniu listów. Wyjechać do 
innej miejscowości można było wyłącznie po uzy-
skaniu zgody władz, a po godzinie 19 nie wolno 
było nawet chodzić po ulicy.

Władzę w kraju oficjalnie przejęła Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojcie-
chem Jaruzelskim na czele. Oczywiście zakazano 
strajków, manifestacji tudzież innych akcji prote-
stacyjnych. Co nie znaczy, że wszyscy zastosowali 
się do zakazów. W Porcie Gdańskim powstał nawet 
Krajowy Komitet Strajkowy. Władze wypowiedziały 
protestującym prawdziwą wojnę. Bramy zakładów 
były taranowane przez czołgi, za którymi wkraczały 
oddziały ZOMO uzbrojone w petardy, gazy łzawiące 
i pałki. Przywódców aresztowano, pozostałych wy-
pędzano. Wybuchały też demonstracje uliczne, któ-
rych milicja i wojsko nie wahały się rozpędzać ostrą 
amunicją. Strzelali nie tylko na postrach – 17 grudnia 
dwudziestoletni Antek Browarczyk zginął od kul.

Górnicy z katowickiej kopalni Wujek oparli się 
milicjantom, obrzucając ich śrubami i nacierając 
na nich z łopatami. Protest skończył się, gdy pluton 
specjalny ZOMO użył broni maszynowej. Sześciu 
górników zginęło na miejscu, trzech kolejnych 
zmarło w szpitalu. Mimo to ich koledzy z kopalni 
Piast walczyli dalej – zeszli pod ziemię, gdzie wy-
trzymali aż dwa tygodnie.

W tej sytuacji rodzina Starzyńskich nie wró-
ciła do Polski. Nie mieli zresztą takiej możliwości 
– granice zostały zamknięte. 

Martyna Werra
Cdn.

Halina Starzyńska (z d. Karłowicz).  W roku 2016 odznaczona Krzyżem Wolności  i Solidarności.
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Członkowie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 7 listo-
pada br. poznali kunszt artystyczny 
młodych wykonawców – laureatów 
siódmej edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Muzycznego „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”. Była to też okazja 
do wręczenia nagród laureatom.

Konkurs zorganizowała Międzyre-
gionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”  z siedzibą w Gdań-
sku. Jego patronami są Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku oraz Zarząd Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.   

7 listopada odebrali nagrody i zaśpie-
wali zdobywcy pierwszych miejsc w kate-
gorii szkół podstawowych, szkół ponad-
podstawowych oraz zespołów: Justyna 
Stefańska ze Szkoły Podstawowej nr 44 
w Gdańsku, Zofia Kosobucka z Zespołu 
Szkół w Chojnicach i zespół „Encore” z I 
Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.  

„Żyć, to działać” – napisała kurator 
oświaty Małgorzata Bielang, składając 
słowa podziękowania i gratulując orga-
nizatorom, nauczycielom oraz uczestni-
kom konkursu.

Do tych słów dołączył się Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

– Gratuluję młodym ludziom, któ-
rzy zaprezentowali się na naszej scenie. 
Gratuluję pomysłodawcom konkursu. 
Są młodzi ludzie, którzy chcą śpiewać 
i są ich opiekunowie, prowadzący mło-
dzież trudną ścieżką szlifowania talen-
tów – powiedział związkowy lider.

– Tutaj jest klimat. Tutaj każdy wy-
konawca, każde dziecko jest zauważone. 
Lubią tutaj przyjeżdżać. Mogą poznać 
najnowszą historię na placu Poległych 
Stoczniowców, w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej – dodał Wojciech Książek, 

FO
T. 

TO
M

AS
Z 

M
O

D
ZE

LE
W

SK
I

ZRG: Recital laureatów Konkursu Muzycznego 
„Polska – moje miejsce, mój kraj” 

WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNY 
„POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”

– Publiczność zwykła podziwiać ar-
tystyczny kunszt bez zaglądania za 
kulisy przygotowań. Ma Pani za sobą 
doświadczenie godne niejednego 
muzycznego menedżera.

– Jest to doświadczenie intrygujące 
i inspirujące. Od kilku edycji koordynu-
ję przygotowania i przebieg konkursu 
„Polska – moje miejsce, mój kraj”. Świat 
muzyki nie jest mi obcy, oczywiście nie 
jako wykonawczyni, a jako jej odbiorcy. 
Zależy mi, aby przez poezję i muzykę, 
dzięki zaangażowaniu nauczycieli, 
dzieci, a także młodzież dowiadywała 
się o naszej najnowszej historii i o „So-
lidarności”. Nim wykonawcy wyjdą na 
scenę i zaśpiewają, są przygotowywani 
przez nauczycieli. Poznają kontekst 
czasów. Wiem od opiekunów młodych 
artystów, że wprowadzają ich w tamten 
świat, kreślą tło powstania utworów. 

– Dzięki temu „Solidarność” zaczyna żyć w pokoleniu urodzonych w XXI wieku?
– I to nie tylko jako hasło czy symbol. Młodzież sięga po ballady, po piosenki 

z czasów wojennych i tych z lat 80. Edukacja muzyczna nie kończy się dlań na 
współczesnych wykonawcach. Dla nas jest to ważne i prestiżowe przedsięwzięcie, 
ale i wyzwanie logistyczne. Nie byłoby skutecznych przygotowań bez grona osób 
wspierających, w tym Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty w Gdańsku i prezydium Komisji Międzyzakładowej oświatowej „Soli-
darności” w Gdańsku.

– Czy w najnowszej konkursowej edycji był taki utwór, wykonawca, który 
zrobił szczególne wrażenie na Pani?

– Do konkursu przystąpiła rzesza wykonawców, ponad trzysta osób, solistów 
oraz kilkadziesiąt zespołów. Nie odmawialiśmy chętnym uczestnikom. Poziom był 
różny, aczkolwiek przeważały wykonania na wysokim poziomie. Szczególną uwa-
gę, poprzez aranżację i włożone emocje, przykuło wykonanie „Psalmu stojących 
w kolejce” przez zespół „Encore” z Rumi. Mimo że minęły 42 lata, a dla wyko-
nawców w wieku licealnym to już historia, czułam, że dziewczęta starały się nie 
tylko poprawnie i ekspresyjnie wykonać utwór, ale też sięgnęły do wspomnień lub 
materiałów z tamtych lat. 

