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Istniejemy i stajemy się 
wzorcem dla innych krajów 

Rozmowa ze Zbigniewem Kuźmiu-
kiem, doktorem nauk ekonomicz-
nych, nauczycielem akademickim, 
politykiem Prawa i Sprawiedliwości. 
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Węgiel i energia 
elektryczna: co nas czeka?

Rozmowa z Andrzejem 
Górnowiczem, uczestnikiem m.in. 
30. Biegu Sztafetowego i Maratonu 
Szlakiem Męczeńskiej Drogi 
Księdza Jerzego Popiełuszki.
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Biegać można w każdym wieku, 
potrzebne tylko zdrowe serce

Wyjść z kręgu niemożności

Rozmowa ze Zbigniewem Sikor-
skim, przewodniczącym Rady Se-
kretariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”.  
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Święto muzyki i młodości 
Zespół Czternastki ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku.
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Pokazać wizualnie, że 
„Solidarność” cały czas 
istnieje i działa, to jeden z 
celów na końcówkę bieżącej 
kadencji przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” w Gdańsku. 
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Związek wśród 
mieszkańców „Przymorza”
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Rozmowa z prof. dr. hab.  
n. med. Piotrem 
Czauderną, uczestnikiem 
strajku studenckiego na 
AMG w 1980 r. 
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Studenckie wsparcie  
dla strajkujących

W tym roku węgiel kamienny, 
gaz ziemny i prąd elektrycz-
ny, ich dostępność i ceny, to 
temat nomen omen gorący. 
Jak radzić sobie w sytuacji, 
w której kraj węglem stojący, 
musi to stałe paliwo impor-
tować? 
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www.solidarnosc.gda.pl             facebook.com/solidarnoscgdansk

Świadczenia 
dla rodzin  
z dziećmi

 str. 21

Jakie świadczenia przysługują 
i z jakich programów 
prorodzinnych można skorzystać  
w okresie zasiłkowym 2022/2023
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Dzień Edukacji Narodowej w Rumi
Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do spotkań, 

podsumowań, omówienia problemów i perspektyw 
edukacji oraz etosu zawodu nauczyciela i pedagoga 
w trudnym dla sfery budżetowej czasie.

Ten wyjątkowy dzień członkowie oświatowej 
„Solidarności” w Rumi obchodzili 21 października br. 
na spotkaniu członków KM Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „S”. W spotkaniu, oprócz kilkudzie-
sięciu nauczycieli związkowców, którym lideruje prze-
wodnicząca Danuta Wójcik, uczestniczyli także: Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi, Ewa Rocławska, sekretarz 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” zs. w Gdańsku i przewodnicząca KM NSZZ „S” OiW 
w Wejherowie, radni oraz dyrektorzy rumskich szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

Błogosławiony ks. Jerzy, który oddał 
życie za prawdę

Szkolenie dla przyszłych delegatów 
europejskich rad zakładowych

Jak odnaleźć się w roli delegata do europejskiej 
rady zakładowej. Na jakie aspekty należy zwrócić 
uwagę, konstruując porozumienie o powołaniu rady. 
W jaki sposób ominąć rafy wynikające z nadużywania 
przez pracodawcę klauzul poufności. Między innymi 
te tematy objęło, odbywające się w październiku w 
Gdańsku, szkolenie dla związkowców, którzy zaczy-
nają lub za chwilę rozpoczną swoją aktywność w 

Praca a transformacja cyfrowa

12 października w Sali BHP w Gdańsku zakończyło 
się dwudniowe międzynarodowe spotkanie eksperckie 
zorganizowane w ramach projektu „Inicjowanie dzia-
łań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich 
Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)”, 
realizowanego z programu Komisji Europejskiej po-
święconego tematyce dialogu społecznego. Jednym 
z głównych celów tego projektu jest doprowadzenie 
do powstania we wszystkich krajach partnerskich pla-
nów działań reprezentatywnych partnerów społecz-
nych prowadzących do wdrożenia EFAD szczególnie w 
kontekście prawa do odłączania od pracy w �rmach,
w których ma miejsce proces transformacji cyfrowej. 
W spotkaniu wzięli udział eksperci z wszystkich orga-
nizacji partnerskich – EKZZ, związków zawodowych (z 
Włoch, Litwy, Macedonii Północnej, Rumunii i Polski), 
organizacji pracodawców (z Litwy, Macedonii Północ-
nej i Polski) oraz środowisk naukowych.

Europejska kampania ws. wysokich 
kosztów życia

W ramach kampanii EKZZ przez cały październik 
prowadzona była akcja, której celem jest zwrócenie 
uwagi rządów krajowych oraz Unii Europejskiej na 
potrzebę pomocy pracownikom i ich rodzinom w po-
radzeniu sobie ze stale rosnącymi kosztami utrzyma-
nia. Były to m.in. manifestacje, pikiety, listy do rządów 
lub ministerstw, projekty reform, konferencje, webi-
nary i inne działania edukacyjne. Odbyły się demon-
stracje w Bratysławie, Pradze i Rzymie, a planowane są 
m.in. konferencja w Chorwacji, wydarzenia w Wielkiej 
Brytanii, Portugalii, Niemczech i Rumunii. Europejska 
i światowa federacja IndustriAll przygotowała spe-
cjalny webinar, a w Pradze w ramach Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyło się nad-
zwyczajne spotkanie Grupy Pracowniczej nt. „Dialog 
społeczny w ramach zielonej transformacji”.

pracy delegata europejskiej rady. Szkolenie zostało 
zorganizowane przez Biuro Branżowo-Konsultacyjne 
i Dział Szkoleń Komisji Krajowej.

Jubileusz 30-lecia Krajowego 
Sekretariatu Służb Publicznych  
NSZZ „Solidarność”

– Sekretariat się rozwija. Mamy w planach dołącze-
nie do niego kolejnej Krajowej Sekcji. Liczę na to, że w 
najbliższej kadencji będzie liczył 40 tysięcy członków 
– mówił podczas uroczystości 30-lecia Krajowego Se-
kretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” jego 
przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

Sekretariat powstał w 1992 roku. Utworzyło go 
pięć sekcji: Krajowa Sekcja Ciepłownictwa, Sekcja Kra-
jowa Komunikacji Miejskiej, Krajowa Sekcja Pożarnic-
twa, Sekcja Krajowa Pracowników Wodociągów i Ka-
nalizacji oraz Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Dziś sekretariat zrzesza 
dziewięć krajowych sekcji, w tym najnowszą – Krajową 
Sekcję Służb Więziennych. Liczy około 35 tysięcy osób.