– „Kolęda nocka” była opisem smutnej sytuacji ekonomicznej i politycznej, 
zaprezentowanym w grudniu 1980 roku w Gdyni przez Ernesta Brylla i grono 
artystów, z Krystyną Prońko…

– Była też źródłem i manifestem nadziei, że „kiedyś te kamienie drgną”. Psalm 
był też pokazem społecznej siły. „Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj” – te słowa 
były mocne i potrzebne. Dużo zależy od wykonawcy i od interpretacji, a zespół 
„Encore” z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, zdobywca pierwszego miejsca 
w kategorii zespołów, dał popis, rzucił na kolana. Było też wiele innych świetnych 
wykonań. Jury miało trudną pracę. Trudnością i odpowiedzialnością jest wyło-
wienie talentów, a spośród nich – tych najlepszych. Nie sposób nie podkreślić 
roli wielu znakomitych opiekunów muzycznych, pracujących z edycji na edycję 
nad tematem konkursu. Przychodzą kolejni uczniowie, kolejne grupy.  

– Przez piosenkę, przez balladę, można uczyć historii?
– Niewątpliwie tak. I to w sposób ciekawy, gdyż prezentowanie historii od-

bywa się poprzez muzykę, piosenkę i poprzez dociekanie kto, dlaczego i kiedy 
ją napisał.  

Rozmawiał Artur S. Górski

Muzyczna 
lekcja historii 
najnowszej
Rozmowa z Anną Kocik, zastępcą przewodniczącego 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, współorganizatorką i 
koordynatorką Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”

Zespół Encore z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.

przewodniczący Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” z siedzibą w Gdańsku.

W tegorocznej edycji konkursu wy-
stąpiło ponad 300 uczniów, między in-
nymi z: Borcza, Bytowa, Chojnic, Gdań-
ska, Gdyni, Kartuz, Kębłowa, Kiełpina, 
Koleczkowa, Kołczygłów, Leźna, Lębor-
ka, Luzina, Łęgowa, Malborka, Miastka, 

Miłobądza, Mostów, Niedamowa, Pier-
woszyna, Połczyna, Potęgowa, Pucka, 
Redy, Rumi, Słosinka, Sulęczyna, Swa-
rożyna, Tczewa, Wejherowa, Wiślinki, 
Włynkówka i Zagórzycy.

Przegląd konkursowy odbył się 18 
października w sali Akwen w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności”.

(asg)
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Nagrodzone grono laureatów z koordynatorką konkursu Anną Kocik.

Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „S” 
po raz trzeci dołącza do akcji Wirtualnej 
Choinki http://wirtualnachoinka.pl.

– Z Twoją pomocą chcemy wspólnie 
zrobić prezenty świąteczne potrzebują-
cym dzieciom i seniorom, którzy z po-
wodu ubóstwa często nie mogą sobie 
pozwolić na podstawowe produkty 
życia codziennego, a tym bardziej na 
prezenty świąteczne. Przekaz „Solidar-
ności” głosi, że razem możemy zdzia-
łać cuda. Tym sposobem dzielmy się 
dobrem i miłością do naszych bliźnich 
– szczególnie w zbliżającym się okre-
sie świąt Bożego Narodzenia! Zebrana 
kwota zostanie w całości rozdyspono-
wana na zakup poszczególnych pre-
zentów dla dzieci i seniorów, których 
wybierzemy z listy zgodnie z zasadami 
akcji na stronie organizatora. Dołącz do 
akcji i wpłać dowolną kwotę na zbiór-
kę – dobro wraca z nawiązką! – apelują 
członkowie sekcji. Akcja trwa do 17 
grudnia br.

Wirtualna choinka 
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tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74, dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
PORADY PRAWNE

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną 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. 

ABC wyborów 
w Związku
Kończy się IX kadencja związkowych władz. Demo-
kracja w NSZZ „Solidarność” opiera się na bezpo-
średnim głosowaniu, a wszystkie władze Związku 
pochodzą z wyborów bezpośrednich, przeprowa-
dzonych na kilku szczeblach. Ich zasady określa 
uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów. 

OBOWIĄZKI KOMISJI ZAKŁADOWEJ,

zakładowej komisji koordynacyjnej lub zakła-
dowej komisji wyborczej: ustalenie kalendarza wy-
borczego, przygotowanie wyborów od strony organizacyjnej, przeprowadzenie 
wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów w okręgach wyborczych. 
Informuje (w sposób przyjęty w organizacji) o terminie i miejscu zebrania wy-
borczego oraz o zgłoszonych kandydaturach, powiadamia regionalną komisję 
wyborczą o terminie posiedzenia wyborczego (nie później niż 14 dni przed jego 
rozpoczęciem), przekazuje do RKW protokół z wyborów oraz ankietę osobo-
wą wybranego przewodniczącego (pośrednio przez członka lub pełnomocnika 
RKW nadzorującego wybory, a w razie braku takiej możliwości, bezpośrednio 
do RKW w 14 dni od dnia zakończenia wyborów). 

POSIEDZENIA WYBORCZE PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ  

Zakładowe zebranie członków tworzą wszyscy członkowie organizacji zakła-
dowej. Zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne 
delegatów tworzą delegaci. Liczbą osób uprawnionych do głosowania na zebra-
niu jest liczba wszystkich członków organizacji zakładowej lub liczba wybra-
nych w okręgach wyborczych delegatów, których mandat w danym momencie 
zachowuje ważność. 

Zakładowe zebranie w czasie posiedzenia wyborczego wybiera w kolejności: 
przewodniczącego komisji zakładowej lub zakładowej komisji koordynacyjnej, 
pozostałych członków komisji, członków zakładowej komisji rewizyjnej. Wybory 
muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach. Niedokonanie wyboru 
przewodniczącego komisji uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, brak 
wyboru co najmniej połowy z zaplanowanej liczby członków komisji zakładowej 
lub komisji koordynacyjnej uniemożliwia wybór składu komisji rewizyjnej.

Zakładowe zebranie członków lub delegatów w czasie posiedzenia wyborczego 
wybiera też delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub elektorów (gdy dana 
organizacja zakładowa nie stanowi samodzielnego okręgu wyborczego), delegatów 
na walne zebranie delegatów sekcji branżowej lub kongres sekretariatu (według 
zasad określonych przez radę sekcji lub sekretariatu).

Zakładowe zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordyna-
cyjne delegatów może tworzyć listy rezerwowe na funkcje związkowe, z wyjątkiem 
funkcji przewodniczącego władzy wykonawczej.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

oraz regulamin obrad podlegają zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowa-
nia. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Zakładowe 
zebranie członków lub delegatów oraz zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów 
wybiera przewodniczącego zakładowego zebrania, protokolantów, członków komi-
sji skrutacyjnej oraz członków innych komisji, zgodnie z regulaminem obrad.  