O pomocy społecznej
11 października w Centrum Partnerstwa Spo-

łecznego Dialog w Warszawie przyjęto regulamin 
pracy Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw 
Pomocy Społecznej. Celem powołania zespołu jest 
prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla 
zapewnienia warunków rozwoju i poprawy funkcjo-
nowania systemu pomocy społecznej oraz rozwią-
zywanie problemów tej branży i godzenie interesów 
stron dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem 
zespołu jest wypracowywanie wspólnych stanowisk 
w sprawach istotnych dla prowadzenia polityki spo-
łecznej państwa w obszarze pomocy społecznej oraz 
działań istotnych z punktu widzenia pracowników, 
pracodawców i bene�cjentów pomocy społecznej. W
skład zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządo-
wej, strony pracowników oraz strony pracodawców. 

Odwiedzili biura poselskie z… sianem

Pod hasłem „7,8 proc. podwyżki? Takim sianem 
się wypchajcie!” odbył się 17 października happening 
zorganizowany przez „Solidarność” pracowników 
sfery publicznej. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądów i Prokuratury oraz Sekretariatu 
Służb Publicznych NSZZ „S” odwiedzali biura posel-

skie, wręczając politykom siano w ramach protestu 
wobec zbyt niskich, ich zdaniem, regulacji płac na 
poziomie 7,8 proc.

 – Policjanci zjawili się, gdy próbowaliśmy wejść 
do klubu parlamentarnego PiS na ul. Nowogrodzkiej. 
Dostałam mandat w wysokości 500 zł za zaśmiecanie 
terenu. Pan, który pilnował biura, wręczył nam miotłę 
i powiedział, że jak nie posprzątamy, to stamtąd nie 
wyjdziemy – opowiadała na gorąco Edyta Odyjas.

Podczas happeningu przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność” dostarczyli lub próbowali dostarczyć siano m.in. 
do warszawskich biur: Jarosława Kaczyńskiego, Małgo-
rzaty Kidawy-Błońskiej, Mariusza Kamińskiego, Anity 
Czerwińskiej, Katarzyny Lubnauer, Dariusza Rosatiego 
czy Sebastiana Kalety. Happening zaczął się przed Mini-
sterstwem Finansów, a skończył przed Sejmem.

Zgłoszenia do konkursu „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii”

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do wzię-
cia udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Zakres 
tematyczny konkursu obejmuje okres historii Polski 
lat 1970–1990. Konkurs jest trójstopniowy, składa się 
z trzech etapów – szkolnego (rywalizacja indywidu-
alna), wojewódzkiego (rywalizacja indywidualna) i 
ogólnopolskiego (rywalizacja drużynowa).

Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel poprzez 
wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdujące-
go się na stronie internetowej konkursu. Uczniowie 
nie zgłaszają się indywidualnie. Termin rejestracji 
szkół upływa 15 listopada 2022 roku. 

Wsparcie dla związkowców z IKEA 
Industry Poland

18 października odbyło się spotkanie online Pre-
zydium Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Prze-
mysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, na którym 
omówiono sytuację w poszczególnych branżach. 
Zwrócono uwagę na problemy w branży meblarskiej 
oraz organizacjach zrzeszonych w Sekcji Producen-
tów Mebli związane z 20-procentowym spadkiem 
sprzedaży w tej dziedzinie. „Sekretariat podjął decyzję 
o wsparciu organizacji związkowych działających w 
IKEA Industry Poland w przywróceniu stanu prawne-
go i poprawy dialogu społecznego w spółce. W dniu 
5 listopada 2022 r. planowana jest wspólna pikieta 
m.in. w tej sprawie” – czytamy na stronie Krajowego 
Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego.

XX Forum Prawników Związkowych

25–26 października w Spale odbyło się XX Forum 
Prawników Związkowych. W odpowiedzi na liczne 
zgłoszenia z ich strony, tematyka forum była po-
święcona analizie dokumentacji �nansowej przed-
siębiorstw. W formie warsztatów zostały przepro-
wadzone przykładowe negocjacje w oparciu o daną 
dokumentację na poziomie zarówno przedsiębior-
stwa, jak i jednostek sfery budżetowej. Na początku 
obrad Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura 
Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
przedstawiła zagadnienia dot. wynagrodzeń w jed-
nostkach państwowej sfery budżetowej. Omówiono 
np. podstawowe akty prawne regulujące wynagro-
dzenia, mnożnikowy oraz niemnożnikowy system 
wynagradzania pracowników. Zwrócono szczególną 
uwagę na rolę Rady Dialogu Społecznego w procesie 
konsultowania budżetu państwa, w tym kształtowa-
nia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.  

19 października na warszawskim Żoliborzu odby-
ły się  uroczystości upamiętniające 38 rocznicę śmier-
ci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W uroczystości wzięła udział rodzina Popiełusz-
ków, przedstawiciele rządu i NSZZ „Solidarność” 
(z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą), 
poczty sztandarowe Związku służb mundurowych, 
instytucji publicznych, a także środowisko przyjaciół 
i współpracowników ks. Jerzego. Przy grobie kape-
lana „Solidarności” nie mogło zabraknąć związkow-
ców z Regionu Gdańskiego. Przed południem nad 
grobem ks. Popiełuszki stanął także premier Mateusz 
Morawiecki. 

– Co ksiądz Jerzy by nam dzisiaj powiedział w zu-
pełnie innej Polsce? Czy takiej, o którą walczył? Może 
powtórzyłby za Norwidem, że nie trzeba kłaniać się 
Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za drzwia-
mi stały? Może przestrzegałby przed nienawiścią, 
która udaje miłość, przed poniżaniem, które udaje 
tolerancję? Przed zabijaniem nienarodzonych, które 
udaje prawa kobiet? Przed zniewoleniem, które uda-
je wolność? – pytał w homilii wygłoszonej podczas 
uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie biskup pomocniczy 
warszawski Michał Janocha.

Służba przy grobie
Związkowcy z Organizacji Międzyzakładowej  „S” 

w PERN – Komisji Oddziałowej nr 33 Dębogórze Od-
dział Gdynia uczestniczyli w dniach 16 i 17 września 
w warcie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

– Wartę objęliśmy 16 września o godzinie 12. 
Wspólnie jako przedstawiciele organizacji międzyza-
kładowej zapaliliśmy znicz oraz złożyliśmy kwiaty na 
grobie. Następnego dnia grób ks. Jerzego odwiedza-
ły liczne pielgrzymki udające się do Częstochowy na 
doroczną Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Odwiedziliśmy też 
muzeum błogosławionego księdza, które znajduje 
się w podziemiach kościoła. Wartę pełniliśmy do 17 
września, do godziny 12 – powiedział jeden z uczest-
ników służby. 

W drodze powrotnej na stacji benzynowej związkow-
cy przypadkowo spotkali prezydenta Andrzeja Dudę, 
który wracał z otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. 
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Listopad, zgodnie z polską tra-
dycją, jest miesiącem, w którym 
wspominamy naszych bliskich 
Zmarłych. Przypomnijmy osoby 
związane z „Solidarnością”, które 
odeszły w mijającym roku. 

Ojciec Ryszard Myśliwiec, jezuita; 
Romuald Dunst, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w Gdańskim 
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, 
następnie w Skanska SA; Henryk Je-
rzy Musa, ps. Kot, poeta z Kaszub; 
Elżbieta Bałachowska, członek 
NSZZ „Solidarność”, emerytowana 
pracownica Stoczni Marynarki Wo-
jennej; Krzysztof Czajkowski, prze-
wodniczący KO NSZZ „Solidarność” 
w Jednostce Wojskowej 3868 w Gdy-
ni; Barbara Bakun-Czyżykowska, 
nauczycielka, przewodnicząca KM 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Ziemi Puckiej; 
Marian Matocha, artysta plastyk, ma-
larz, rysownik, karykaturzysta, współ-
pracownik „Magazynu Solidarność”; 

Stanisław Mudlaff, kolejarz, działacz 
NSZZ „Solidarność” i członek Zarzą-
du Głównego Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów; Jacek Sma-
gowicz, działacz opozycji w czasach 
PRL i NSZZ „Solidarność”, członek 
Komisji Krajowej „S”; Zbigniew 
Lachowicz, członek Zarządu Koła 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-
darność” Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” im. Józefa Piłsudskiego; Iwona 
Pawlaczyk, pracownik Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” oraz Zarzą-
du Regionu Gdańskiego, zajmowała 
się sprawami BHP; Marcin Hapyn, 
przewodniczący KZ NSZZ „Soli-
darność” w Energomontażu Północ 
Gdynia SA i wiceprzewodniczący KM 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia; 
Bogdan Pietruszka, autor koncepcji 
pomnika Poległych Stoczniowców 
1970 r. w Gdańsku; Iwona Szuł-
drzyńska-Wolanin, przewodnicząca 
KZ NSZZ „Solidarność” w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku; 
Władysław Dobrowolski, żołnierz 

Armii Krajowej, działacz „Solidar-
ności” i organizacji kombatanckich; 
Kazimierz Zimny, mistrz Polski i 
medalista olimpijski w biegach, or-
ganizator Maratonu Solidarności; 
Stanisław Mochyła, członek NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni Marynarki 
Wojennej; Marianna Galewska, eme-
rytowana pracownica Stoczni Mary-
narki Wojennej; Bożena Zawiślak, 
wiceprzewodnicząca KM NSZZ „So-
lidarność” w Gdańskim Przedsiębior-
stwie Energetyki Cieplnej; Zbigniew 
Ligocki, działacz związkowy z lat 80. 
w Dalmorze – Przedsiębiorstwie Po-
łowów Dalekomorskich i Usług Ry-
backich; Ryszard Tyborski, prezes 
Związku Solidarności Polskich Kom-
batantów w Starogardzie Gdańskim; 
Bogusław Szabłowski, wieloletni 
pracownik Działu Administracji ZRG 
NSZZ „Solidarność”. 

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie…

„Marsz Godności”: 
dlaczego 
protestujemy?protestujemy?

Powstrzymania wzrostu cen energii
 Drastyczny wzrost cen energii jest skutkiem polityki klimatycznej Unii Eu-

ropejskiej i agresji Rosji na Ukrainę. Aby temu przeciwdziałać, rząd wprowadza 
skomplikowany system wsparcia dla poszczególnych firm, w tym firm energochłon-
nych, który jest pomocą publiczną i może zostać zakwestionowany przez Komisję 
Europejską. To oznacza upadłość znaczącej części polskiego przemysłu i utratę 
nawet miliona miejsc pracy. „Solidarność” domaga się systemowego rozwiązania, 
polegającego na ustaleniu maksymalnej ceny energii, jednakowej dla wszystkich 
i wsparcia wytwórców energii oraz odrzucenia unijnej religii klimatycznej, w tym 
systemu ETS, dekarbonizacji oraz pakietu „Fit for 55”. 

Podniesienia wynagrodzeń w sferze finansów 
publicznych

Proponowany przez rząd poziom podwyżek w roku 2023 w zestawieniu z in-
flacją nie gwarantuje zachowania siły nabywczej wynagrodzeń w szeroko pojętej 
sferze finansów publicznych. Chodzi tu nie tylko o państwową sferę budżetową, 
ale również wszystkie obszary finansowane z pieniędzy publicznych, w tym przez 
samorządy. „Solidarność” domaga się podwyżek jeszcze w tym roku oraz 20 proc. 
podwyżki w roku 2023 dla pracowników państwowej sfery budżetowej, oświaty, 
ochrony zdrowia, cywilnych pracowników sądów, prokuratur, służb mundurowych, 
wojska, pracowników jednostek samorządowych m.in. pracowników socjalnych, 
domów pomocy społecznej, administracji samorządowej. Żąda również odmroże-
nia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Przyjęcia ustawy dotyczącej emerytur stażowych
Sejm od blisko roku mrozi prace nad obywatelskim projektem „Solidarności” 

„Emerytura za staż”, a prezydencki projekt skierowany w grudniu ub. roku nie miał 
nawet swojego pierwszego czytania. Rozwiązanie to zakłada możliwość przejścia 
na emeryturę po wykazaniu okresu ubezpieczeniowego 40 lat przez mężczyzn i 
35 lat przez kobiety, bez względu na wiek. „Solidarność” żąda natychmiastowego 
odmrożenia prac i dialogu w tej sprawie. To kwestia wiarygodności Zjednoczonej 
Prawicy, która w 2015 roku zobowiązała się do przyjęcia takich rozwiązań.

Pamiętamy o Tych, 
co odeszli...

MARSZ GODNOŚCI, 
Warszawa, 

17 listopada 2022 r. 



Nr 11 / listopad 20224
SPOJRZENIE

Misiak wraca!