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA 

ma prawo udzielać i odbierać głos, czuwa nad przebiegiem posiedzenia i jego zgod-
nością z postanowieniami Statutu, ordynacji i regulaminu obrad. Przewodniczący ze-
brania nie musi być członkiem danej organizacji zakładowej – musi być członkiem 
Związku. Także członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami Związku. 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW 

uchwala program działania Związku w regionie, podejmuje uchwały wiążące 
dla wszystkich struktur Związku w regionie, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone 
w Statucie dla innych władz Związku, dokonuje wyboru przewodniczącego zarządu 
regionu, członków zarządu regionu oraz wybiera członków regionalnej komisji 
rewizyjnej, a także rozpatruje sprawozdania zarządu regionu i regionalnej komisji 
rewizyjnej oraz udziela absolutorium zarządowi regionu. 

cdn.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy 
będący członkami związku zawo-
dowego mają prawo odliczenia od 
dochodu zapłaconych w roku po-
datkowym składek na rzecz związ-
ku zawodowego.

W myśl art. 26 ust. 6g Ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
odliczenia dokonuje się w zeznaniu 
rocznym. Pierwszego odliczenia moż-
na będzie więc dokonać w zeznaniu PIT 
składanym za 2022 rok w terminie do 
30 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Usta-
wy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych odliczeniu od dochodu pod-

legają składki członkowskie opłacone 
w danym roku podatkowym – jednak 
nie więcej niż 500 zł.

Odliczenie odnosi się do dochodu, 
a nie od podatku. Dodatkowo muszą 
to być składki opłacone w danym roku, 
a nie jedynie składki należne wobec 
związku zawodowego.

W sytuacji, gdy składki na rzecz związ-
ku zawodowego potrącane są przez pra-
codawcę, podatnikowi do udowodnienia/
odliczenia wysokości poniesionych na ten 
cel wydatków wystarczy jedynie informa-
cja płatnika zamieszczona w PIT-11 (za 
rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).

Jeżeli pracodawca nie potrąca skła-
dek członkowskich z wynagrodzenia 

pracownika wówczas podatnik/członek 
związku ma obowiązek posiadać dowód/
dowody wpłaty składek członkowskich 
na rzecz związków zawodowych. Dowód 
wpłaty musi zawierać co najmniej: dane 
identyfikujące członka związku zawo-
dowego dokonującego wpłaty, nazwę 
organizacji związkowej, na rzecz której 
dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty 
oraz kwotę wpłaconych składek.

Podatnik/członek związku nie ma 
obowiązku powyższych dowodów wpła-
ty dołączać do zeznania podatkowego. 
Dokumenty te trzeba jednak okazać na 
wezwanie organu podatkowego, który 
dokonywać będzie weryfikacji prawa 
do odliczenia.

Odliczenie składek związkowych 
od podatku za rok 2022

– Niedawno rozpoczęły się związko-
we wybory. Jak przebiegały pierwsze 
tygodnie głosowań?

– W podstawowych jednostkach or-
ganizacyjnych termin początkowy został 
wyznaczony na 1 listopada i do tej pory 
wybory odbyły się w kilku organizacjach. 
We wszystkich uczestniczyli przedsta-
wiciele Regionalnej Komisji Wyborczej. 
Obyło się bez błędów, a wszystkie doku-
menty, które powinny zostać przygoto-
wane, zostały wypełnione prawidłowo. 
Tylko w jednym przypadku zabrakło 
ankiety, jaką musi wypełnić nowy prze-
wodniczący organizacji, ale to zostało 
już uzupełnione. Obecnie napływają 
kolejne zgłoszenia w sprawie wyborów, 
w tej chwili jest ich kilkanaście. Z dnia 
na dzień ta liczba rośnie.  

– Do kogo i w jaki sposób mogą 
zwracać się komisje w przypadku 
pytań związanych z przeprowadze-
niem wyborów?

– Osoby, które mają wątpliwości, jak 
widać było to do tej pory, często dzwo-
nią do mnie, abym wyjaśnił interesujące 
ich kwestie. Z uwagi na to, że nie jest to 
moja pierwsza kadencja jako przewod-
niczącego, to większość członków po-
szczególnych organizacji mnie zna, ale 
kontaktować się można również z inny-
mi przedstawicielami prezydium RKW. 
Kolejna możliwość to kontakt z Dzia-
łem Organizowania ZRG, co również 
stanowi opcję, aby otrzymać na bieżąco 
potrzebne wyjaśnienia. 

– Obecnie wybory mogą odbywać się 
nie tylko w tradycyjnej formie, pod-
czas spotkania, ale również zdalnie. 
Czy któraś z organizacji skorzystała 
z takiej możliwości? 

– Możliwość przeprowadzenia gło-
sowania drogą elektroniczną z wykorzy-
staniem e-maila została wprowadzona 
w ubiegłej kadencji. Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” kupiła w tym celu 
specjalny program i jeśli jakaś zakłado-
wa organizacja zwróci się do swojego 
regionu z prośbą o przeprowadzenie 
wyborów w taki sposób, to otrzyma 
instrukcję, co i w jaki sposób musi wy-
konać. Jeśli kryteria będą spełnione, re-
gion wyda zgodę, prześle tę decyzję do 
organizacji związkowej i jednocześnie 
wskaże, gdzie należy wysłać zgłoszenie, 
aby wszystko mogło zostać przygotowa-
ne pod kątem technicznym przez Ko-
misję Krajową. Na podstawie tej wia-
domości organizacja otrzyma link do 
programu oraz instrukcję, w jaki spo-
sób może takie wybory przeprowadzić. 
Regionalna komisja z kolei otrzymuje 
później protokół z głosowania, który 
weryfikuje.

– Kto jest najbardziej zainteresowa-
ny głosowaniem elektronicznym?

– To ułatwienie dla organizacji, któ-
rych siedziby są rozrzucone po całym 
województwie albo nawet kraju, jak na 
przykład banki, firmy ubezpieczeniowe 
lub spółki mające oddziały w różnych 
lokalizacjach. W ramach obecnych 
wyborów raz już wyraziliśmy zgodę 
na taką formułę, a wpłynął niedawno 
wniosek drugi. Pierwsza z tych firm 
działa w branży budowlanej i ma sklepy 
w różnych miastach Polski, druga nato-
miast jest związana z bankowością. 

– Wspomniał Pan, że organizacje, 
aby przeprowadzić głosowanie elek-
tronicznie, muszą spełnić określone 
wymagania. Jakie to wymogi?