Już na dobre zapomnieliśmy o Tomaszu Misiaku, byłym sena-
torze i byłym członku Platformy Obywatelskiej, a tu i teraz afera 
na całego! Przypomnijmy, że za czasów, gdy u steru rządów w 
Polsce stała koalicja PO-PSL, �rma Work Service, której współza-
łożycielem jest rzeczony senator, oferowała zwalnianym wów-
czas z likwidowanych stoczni pracownikom… kursy strzyżenia 
i pielęgnacji psów. Co więcej, a może przede wszystkim, �rma
Misiaka otrzymała kontrakt na pośrednictwo pracy i szkolenia 
dla zwalnianych stoczniowców w ramach tzw. specustawy 
stoczniowej, nad którą Misiak pracował jako przewodniczący 
senackiej komisji gospodarki. W skrócie – ówczesny senator PO 
pracował nad ustawą, z której sam skorzystał. Przez lata było 
cicho o Tomaszu Misiaku, aż 12 października br., kiedy to media 
obiegła wiadomość, że został on zatrzymany przez funkcjonariu-
szy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Chodzi o wyłudzenie 32 mln zł z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ZUS. 

Jakie czasy,  
takie autorytety
W październiku media doniosły o zatrzymaniu znanego aktora 
Jerzego Stuhra, który kierując pod wpływem alkoholu potrącił 
motocyklistę, do tego miał próbować odjechać z miejsca 
zdarzenia. Pewno codziennie takich wypadków zdarza się 
kilka i można było zakończyć sprawę stwierdzeniem, że winny 
poniesie zasłużoną karę, gdyby nie fakt, że Jerzy Stuhr wraz ze 
swoim synem kreują się na autorytety moralne, wyznaczające 
standardy praworządności. To on jest autorem słów: Najbardziej 
przeszkadza mi ta pogarda do prawa i kłamstwo. A w jednym 
z programów Tomasza Lisa, innego upadłego już autorytetu 
III RP, mówił: Największą klęską ostatnich lat jest demoralizacja 
społeczeństwa. Takie hasło, które teraz się już prawie tak bez żad-
nych obciążeń wymienia, no tak, ci też kradną, ale przynajmniej 
się dzielą. Przecież to jest strasznie zdemoralizowane hasło. Mamy 
nadzieję, że obrońcy aktora nie przyjmą linii obrony, że przecież 
inni też jeżdżą po wypiciu alkoholu, więc Jerzy S. też mógł, a sąd 
nadzwyczajnie złagodzi karę z uwagi na dorobek artystyczny 
oskarżonego.

Tajny program 
Platformy
Na jednym ze spotkań z liderem opozycji Donaldem Tuskiem 
padło fundamentalne pytanie dla każdej partii, a mianowicie 
o program, który będzie realizowany po wygranych wyborach. 
Dodajmy, że nie pytał żaden przeciwnik, a oddany zwolennik. 
Chciałem zapytać, jak mogę odpowiedzieć znajomym, gdy pytają, 

dlaczego pan Tusk mówi tylko, że PiS jest niedobry; co ma do 
zaproponowania, jeśli chodzi o program – zadał pytanie starszy 
pan, podkreślając, że sam jest wyborcą Platformy Obywatel-
skiej „całym sercem i od zawsze”. Donald Tusk, po chwilowej 
konsternacji, powiedział, że jest to bardzo ważne pytanie. Cała 
sala wstrzymała oddech, licząc, że usłyszy w końcu program 
swojej partii. I wtedy lider PO wypalił: Chcę państwu powiedzieć, 
że w tym sformułowaniu „anty-PiS” kryje się najbardziej pozytyw-
ny i konkretny program. My w związku z tym postanowiliśmy 
pomóc wyborcom Platformy Obywatelskiej i uszczegółowić 
sformułowanie „anty-PiS”, które oznacza między innymi: powrót 
do wieku emerytalnego 67 lat dla wszystkich, likwidacja 500 
plus, 13 i 14 emerytury, sprzedaż polskich przedsiębiorstw 
strategicznych, ograniczenia wydatków na wojsko, zakopanie 
przekopu Mierzei Wiślanej, powrót ma�i vatowskiej, głodowe
stawki za pracę na zlecenie itd. 

Byli esbecy czekaj¹ 
na powrót PO

W katalogu działań pod hasłem „anty-PiS” znalazła się także 
obietnica likwidacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Przypomnij-
my, że rzeczona ustawa obniżyła w 2017 r. emerytury i renty za 
okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 
r. do 31 lipca 1990 r. Nowe uregulowania prawne nie pozbawiły 
byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL świadczeń, 
tylko dostosowały je do wysokości tych pobieranych przez 
zwykłych Polaków. To oburzyło ludzi, którzy swoją pracą służyli i 
utrzymywali totalitarny system. Wydawało się, że jest to sprawie-
dliwość dziejowa. Okazuje się, że nie dla wszystkich. Byli esbecy 
znaleźli wsparcie w szeregach totalnej opozycji. Szczególnym 
orędownikiem przywrócenia emerytur esbeckich jest marszałek 
Senatu Tomasz Grodzki, który pytany, czy pomoże osobom 
„dotkniętym” ustawą dezubekizacyjną, ocenił, że nie powinno 
się obniżać wysokich emerytur tym, którzy „służyli takiej Polsce, 
jaka wtedy była”. 

Jak choroba, to... 
do Szumowskiego
Serdecznie dziękuję zespołowi Neurologii I Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie, którzy poradzili sobie z moim udarem 
i z profesjonalnym zespołem kliniki zaburzeń rytmu serca prof. 
Ł. Szumowskiego instytutu kardiologii  w Aninie, którzy odkryli 
przyczynę moich  udarów – tak były już redaktor naczelny „New-
sweeka” Tomasz Lis podziękował profesorowi Łukaszowi Szu-
mowskiemu za leczenie. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, 
gdyby nie fakt, że jeszcze dwa lata temu dziennikarz w swoich 
komentarzach nazywał cenionego kardiologa „podobno 
lekarzem”. Oto jeden z tweetów Lisa z 2020 roku: Czy „święty Szu-
mowski”, podobno lekarz, mógłby jasno odpowiedzieć na pytanie 
– czy wybory10 maja są groźne dla zdrowia i życia Polaków? 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Najważniejsze 
bezpieczeństwo
„Solidarność” zapowiedziała na 17 listopada Marsz Godności w Warsza-
wie. Zgłosiła trzy konkretne postulaty – bezpieczeństwa energetycznego, 
podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych i wprowadzenia 
emerytur stażowych. Ale w moim przekonaniu Marsz Godności ma także 
uświadomić wszystkim instytucjom publicznym, ba, wszystkim politykom, 
zarówno rządzącym, jak i będącym dziś w opozycji, że w obliczu globalne-
go kryzysu, spowodowanego przez niespotykaną agresję Rosji na swojego 
sąsiada, wszystkie działania powinny być podporządkowane zapewnieniu 
zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa dla obywateli. Bezpieczeń-
stwo zewnętrzne jest oczywistą oczywistością. Od miesięcy obserwując 
bohaterską obronę Ukraińców, uświadamiamy sobie, że wolność i niepod-
ległość nie są dane raz na zawsze. Ukraina w latach dziewięćdziesiątych 
oddała Rosji swoją broń nuklearną w zamian za gwarancje integralności 
terytorialnej udzielone przez światowe mocarstwa. I co? Okazuje się, że 
gwarancje są niewiele warte. Bezpieczeństwo wewnętrzne obywateli Polski 
i całej Europy jest bardziej złożone. Już na początku konfliktu pisałem, 
że wojna powinna zawiesić choćby najbardziej szczytne cele związane z 
tzw. polityką klimatyczną. Przecież dla wszystkich stało się jasne, iż użycie 
surowców energetycznych jako broni przez Rosję, wymusiło zupełnie inne 
spojrzenie na węgiel czy atom. Oczywiste jest w związku z tym, że głębokiej 
korekcie powinny ulec europejskie wytyczne w tym zakresie. Po to właśnie, 
by chronić obywateli. Tymczasem niewiele się w tym zakresie zmienia. Cena 
energii, windowana także przez tzw. koszty emisji dwutlenku węgla, napędza 
przecież koszt wytwarzanego produktu, obojętne, czy mówimy o żywności, 
samochodach czy statkach, a to skutkuje wzrostem inflacji, kosztami kredy-
tu, spadkiem konsumpcji – i koło się zamyka. 

Jak więc to bezpieczeństwo wewnętrzne zagwarantować? Zapewne nie ma 
złotego środka. Jednym są rozmaite – modne słowo w ostatnich latach – tar-
cze. Rząd wiele z nich wprowadza w życie – obniżka WAT-u, akcyzy, dodatki 
węglowe, zamrożenie dla gospodarstw domowych i wybranych firm cen 
energii – to niektóre z nich. Dodajmy – kosztujące budżet państwa już dzie-
siątki miliardów złotych.  Nie ma więc mowy o twardym zaciskaniu pasa, za-
fundowanym nam przez rząd PO-PSL choćby w czasie kryzysu pod koniec 
pierwszej dekady obecnego stulecia. A przecież tamten kryzys był o niebo 
łagodniejszy od obecnego tąpnięcia. W tym kontekście trudno nie przyjąć 
ze śmiechem zapewnień Donalda Tuska, stojącego z plakatem OPZZ, o 
obronie praw pracowniczych. To właśnie jest bezwzględna i cyniczna próba 
wykorzystania obecnej sytuacji dla własnych celów politycznych. Próba 
idąca w sukurs oczekiwaniom i celom wschodniego dyktatora, który liczy 
przecież na rewoltę zziębniętych i wytrąconych z błogiego spokoju zachod-
nich społeczeństw. Czego więc w tych działaniach brakuje? Według mnie 
rzetelnego dialogu. Trudno o taki z totalną opozycją, ale właśnie dlatego 
powinien on tym bardziej odbywać się ze związkami zawodowymi. Jeżeli in-
flacja sięga osiemnastu procent, a podwyżki dla strażaków czy nauczycieli są 
kilkuprocentowe, to świadczy tylko o braku dialogu, ale też braku wyobraźni 
rządzących. Bo słabe płace dla – umownie mówiąc – urzędników publicz-
nych – to w konsekwencji selekcja negatywna do zawodu i słabe państwo. 
Już dziś mówi się powszechnie o starzeniu się w wielu zawodach tej sfery. 
Na studiach specjalność pedagogiczną wybierają nieliczni, bo nie uśmiecha 
im się start zawodowy po wieloletniej nauce z poziomu płacy minimalnej. 
Rządzący powtarzają także, iż nie stać nas dzisiaj na wprowadzenie emerytur 
stażowych. Ale czy to oznacza, że należało na wiele miesięcy „zamrozić” 
zarówno projekt prezydencki, jak i solidarnościowy w tej materii? A może 
trzeba było przeprowadzić systemowe badania, ile tak naprawdę upraw-
nionych do emerytury stażowej z niej by skorzystało? Biorąc pod uwagę jej 
potencjalną wysokość, śmiem twierdzić, że nie byłyby to decyzje masowe, 
a raczej wymuszone uwarunkowaniami indywidualnymi. Wtedy, być może, 
udałoby się usiąść do stołu i realnie ocenić horyzont czasowy takich działań.

Nie mam złudzeń, że Marsz Godności spowoduje natychmiastową realizację 
naszych postulatów. Część z nich zależy bowiem od decyzji zapadających 
poza granicami naszego kraju. Nie mam także złudzeń, co do tego, że 
opozycja będzie społeczne napięcia wykorzystywać cynicznie dla własnych 
celów politycznych. Musimy tym bardziej przypominać o prawdziwym ob-
liczu tych, którzy dziś chowają się za pracowniczymi postulatami. Niemniej 
– zgodnie ze słowami naszego świętego Jana Pawła II – „Władza przechodzi 
z rąk do rąk, a robotnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pra-
cownicy oczekują pomocy w obronie swoich słusznych praw. Tu nie może 
zabraknąć „Solidarności”.

Jacek Rybicki

...służyli  

takiej Polsce,  

JAKA WTEDY  

BYŁA 
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Informacje z zakładów pracy, sy-
tuacja w przemyśle i oświacie oraz 
pat negocjacyjny o odszkodowania 
dla rybołówstwa rekreacyjnego – to 
główne punkty obrad członków  Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” na posiedzeniu 3 
października br.

Niedogrzane mieszkania, upadające 
firmy, niedobory gazu, także LPG – tak 
może wyglądać najbliższa zima. Stąd 
potrzeba solidarności i przygotowania 
się na czarny scenariusz. Tym bardziej 
że europejski kryzys energetyczny jest 
od nas niezależny, a gaz ziemny i dobrej 
jakości węgiel będą horrendalnie drogie. 
Chodzi jednak o to, aby Polska sama nie 
pogłębiła już widocznych problemów. 
Co prawda gospodarstwa domowe 
objęte będą ochroną taryfową przez 
Urząd Regulacji Energetyki, ale ta nie 
dotyczy przedsiębiorstw. I to w zakłady 
pracy może uderzyć fala podwyżek cen 
energii. Rosnące koszty ogrzewania już 
w tym roku dotkną konsumentów.  Jak 
zauważył Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”, priorytetem jest 
ochrona miejsc pracy.