Czekamy na zgłoszenia od organizacji
Rozmowa ze Stefanem Gawrońskim, przewodniczącym 
Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 

– Wszyscy członkowie muszą posia-
dać pocztę e-mailową, na którą wysła-
ne zostaną linki do głosowania. Każda 
osoba otrzyma na swój adres także in-
formację, co oraz w jakim terminie jest 
podejmowane i na kogo można zagło-
sować. Tutaj ważna informacja: wszyscy 
mają swoje indywidualne PIN-y, aby 
zachować tajność wyborów. Nie ma 
możliwości, żeby ktokolwiek zobaczył, 
jak inna osoba głosuje. Administrator 
otrzymuje wyłącznie zbiorcze wyniki 
bez szczegółowych informacji. 

– Co będzie kolejnym etapem wy-
borów?

– Obecnie trwające wybory w pod-
stawowych jednostkach organizacyj-
nych, delegatów na WZD regionu oraz 
delegatów na walne zebrania branżowe 
zakończą się w marcu. W kolejnym 
etapie, do 30 czerwca 2023 roku, wy-
bierzemy władze regionu, ale na razie 
czekamy na kolejne zgłoszenia od pod-
stawowych jednostek. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski
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W związku ze świętami Bożego Na-
rodzenia wielu pracodawców prze-
kazuje pracownikom dodatkowe 
świadczenia, które mogą przybierać 
formę rzeczową lub pieniężną. Mogą 
być one finansowane z bieżących 
środków lub z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych i – w za-
leżności od źródła dofinansowania 
– opodatkowane bądź nie.

1. Świadczenia finansowane 
ze środków obrotowych 
pracodawcy

Nagrody pieniężne, talony, pacz-
ki świąteczne – katalog dodatkowych 
świadczeń na święta może być szeroki.

Przy ich finansowaniu ze źródeł 
pracodawcy nie obowiązują kryteria 
określone w ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, czyli 
ich przyznawania nie należy uzależ-
niać od kryteriów socjalnych – sytuacji 
życiowej, rodzinnej bądź materialnej 
pracownika. Wszyscy pracownicy po-
winni otrzymać świadczenie tej samej 
wartości. Świadczenia te podlegają 
oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy pra-
codawca utworzy dodatkowy odpis na 
zfśs w układzie zbiorowym pracy lub 
w regulaminie wynagradzania. Fakt 
dowolnego kształtowania wysokości 
odpisów na fundusz w układzie zbio-
rowym pracy lub w regulaminie wyna-
gradzania, na co zezwala ustawa z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych, nie wpływa 
w żaden sposób na opodatkowanie 
świadczeń dokonywanych z tego fun-
duszu na rzecz pracowników.

2. Zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w czasie 
pandemii

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

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

 z 6000 zł do 10 000 zł w odnie-
sieniu do zapomóg uzyskanych 
w okresie od 2020 r. do końca roku 
podatkowego, w którym odwołano 
stan epidemii ogłoszony z powodu 
COVID-19, o których mowa w art. 
21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg 
otrzymanych w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choro-
by lub śmierci, sfinansowanych z 
innych źródeł niż fundusz socjalny, 
zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych (zfśs), fundusze związ-
ków zawodowych lub zgodnie z od-
rębnymi przepisami,

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

 z 2000 zł do 3000 zł w odniesieniu 
do dopłat uzyskanych w okresie od 
2020 r. do końca roku podatkowego, 
w którym odwołano stan epidemii 
ogłoszony z powodu COVID-19, 
do zorganizowanego wypoczynku 
dzieci i młodzieży do lat 18, sfinan-
sowanych ze źródeł innych niż fun-
dusz socjalny, zfśs lub zgodnie z od-
rębnymi przepisami.
Od dnia 16 maja 2022 roku zgodnie 

z Rozporządzeniem ministra zdrowia 
z dnia 12 maja 2022 r. Dz. U. z 2022 r. 
poz.1027 odwołuje się na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stan epide-
mii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione limity obowią-
zują jednak nadal, do końca roku ka-
lendarzowego.

3. Świadczenia finansowane 
ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

a) Świadczenia w formie zapo-
móg pieniężnych rozumiane 
jako pomoc finansowa z okazji 
świąt, wypłacane każdemu pra-
cownikowi, który złoży wniosek 
o przyznanie pomocy finansowej 
i oświadczenie o dochodach. Kwo-
ta zapomogi uzależniona będzie 
od wysokości dochodu przypada-
jącego na członka rodziny.
Kwota ta obejmuje wartość rzeczo-

wych i pieniężnych świadczeń otrzy-
manych w skali całego roku podatko-
wego. Natomiast nadwyżka przychodu 
ponad tę kwotę podlega opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. Pracodawca jako płatnik 
zobowiązany jest wówczas do pobra-
nia i odprowadzenia od przekazanego 
świadczenia zaliczki na podatek docho-
dowy od osób fizycznych.

b) Zapomoga z uwagi na wystąpienie 
zdarzenia losowego
Należy podkreślić, że pomocy finan-

sowej nie należy utożsamiać z zapomo-
gą, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
26 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Zgodnie z tym przepi-
sem wolne od podatku dochodowego są 
zapomogi otrzymane w przypadku in-

dywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub 
śmierci.

Jest to świadczenie jednorazowe, 
mające na celu wsparcie finansowe oso-
by, która z różnych przyczyn znalazła 
się w trudnej sytuacji życiowej.

Dlatego też ustawodawca zwalnia od 
podatku dochodowego zapomogi otrzy-
mane w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci do 
kwoty 10 000 zł w roku podatkowym.

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

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

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

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

d) Paczki świąteczne lub karty przed-
płacone
Alternatywą dla bonów są ciągle 

popularne wśród pracodawców paczki 
świąteczne lub karty przedpłacone. 

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

Paczki należą do świadczeń rzeczo-
wych, których wartość stanowi przy-
chód pracownika ze stosunku pracy 
(na podstawie art. 12 ust. 1 updof). 
Przychody z tego tytułu korzystają ze 
zwolnienia od podatku, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2000 zł, jeżeli w całości sfinanso-
wane zostały ze środków zfśs lub fun-
duszy związków zawodowych. 

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

Ważne!!!
Podstawowa zasada dysponowa-
nia środkami funduszu została 
określona w art. 8 ust. 2 ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Zasada ta stanowi, że 
przyznawanie ulgowych świadczeń 
i wysokość dopłat z funduszu po-
winno być uzależnione od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej 

Świadczenia dla pracowników z okazji świąt 
Bożego Narodzenia 

osoby korzystającej z funduszu. Nie 
ma w tym zakresie wyjątków. Na-
wet regulamin zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych nie może 
zmienić tej zasady. 