Edward Fortuna, przewodniczący 
MKK NSZZ „Solidarność” w Porcie 
Gdańskim, poinformował, że Straż 
Ochrony Portu, która działa od 1945 r. 
jako struktura Zarządu Morskiego Por-
tu Gdańsk SA i zatrudnia pracowników 
posiadających wysokie kwalifikacje w 
ochronie przedsiębiorstw (w obrębie 
terenu podlegającego ZMPG zabezpie-
cza ona przeciwpożarowo i ratowniczo 
akweny portu), ma być zastąpiona pry-
watną firmą ochroniarską. To działanie 
ryzykowne, szczególnie w czasie poten-
cjalnych zagrożeń dla infrastruktury w 
perspektywie przedłużającej się wojny 
w Ukrainie.

Przeładunki portowe rosną, ale 
ważą się też losy państwowej spółki 
Port Gdański Eksploatacja. Jest poten-
cjalny oferent, ale bez doświadczenia 
w obsłudze portów i ładunków. Związ-

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO

Przygotowania do kryzysu energetycznego, 
sytuacja w przemyśle

3 października 2022 r. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Na pierwszym planie Marek Albecki.
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kowcy ze spółki PG Eksploatacja mają 
obawy o kondycję finansową inwestora 
w kontekście koniecznego dofinanso-
wania spółki. Niepokoi trwający od 31 
sierpnia br. pat w negocjacjach pakietu 
socjalnego. 

Krzysztof Prokopiuk, przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidar-
ność” w gdyńskim PEWiK, przestrzegał 
przed perspektywą utraty płynności 
finansowej przez komunalną spółkę. 
Z racji prowadzonej działalności nie 
może dojść do bankructwa ważnej dla 
społeczności Gdyni firmy zaopatrującej 
w wodę i odprowadzającej ścieki, ale na 
podwyżki choćby zbliżone do poziomu 
17 proc. inflacji pracownicy liczyć nie 
mogą. Będzie to najpewniej ok. 6-pro-
centowy wzrost płac, ale wszelkie inne 
finansowe oczekiwania są dziś „ści-
nane” przez zarząd PEWiK. Sytuację 
utrudnia fakt, że spółka państwowa 
Wody Polskie, regulator cen za wodę 
i ścieki, z 450 wniosków samorządów 
o zmianę taryf, większość odrzuciła. 
Wiceminister infrastruktury Marek 
Gróbarczyk zaapelował o wycofanie 
tych wniosków i niepodnoszenie cen 
za wodę i odprowadzanie ścieków. Zda-
niem przedstawicieli rządu to samorzą-
dy powinny wykorzystać 13,7 mld zł z 
tytułu nowelizacji ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego na 
wsparcie branży wodno-kanalizacyjnej 
i nie podnosić cen. Miasto Gdynia też 
zasłania się brakiem środków na pod-
wyżki. Konieczne jest zatem włączenie 
firm takich jak PEWiK w krąg podmio-
tów chronionych.

Na problemy i zagrożenia dla bran-
ży meblarskiej zwrócił uwagę Marek 
Albecki, przewodniczący KZ NSZZ 
,,Solidarność” w KLOSE Gościcińskiej 
Fabryce Mebli. Rosną ceny surowców, 
głównie drewna i energetycznych. Do 
tego rynki zbytu na Wschodzie są za-
mknięte, podobnie jak możliwość pozy-
skania drewna z Białorusi i Rosji. Przed 
branżą meblarską bardzo trudny czas.

– Przemysł meblarski podupada. 
Szykują się zwolnienia. Są zamówienia, 
ale nie ma materiałów. Ceny drewna 
wywindowane są do tego stopnia, że 
materiał jest kupowany po aptekarsku. 
Ceny prądu poszły w górę trzykrotnie 
– relacjonował Albecki.

Przypomnijmy, że rząd ogłosił 
projekt kolejnej tarczy – dla przedsię-
biorstw energochłonnych, jako odpo-
wiedź na rosnące ceny energii i gazu. 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
podało, że w tym roku będzie to ponad 
5 mld zł. Kolejne 12 mld zł – w 2023 
r. Pomoc obejmie ok. 250 przedsię-
biorstw. Jak wynika z zapowiedzi mi-
nisterialnych – o wsparcie będą mogły 
ubiegać się zakłady energochłonne, w 
których koszty nabycia energii elek-
trycznej i gazu wynoszą co najmniej 3 
proc. wartości produkcji i które działają 
w branżach wskazanych przez Komisję 
Europejską. To produkcja wyrobów 
hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, 
nawozów i związków azotowych, szkła 
płaskiego i gospodarczego w przypadku 
ponoszenia straty z działalności opera-
cyjnej i spełnienia warunków, m.in. 
wzrostu cen energii. Warunkiem dla 
wypłat rekompensat za 2023 r. jest wy-
dłużenie obowiązywania bądź modyfi-
kacja tymczasowych ram wsparcia – re-
guł udzielania pomocy publicznej przez 
Komisję Europejską. Budżet programu 
rekompensat kosztów pośrednich dla 
przemysłów energochłonnych, przewi-
dzianego na lata 2022–2031, to łącznie 
45,4 mld zł.

Pojawia się w tym kontekście temat 
naszych stoczni, które z tej formy pomo-
cy nie mogą skorzystać. Mirosław Pió-
rek oraz Krzysztof Żmuda, związkowi 
liderzy z wiodących organizacji NSZZ 
„Solidarność” w Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa” i w Remontowa Shipbuilding 
SA, podczas obrad ZRG zwrócili się z 
apelem do Prezydium ZRG NSZZ „S” 
o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia 
stoczni taką pomocą. Zapisy o dozwo-
lonej pomocy publicznej na razie jej 
zakazują. A przecież przemysł energo-
chłonny to także stocznie. Wzrost cen 
surowców i energii będzie miał wpływ 
na kondycję przemysłu. Niezbędne bę-
dzie więc podjęcie jak najszybciej me-
rytorycznego dialogu w Zespole Trój-
stronnym oraz na linii „S” – rząd. 

(asg)

Marek Albecki: 
– Przemysł meblarski 
podupada. Szykują się 
zwolnienia. Są zamówienia, 
ale nie ma materiałów. Ceny 
drewna wywindowane są do 
tego stopnia, że materiał jest 
kupowany po aptekarsku. 
Ceny prądu poszły w górę 
trzykrotnie.