Reasumując, na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych wolne od 
podatku są określone w regulaminie 
świadczeń socjalnych i sfinansowane 
z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych świadczenia pieniężne sta-
nowiące pomoc finansową wypłacone 
z okazji świąt o łącznej wartości nie-
przekraczającej w 2022 roku kwoty 
2000 zł.

Stan prawny na 16.11.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

ZUS INFORMUJE

ZUS uruchomił pierwszą aplikację mobilną. Dzięki mZUS można złożyć 
wniosek o świadczenia rodzinne 500 plus i Dobry Start.

Możliwość złożenia wniosków elektronicznie z poziomu aplikacji to przede 
wszystkim ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy chcą zło-
żyć wniosek.

Obecnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze 
świadczeń dla rodzin. Początkowo klienci będą mogli złożyć za jej pośrednictwem 
wnioski o świadczenie 300 plus z programu Dobry Start i o świadczenie wychowaw-
cze 500 plus. W przyszłości aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia 
dla rodzin, czyli o wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do 
pobytu dziecka w żłobku.

Aby aktywować aplikację klient musi połączyć ją ze swoim profilem PUE. Ozna-
cza to, że bez posiadania profilu PUE nie będzie mógł z niej skorzystać. Proces 
aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na 
początkowych ekranach startowych aplikacji.

Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami opera-
cyjnymi Android i iOS. Klient może ją bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play 
oraz App Store.

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Dzięki aplikacji łatwiej 
zawnioskujesz o 500+
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Już niedługo przełamiemy się 
z bliskimi opłatkiem, a następnie 
zasiądziemy do kolacji wigilijnej, 
zaśpiewamy kolędy zgromadzeni 
wokół choinki… Boże Narodzenie 
jest jednym z tych świąt, które jest 
z nami „od zawsze”. Każda tradycja 
ma jednak swój początek.

Na wstępie warto podkreślić, że 
wbrew pojawiającym się czasem w 
publicystyce sugestiom w Kościele nig-
dy nie było sporu na temat hierarchii 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy – ta 
druga od początku była traktowana 
jako ważniejsza. Mało tego – w Ewan-
geliach nie pojawia się data narodzin 
Jezusa Chrystusa ani żadna wskazówka 
na ten temat. To wtórne ludowe inter-
pretacje zaczęły ukazywać pastuszków 
w ośnieżonej stajence i trzech królów 
przedzierających się na wielbłądach 
przez zaspy (inna sprawa, że zima 

w krajach śródziemnomorskich nie 
przypomina naszej). Pierwsi chrześci-
janie prawdopodobnie nie odczuwali 
nawet szczególnej potrzeby ustalenia 
tej daty – w tradycji żydowskiej nie ob-
chodzono urodzin.

– Nie zapisywano urodzenia w urzę-
dach, nie był to, tak jak dla nas, znak 
naszej tożsamości, nie było dowodów... 
Bardzo często ludzie nie pamiętali tego 
dnia. Śmiem nawet powiedzieć, że pew-
nie Jezus nie znał dnia swego narodze-
nia. Być może Maryja i święty Józef za-
chowali ją w pamięci... Pierwsze wieki 
Kościoła, czyli do czwartego wieku, nie 
przekazały dnia narodzenia – podkre-
ślał w rozmowie z radiem RMF24.pl 
ksiądz profesor Józef Naumowicz, autor 
książki „Narodziny Bożego Narodzenia”, 
który wskazywał też, że omawiane świę-
to powstało w sposób poniekąd wtórny 
w 328 roku, kiedy w prawdopodobnym 
miejscu narodzin Jezusa wybudowano 

bazylikę. Dopiero wtedy pojawiła się 
potrzeba upamiętnienia samego wyda-
rzenia pod symboliczną datą.

Zdecydowano się na 25 grudnia, 
ponieważ termin ten przypada krótko 
po przesileniu zimowym – w tym cza-
sie dzień zaczyna się wydłużać, pojawia 
się więcej światła. Dla ludzi żyjących 
w czasach sprzed elektryczności sym-
bolika była bardzo czytelna, dlatego na 
czas przesilenia zimowego przypadało 
wiele pogańskich świąt, jak rzymskie 
Saturnalia, co niewątpliwie ułatwiało 
mentalne przejście nowym wyznaw-
com chrześcijaństwa wywodzącym się 
z tych kręgów. Jeśli natomiast chodzi o 
żydów, wspomniany ksiądz Naumowicz 
wskazywał, że pojawienie się Mesjasza 
było określane w Starym Testamencie 
jako wzejście słońca sprawiedliwości 
lub gwiazdy, a także jako przyjście 
światłości, więc data nowego święta 
przemawiała również do nich.

Dlaczego w gospodzie nie było 
miejsca?

Pozostając przy żydowskiej tradycji, 
ksiądz Naumowicz odniósł się też do 
popularnego w polskiej tradycji uza-
sadniania przyjścia Dzieciątka Jezus na 
świat w stajni obecnością tłumów w go-
spodach, ubóstwem świętego Józefa lub 
zwykłą niegościnnością mieszkańców. 
Jak wskazywał, główną przyczyną nie-
wpuszczenia Świętej Rodziny do żadnej 
z gospód był zbliżający się poród Maryi, 
który według tamtejszych przepisów re-
ligijnych naraziłby wszystkich gości na 
uznanie za nieczystych.

– W Betlejem, które nie było wiel-
kim miastem, była może jedna, dwie 
gospody. Najczęściej taka gospoda 
składała się z parteru, gdzie było miej-
sce, żeby zjeść posiłek i schronić swoje 
zwierzęta, i górnej izby, która nie była 
podzielona na pokoje. Poród nie mógł 
się odbyć w takiej izbie ze względów 
rytualnych. Zetknięcie się z krwią po-
wodowało, że po 40 dniach trzeba było 
iść do świątyni, złożyć ofiarę, dokonać 
oczyszczenia. Jeżeli właściciel gospody 
miał gości, nie mógł ich wyprosić, żeby 
wprowadzić kobietę, która będzie ro-
dzić – tłumaczył.

Mędrcy, magowie, królowie

Kolejna ciekawostka dotyczy ta-
jemniczych mędrców albo magów ze 
Wschodu. Prawdopodobnie byli oni 
astrologami pochodzącymi z Persji lub 
Babilonii. Chociaż współcześnie astro-
logia kojarzy się z oszustami naciąga-
jącymi naiwnych, starożytni astrologo-
wie przypominali raczej naukowców 
– z pomocą stosunkowo prymitywnych 
narzędzi prowadzili badania astro-
nomiczne, a z ruchu ciał niebieskich 
wyprowadzali nie tylko mogące budzić 
nieufność przepowiednie, ale również 
konkretne porady dotyczące na przykład 
wylewów rzek. Raczej nie byli królami, 
chociaż z pewnością pochodzili z przy-
najmniej książęcych rodów. Ich „koro-
nację” prawdopodobnie zainspirowały 
starotestamentowe proroctwa mówiące 
o królach egzotycznych państw, którzy 
przybędą, aby oddać pokłon Mesjaszo-
wi. Tak naprawdę nie wiemy, ilu ich 

Pokłon Trzech Mędrców przed nowo narodzonym Jezusem (Adoración de los Reyes 
Magos, pędzla Bartoloméa Murillo; Muzeum w Toledo).  
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Tajemnice Bożego Narodzenia

było – w tradycji syryjskiej wymienia 
się nawet dwunastu magów. W Europie 
przyjęło się, że było ich trzech, ponieważ 
według Ewangelii świętego Mateusza 
przywieźli trzy dary, a także dlatego, 
że liczba ta oznacza w naszej kulturze 
pełnię (święty Augustyn doszukiwał się 
w liczbie magów nawet aluzji do Trójcy 
Świętej). Z czasem tych królów magów 
zaczęto przedstawiać jako symbolicz-
nych reprezentantów trzech etapów do-
rosłego życia mężczyzny (młodzieniec, 
pan w wieku dojrzałym, starzec) i/lub 
trzech znanych w starożytności konty-
nentów, czyli Europy, Azji i Afryki. Nasi 
przodkowie byli zresztą konsekwentni 
– ksiądz profesor Marek Starowieyski 
podaje, że po odkryciu Ameryki w XV 
wieku w jednym z portugalskich klasz-
torów powstał obraz, na którym poja-
wia się czwarty król – Indianin niosący 
w darze prawdopodobnie ziarno kaka-
owca.

Owocem tradycji jest też opowieść 
o gwieździe prowadzącej mędrców do 
stajenki i obchodzone 6 stycznia święto 
Trzech Króli. Święty Mateusz – jedyny 
wspominający o nich ewangelista – po-
daje tylko, że ujrzeli gwiazdę „na Wscho-
dzie” i na podstawie zaobserwowanego 
zjawiska wywnioskowali, że narodził się 
nowy król żydowski, nie wspominając 
o przemieszczaniu się gwiazdy ani tym 
bardziej o pojawieniu się jej nad stajnią 
czy grotą. Warto zresztą zaznaczyć, że 
chociaż figurki królów często ustawia się 
wokół żłóbka, święty Mateusz wspomi-
na, że weszli oni do „domu”, co zdaje się 
sugerować, że Święta Rodzina znalazła 
z czasem inne lokum. Pewne jest nato-
miast, że egzotyczni goście podarowali 
małemu Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. 
Rozpatrzmy ich symbolikę. Złoto było 
w starożytności, podobnie zresztą jak 
współcześnie, symbolem władzy i bo-

gactwa; jako podarunek wskazywało 
na królewską godność Jezusa. Używane 
w czasie czynności kultowych kadzidło 
kojarzy się z kolei z oddawaniem czci 
Bogu, a wręczenie go symbolicznie 
podkreśla, że Chrystus jest Bogiem. 
Z kolei mirry – żywicy o mocnym za-
pachu – używano w czasie pogrzebów. 
Jako podarunek stanowi wskazanie na 
ludzki aspekt życia Chrystusa, a także 
zapowiedź Jego męki. Warto dodać, 
że zarówno kadzidło, jak i mirra były 
na Bliskim Wschodzie bardzo drogie, 
wartość wszystkich trzech darów moż-
na więc uznać za porównywalną.

My też pastuszkowie, nie tylko 
królowie…

Znacznie prostszymi postaciami 
wydają się pastuszkowie – ulubieńcy 
twórców pastorałek i jasełek. Warto 
jednak wiedzieć, że współcześni rodacy 
Chrystusa bynajmniej nie uważali pa-
sterzy za sympatycznych, prostych ludzi 
– przedstawiciele tej grupy zawodowej 
byli traktowani przez pobratymców 
z pogardą. Fakt wybrania właśnie ich 
na tych, którzy złożą hołd Chrystusowi 
jako pierwsi, symbolicznie zapowiada 
więc przywracanie przez dorosłego Je-
zusa godności ludziom z różnych po-
wodów odepchniętym przez społeczeń-
stwo: trędowatym, kalekim żebrakom, 
grzesznikom i poganom.

Polska wigilia tradycyjnie zaczyna 
się odczytaniem fragmentu Ewangelii 
poświęconego Bożemu Narodzeniu. Po-
znawanie realiów, w jakich rozegrały się 
tamte wydarzenia, pozwala zrozumieć 
samą historię. Warto rozmawiać o nich, 
również z dziećmi – „wiara i rozum są 
jak dwa skrzydła, na których duch ludzki 
unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Martyna Werra

KONKURS

Na zdjęciu widniał fragment pomnika „Solidarności” w parku im. Mikołaja Ko-
pernika w Tczewie. Wyżej cały obiekt, w ramce część prezentowana w poprzednim 
numerze „Magazynu”. Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy jedną, tym 
razem nagroda trafi do pana Romana z Tczewa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratu-
lujemy.

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym numerze 
„Magazynu” prezentujemy kolejną fotografię fragmentu obiektu związanego 
z „Solidarnością”. Dla ułatwienia dodajmy, że tym razem mieści się on w Gdań-
sku. Jak zwykle pytamy: co to jest i gdzie się znajduje? Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres:  m.kuzma@solidarnosc.gda.pl.

Nowa zagadka

Dla spostrzegawczych
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Rozwiązanie zagadki fotograficznej z numeru 11/2022
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z patronką górników

Jaka jest historia słowa choinka? Od kiedy w Polsce stawia się choinki? 
W jaki sposób dawniej strojono dom z okazji Bożego Narodzenia?

Pięknie ustrojona świąteczna choinka zdobi nasze domy i zachwyca. Osobiście 
bardzo lubię zapach świeżo ściętego drzewka, pod którym leżą prezenty i wokół 
którego zbiera się rodzina śpiewająca kolędy.