– Dziękuję związkom zawodowym, NSZZ „Solidarność”, za to, że stara się 
wypracować i zaproponować dobre rozwiązania. My czerpiemy z tych pro-
pozycji i przez wiele ostatnich tygodni pracowaliśmy nad rozwiązaniami, 
które już też zresztą dzisiaj w formie ustaw prezentujemy – powiedział po 
spotkaniu 5 października z przedstawicielami „Solidarności” premier Ma-
teusz Morawiecki.

Spotkanie władz NSZZ 
„Solidarność” z premierem 
Mateuszem Morawieckim
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Niemal dwie godziny trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego 
z przewodniczącymi zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „So-
lidarność” w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej. Dyskutowano o sposobach 
systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich ro-
dzajów surowców i nośników oraz zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu 
wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych. 
Przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda zapewnił, że nie ma zamiaru 
odpuścić trzeciego postulatu planowanego Marszu Godności dotyczącego eme-
rytur stażowych, ale teraz przede wszystkim musi zająć się nim Sejmowa Komisja 
Rodziny i Polityki Społecznej. 

– Omawialiśmy kilka bardzo kluczowych obszarów, które dzisiaj są przedmiotem 
troski każdego Polaka – powiedział po spotkaniu premier. – Po pierwsze, tematy 
związane z wysokimi cenami energii – energii elektrycznej, gazu. To wszystko, co 
boli polskie rodziny. Dziękuję związkom zawodowym, NSZZ „Solidarność”, za to, 
że stara się wypracować i zaproponować dobre rozwiązania. My czerpiemy z tych 
propozycji i przez wiele ostatnich tygodni pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które 
już też zresztą dzisiaj w formie ustaw prezentujemy. To między innymi zamrożenie 
cen energii elektrycznej do wysokości zużycia 2000 kilowatogodzin rocznie, czyli 
dla bardzo wielu, ponad dwóch trzecich gospodarstw domowych, będzie to całko-
wite zamrożenie cen energii elektrycznej. 

– Rozmawialiśmy o wielu aspektach polityki społecznej. Myślę, że jak popatrzy-
my na wiele ostatnich lat, to nasz rząd jest rządem polityki społecznej. W przeci-
wieństwie do wielu poprzednich rządów, które prowadziły politykę aspołeczną. 
My mamy solidarność we krwi, w naszym DNA. Nie można tego powiedzieć o 
poprzednich rządach liberałów, neoliberałów, którzy zupełnie inaczej podchodzili 
do polityki społecznej – dodał premier. 

Stwierdził też, że rozmowy toczyły się na wiele tematów, od spraw związanych z 
podwyżkami w budżetówce, także dla tych najniżej uposażonych, m.in. w urzędach 
wojewódzkich i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, po ustalenia dot. 
płacy minimalnej. 

– To była sugestia „Solidarności”, aby podnieść płacę minimalną do wysokości 
3600 zł. I w takim dwutakcie w przyszłym roku my to wykonamy. Wykonamy to 
zwłaszcza po to, aby dla tych gospodarstw domowych, dla tych rodzin, dla tych 
Polaków, którym najciężej w tej bardzo ciężkiej sytuacji, w której się znaleźliśmy, 
znalazła się Polska, znalazła się cała Europa. Dziękuję, że związki zawodowe były 
zgodne, że wszystkie te podwyżki cen inflacyjne, z którymi mamy do czynienia, 
wiążą się z wojną na Ukrainie – powiedział na zakończenie premier.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
WIESZ 
W I Ę C E J
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Międzyregionalna Pomorska Sekcja 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 
19 października w Gdańsku dysku-
towała o przygotowaniach do ma-
nifestacji m.in. w sprawie godnej 
płacy budżetówki, która odbędzie 
się 17 listopada br. w Warszawie. 
Związkowcy – strażacy domagają 
się waloryzacji uposażeń i wyna-
grodzeń na poziomie 20 proc. od 
przyszłego roku. 

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa 
NSZZ „Solidarność” zdecydowała o 
skierowaniu petycji do ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z postu-
latami branży pożarnictwa. Strażacy z 
KSP za niezbędne uznali:
 urealnienie budżetów komend PSP 

w zakresie wydatków rzeczowych,
 doetatyzowanie służby w związku 

z ciągłym wzrostem zakresu zadań 
realizowanych przez PSP,

 wdrożenie w życie zmian rozpo-
rządzenia o pełnieniu służby przez 
strażaków PSP m.in. w zakresie 

rozliczania czasu służby strażaków 
skierowanych do szkół i ośrodków 
szkolenia,

 wdrożenie systemowych rozwiązań 
w zakresie wynagrodzeń pracowni-
ków cywilnych PSP,

 urealnienie siatki płac funkcjonariu-
szy i pracowników PSP w związku z 
ciągłym jej spłaszczaniem,

 urealnienie świadczeń socjalnych 
wypłacanych strażakom,

 zaliczenie do wysługi emerytalnej 
dodatkowej należności z tytułu 
wysługi lat, proponowanej przez 
MSWiA.
Postulaty zgłoszone przez NSZZ 

„Solidarność” były przedmiotem spo-
tkania Prezydium Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z 
sekretarzem stanu MSWiA Maciejem 
Wąsikiem w ministerstwie 20 paździer-
nika br. W spotkaniu uczestniczył gen. 
brygadier Andrzej Bartkowiak, komen-
dant główny PSP.

Wiceminister Maciej Wąsik przed-
stawił pakiet rozwiązań dedykowanych 

funkcjonariuszom, które zostaną wdro-
żone w najbliższym okresie. Wśród pro-
pozycji MSWiA znalazło się między in-
nymi dodatkowe świadczenie stażowe w 
wysokości 1 proc. rocznie – począwszy 
od 15. roku służby. Obecnie po osią-
gnięciu 35 lat służby wzrost uposażenia 
zasadniczego z tytułu wysługi strażaka 
wynosi 35 proc. Po wprowadzeniu do-
datkowego świadczenia łącznie tzw. sta-
żowe wyniosłoby maksymalnie 56 proc. 
Ponadto ministerstwo, przychylając się 
do wniosku strony związkowej, jest 
skłonne doliczyć dodatkowe świadcze-
nie do emerytury, jednak uwarunkowa-
ne to ma być koniecznością osiągnięcia 
odpowiedniego stażu służby. Będą to 32 
lata służby, co w ocenie związkowców 
będzie trudne do osiągnięcia przez stra-
żaków pododdziału bojowego.