Współczesna choinka
Obecnie słowo „choinka” ma kilka znaczeń. Jest to: 

1. ‘drzewko iglaste, zwłaszcza jodła, świerk albo sosna, rosnące w terenie naturalnym’; 
2. ‘ścięte drzewko iglaste (zwykle jodła i świerk) lub drzewko wykonane z tworzyw 

sztucznych przystrajane na Boże Narodzenie’; 
3. (przenośnie) ‘uroczystość, zabawa urządzana dla dzieci w okresie Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku, połączona z rozdawaniem prezentów’.

Etymologia słowa
Choinka to zdrobnienie wyrazu choina *) (z przyrostkiem -ka), który początkowo 

znaczył ‘młody las sosnowy’ lub ‘gałęzie sosnowe albo świerkowe z igliwiem’, a nawet 
‘wierzchołek sosny zwyczajnej’.

W przeszłości równolegle z choiną używano słowa choja, co było uproszczoną 
wersją ogólnosłowiańskiej formy chwoja.

Gość z Niemiec
Zwyczaj zdobienia bożonarodzeniowych drzewek iglastych pochodzi z Niemiec. 

Prawdopodobnie u naszych zachodnich sąsiadów zaczęto stroić je już w XIV wieku. 
W XIX stuleciu choinki zaczęły pojawiać się także w innych krajach Europy.

Nowa tradycja 
Do Polski zwyczaj ustawiania w domach i zdobienia choinki przywędrował 

z Niemiec dopiero w pierwszych latach XIX stulecia, czyli w czasie zaborów. 
Najpierw przyjął się w niektórych miastach, potem w kolejnych, a w XX wieku 
stopniowo na wsiach, ale na stałe tradycja strojenia bożonarodzeniowych drzewek 
rozpowszechniła się w Polsce dopiero po II wojnie światowej. 

Podłaźniczka, jutka i diduch
W Polsce w okresie świąt Bożego Narodzenia od dawna zdobiono domy. Na 

wsiach do dekorowania ścian, drzwi wejściowych i furtek używano powszechnie 
gałęzi świerku, jodły lub sosny albo samego czubka jodły czy świerku. Takie ozdoby 
miały nawet swoje nazwy, np. w Rzeszowszczyźnie – jutka, na Warmii  i Mazurach 
– jeglijka, w Małopolsce – sad rajski, w Lubelskiem i Sandomierskiem – wiecha. Naj-
bardziej znaną nazwą była podłaźniczka. Słowo to wywodziło się od wyrazu podłazy, 
który znaczył  ‘zwyczaj chodzenia po domach w Boże Narodzenie i Nowy Rok z po-
winszowaniem świąt’. Przystrajane gałęzie wieszano pod sufitem, zwykle nad stołem 
wigilijnym. Często była to ozdobiona górna część choinki – wisząca czubkiem w dół 
albo tarcza upleciona ze słomy, na której wieszano jabłka, orzechy, upieczone ciastecz-
ka, łańcuchy i inne papierowe ozdoby oraz dużą, barwną kulę sklejoną z opłatków, 
tzw. świat. Nazwa ta wskazywała na to, że oczekiwano życzliwości ludzi, a więc świata, 
przez cały następny rok. Inną bożonarodzeniową ozdobą był ustawiony kłosem do 
góry snop zboża, zwany diduchem (czyli dziadem), który stanowił zasłonę dla nowo 
narodzonego Dzieciątka, ukrytego za snopkiem i sprawdzającego, czy w rodzinie 
panuje zgoda. Na Kaszubach, zanim upowszechnił się zwyczaj strojenia zielonego 
drzewka, w pomieszczeniach, w których przygotowywano wieczerzę wigilijną, sta-
wiano słomiany snop z czterech zbóż: żyta, pszenicy, owsa i jęczmienia.

Stare i nowe tradycje wigilijne
Wprawdzie choinka wyparła w polskich domach wcześniejsze wigilijne przybra-

nia, ale – niezależnie od tego, czy spotykamy się przy choince, czy pod podłaźniczką 
lub zielonymi, pachnącymi gałązkami – dbanie o świąteczny nastrój trwa od wielu, 
wielu lat i to jest najważniejsze. 
Drodzy Czytelnicy,
obyśmy zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzili w zdrowiu i szczęściu 
wśród najbliższych 

Barbara Ellwart

*) Choina (‘młody las sosnowy’) – jak nazwy: brzezina (‘młody  brzozowy las’) lub 
olszyna (‘młody olchowy las’).

Świąteczna choinka
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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 e-maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.  

iBiS
INTERNETOWY 
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI

Litery od 1 do 24 utworzą roz-
wiązanie.
POZIOMO
1) zdemaskowanie, 8) bije od bry-
lantów, 11) norma prawna, 12) su-
matrzańska małpa, 13) zejść, zwykle 
z trudem, 14) ruch wstecz, 15) naj-
większe jezioro Kaukazu, 16) część 
posiłku, 18) utracjusz, lekkoduch, 
20) nadzienie pierogów, 21) bije 
brawo zawodowo, 22) ruch taśmy 
�lmowej, 23) największa wyspa In-
donezji w archipelagu Tanimbar, 
25) przyprawa do piernika, 27) ko-
ścielna szata, 28) właściciel statku, 
31) papiery wartościowe, 32) „kara” 
na planie �lmowym, 34) gorsza od 
piątki, 36) czarna w kominie, 38) ma-
łe Maje lub wieś w województwie 
pomorskim, w powiecie gdańskim, 
39) odmiana jabłoni odporna na 
mróz i choroby, 40) ostrzega przed 
niebezpieczeństwem, 41) drama-
turg.

PIONOWO
1) bałtycka ryba z wąsikiem, 2) pracownia 
w hucie szkła, zajmująca się zdobieniem 
wyrobów, 3) napełnić płynem, 4) wspieranie 
potrzebujących, 5) w zaprzęgu św. Mikołaja, 
6) bożonarodzeniowe drzewko, 7) uczta 
dawnych chrześcijan, 8) specjalność polskiej 
kuchni, 9) zabezpiecza komputer przed 
złośliwymi programami, 10) uznawanie 
przez Kościół osoby zmarłej za świętą, 
16) identy�kacja po palcach, 17) puszcza 
w obieg akcje, 18) patronka górników, 
19) obija kanapy, 20) brazylijska plantacja 
kawy, 24) fanatyczka, 26) osoba udzielająca 
pełnomocnictwa, 29) trybuna dla oratora, 
30) dawny żaglowiec, 33) surowiec na chał-
wę, 34) zimno, 35) samochodzik, 36) jadą 
w kuligu, 37) kminkówka.

(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”. W
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Kmiecin. Święta Jadwiga Królowa
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Kmiecin. Obraz z przedstawieniem 
św. Jadwigi Królowej Polski, patronki 
parafii Kmiecin.

Niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego, bo w odległości 3,5 km na połu-
dniowy wschód, na obszarze Żuław Wiślanych (niektórzy twierdzą, że to 
teren Wielkich Żuław Malborskich) leży spora wieś o nazwie Kmiecin. Nie-
wiele o niej wiemy, bo kiedyś znajdowała się w granicach województwa 
elbląskiego, a ponadto wchodzi w skład diecezji elbląskiej. Turyści rzadko 
tam zaglądają, jakoś im nie po drodze, zwłaszcza od czasu wybudowania 
nowej, szybkiej trasy S7. Proponuję jednak zjechać z głównej drogi, gdyż 
tylko w jednym tamtejszym obiekcie zabytkowym można znaleźć kilka 
elementów nietypowych dla Pomorza czy Polski północnej.

Kmiecin. Gotycki kościół pw. św. Jadwigi Królowej Polski.

Właściwie nie wiadomo, dlaczego 
akurat w Kmiecinie znalazła się św. Ja-
dwiga i to królowa, a raczej król Polski, 
jako patronka miejscowej parafii. Ponoć 
tak było od początku, czyli od czasów 

panowania Krzyżaków na tych ziemiach, 
kiedy to w miejscowości Fürstenau, bo 
tak nazywał się wówczas Kmiecin, ery-
gowano w 1332 r. parafię. Niewiele wcze-
śniej, bo w 1323 r., wieś otrzymała od 

komtura elbląskiego przywilej lokacyjny, 
chociaż niektórzy podają, że wieś powsta-
ła w tym samym roku co parafia. Ponoć 
w 1412 r. miejscowość została zalana na 
skutek powodzi, a jej mieszkańcy uciekli. 
Jednak jeszcze tego samego roku zostali 
zmuszeni do powrotu i odbudowy wsi. 

Z notki informacyjnej autorstwa ks. 
kan. dr. hab. Józefa Kożuchowskiego na 
temat kmiecińskiej parafii dowiadujemy 
się, że tamtejszy kościół został wzniesio-
ny w 1344 r. i do 1564 r. był kościołem 
rzymskich katolików. Potem przejęli go 
protestanci i zawiadywali nim do II wojny 
światowej. Po wojnie świątynia została za-
mieniona na Muzeum Regionalne Ziemi 
Żuławskiej. Dopiero w 1981 r. przywró-
cono jej funkcje sakralne.

Kmieciński kościół jest budowlą go-
tycką, orientowaną, czyli z prezbiterium 
znajdującym się od wschodu. Od począt-
ku była to budowla murowana z cegły na 
planie prostokąta, jednonawowa bez wy-
dzielonego prezbiterium, chociaż niektó-
rzy twierdzą, że pierwotnie nieco krótsza 
niż dzisiejsza – rozbudowaną ją po powo-
dzi w XV w. Została przykryta wysokim, 
dwuspadowym dachem z ceramiczną 
dachówką. Pierwotnie nie miała wieży. 
Jej ściana wschodnia została wykonana 
wyjątkowo ozdobnie z pięcioosiowym 
szczytem w formie schodkowej, gdzie 
każdy stopień zwieńczono wimpergą 
(dekoracyjne wykończenie w kształcie 
trójkąta). Są tam również filarki prze-
chodzące w sterczyny, pomiędzy który-
mi znajdują się blendy zamknięte ostrym 
łukiem. W dolnej partii znajduje się 
nieduży portal, nad którym w blendach 
biforium znajdują się, odkryte w 2011 r., 
ryte inskrypcje z nazwiskami mieszkań-
ców parafii, którzy zginęli na frontach 
I wojny światowej. Do ściany północnej, 
w części prezbiterialnej, przylega zakry-
stia, gdzie zachowało się oryginalne 
kryształowe sklepienie, niewystępujące 
nigdzie na Żuławach poza Kmiecinem. 
W ścianach bocznych umieszczono 
ostrołukowe otwory okienne pomiędzy 
przyporami, które dzisiaj nie pełnią roli 
typowo konstrukcyjnej, gdyż we wnętrzu 
kościoła nie ma sklepienia. Zastąpiono je 
– zarówno w części prezbiterialnej, jak 
i w nawie, drewnianym stropem na łuku 
odcinkowym. Kmiecin. Wnętrze kościoła. Widok na ołtarz główny.

W XVII wieku, a dokładnie w 1679 
r., od strony zachodniej dobudowano do 
kościoła drewnianą wieżę o konstrukcji 
szkieletowej. Postawiono ją na ceglanej 
podmurówce na planie kwadratu. Jest 
szersza u podstawy i zwężana ku górze, 
z ośmioboczną izbicą (nadwieszona kon-
dygnacja) zwieńczoną ośmiopołaciowym 
hełmem krytym gontem z iglicą, kulą 
i chorągiewką, gdzie umieszczono datę 
1679. Ewenementem niespotykanym na 
Pomorzu i w całej północnej Polsce są 
tzw. soboty, czyli podcienie, pod którymi 
chronili się wierni przybywający do ko-
ścioła z daleka, najczęściej w sobotę lub 
wigilię świąt i oczekujący na nabożeństwo 
wiele godzin. Soboty charakterystyczne są 
dla kościołów Podhala, Małopolski, Ślą-
ska, ale na Pomorzu? 

Wnętrze świątyni jest skromne. Ołtarz 
główny z obrazem Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem jest neogotycki. Obraz patronki 
parafii, czyli św. Jadwigi, wykonany na 
początku XX w. umieszczono w nawie na 
północnej ścianie. Wewnątrz warto zwró-
cić uwagę na kamienne tablice nagrobne 
XVII/XVIII-wieczne, już prawie nieczy-
telne, umieszczone na podłodze świątyni, 
tuż przy balaskach – balustradzie oddzie-
lającej część prezbiterialną od nawy.   

Na teren przykościelny prowadzi 
drewniana brama wjazdowa, co prawda 
ustawiona w drugiej połowie XX w., ale 
pochodząca z 1786 r. i 1803 r. Została 
przeniesiona ze wsi Jesionno w gminie 
Gronowo Elbląskie. Niegdyś była bramą 
wjazdową na posesję bogatego gospo-
darza.

Kościół w Kmiecinie uznawany jest 
za jeden z najbardziej interesujących 
obiektów sakralnych na Żuławach.

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, 301 88 54 
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