Zgodnie z intencją KSP NSZZ 
„Solidarność” świadczenia pomocy 
mieszkaniowej dla strażaków PSP mają 
zostać zrównane ze stawkami obowią-
zującymi w innych służbach podległych 
MSWiA.

Postulaty strażaków

Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”, w imieniu związ-
kowców zwrócił się do premiera 
Morawieckiego o pilne zajęcie 
stanowiska wobec związkowych 
obaw dotyczących bezpieczeństwa 
i przemian własnościowych w Por-
cie Gdańsk SA.

Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność” wyraża głębokie zanie-
pokojenie decyzją o przeprowadzeniu 
przetargu przez Zarząd Portu Gdańsk 
S.A. na usługę ochrony osób i mienia 
oraz zakończenia działalności Straży 
Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o.

Straż Ochrony Portu Gdańsk w 2019 
roku, na podstawie umowy, przekazała 
zadania ochrony Portu, wraz z pracow-

nikami, na trzy lata do spółki Orlen 
Ochrona. Po trzech latach przywróco-
no załogę i zadania do Straży Ochrony 
Portu Gdańsk i firmy podwykonawczej 
Ekotrade. Zarząd Portu Gdańsk podjął 
decyzję o zorganizowaniu przetargu na 
usługę ochrony osób i mienia wraz z 
równoczesną likwidacją Straży Ochrony 
Portu Gdańsk. Pragniemy zauważyć, iż 
Port Gdański jest miejscem przeładunku 
materiałów wrażliwych i niebezpiecz-
nych. Wiele z tych ładunków pochodzi 
z NATO, co w czasie wojny na Ukrainie 
jest szczególnie wrażliwe. Bezpieczeń-
stwo przeładunku ma swoją wielką cenę. 
Straż Ochrony Portu Gdańsk zatrudnia-
ła doświadczoną kadrę, która w sposób 
kompleksowy zapewniała ochronę Portu. 
W przypadku przetargu staje przed Por-
tem niebezpieczeństwo braku pewności, 
że firma, która wygra przetarg, zabezpie-

czy w pełni Port w tej trudnej sytuacji. 
Wydaje się, że tereny portów morskich są 
w Polsce, szczególnie w sytuacji wojny i 
naszego zaangażowania, strategiczne z 
punktu widzenia państwa. Jeśli tak jest, 
to powinny być szczególnie chronione. 
Nie przez jakieś podmioty prywatne, a 
właśnie przez firmę z doświadczeniem 
18-letnim, zatrudniającą około 80 pra-
cowników, której właścicielem jest Za-
rząd Morskiego Portu Gdańsk, firmę, w 
której pracują doświadczeni, wyszkole-
ni ze znajomości specyfiki pracy portu 
i jego terenów, pracownicy. Wydaje się, 
że chęć oszczędzenia na zabezpieczeniu i 
ochronie nie jest właściwe. Te oszczędno-
ści mogą się zemścić już wkrótce.

Prosimy o weryfikację decyzji o prze-
targu podjętej przez Zarząd Portu 
Gdańsk dla dobra tej instytucji i zadań 
dla niej i Polski realizowanych.

Bronimy gdańskiego portu: 
list do premiera Morawieckiego

ABC 
wyborów 
w Związku
Kończy się IX kadencja związkowych władz. 
Demokracja w NSZZ „Solidarność” opiera 
się na bezpośrednim głosowaniu, a wszyst-
kie władze Związku pochodzą z wyborów 
bezpośrednich, przeprowadzonych na kil-
ku szczeblach. Ich zasady określa uchwała 
Krajowego Zjazdu Delegatów. 

ELEKTRONICZNE GŁOSOWANIE 

jest możliwe w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku, za zgodą 
zarządu regionu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość, na zasadach określonych uchwałą Komisji Krajowej. Niezbędny jest 
odpowiednio napisany i zabezpieczony program informatyczny, którym dysponuje 
Krajówka. Zakładowa organizacja związkowa ma prawo wystąpić do regionu o zdalną 
formę przeprowadzenia wyborów. Wszyscy jej członkowie muszą mieć pocztę e-
-mailową i jej adresy dostarczyć do regionalnej komisji wyborczej. Członek Związku, 
oprócz instrukcji głosowania, otrzymuje na każde z głosowań jednorazowe hasło do 
logowania i unikatowy PIN.   

FUNKCJĄ ZWIĄZKOWĄ 

jest członkostwo we władzach Związku, oprócz władzy stanowiącej jednostki organiza-
cyjnej Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki. Funkcji związkowych 
nie może pełnić pracodawca, osoba zarządzająca zakładem pracy, osoba upoważniona w 
imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy. Funkcji związ-
kowych, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie można łączyć z manda-
tem posła i senatora, z kierowniczymi stanowiskami w organach władzy i administracji 
państwowej i samorządowej oraz we władzach instytucji pełniących funkcje publiczne 
oraz z kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych. Wykaz określa uchwała 
Komisji Krajowej. Zakaz łączenia funkcji nie dotyczy osób dokonujących czynności w 
imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w strukturach organizacyjnych 
Związku oraz zatrudniających pracowników w podmiotach tworzonych lub współtwo-
rzonych przez Związek bądź jednostkę organizacyjną Związku.  

GŁOS NIEWAŻNY 

to głos niepozwalający na odczytanie woli wyborcy np. przez skreślenia, niewy-
raźne pismo, oddany na większą liczbę kandydatów niż jest miejsc mandatowych, 
oddany na karcie nieprzeznaczonej do głosowania. Komisja skrutacyjna uznaje 
głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu lub 
ordynacji, w szczególności gdy liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów 
nieważnych, liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do gło-
sowania lub liczba wydanych kart do głosowania, gdy złamano zasadę tajności 
głosowania, liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa 
liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

KOMISJA SKRUTACYJNA 

Liczbę członków komisji skrutacyjnej ustala zakładowe zebranie członków lub 
delegatów. Komisja liczy minimum trzech członków. Do jej zadań należy: stwierdze-
nie w protokole, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych 
do głosowania, przygotowanie kart do głosowania, rejestrowanie kandydatów na 
listach wyborczych (kandydaci na kartach do głosowania umieszczani są w kolej-
ności alfabetycznej), wydawanie kart do głosowania, zebranie głosów, ustalenie i 
podanie wyników głosowania, sporządzenie protokołów z głosowań i zabezpiecze-
nie kart do głosowania (do końca kadencji). Kandydować do władz Związku nie 
mogą członkowie komisji skrutacyjnej.

KWORUM 

Stwierdza się kworum, jeśli w zebraniu uczestniczy połowa uprawnionych. 
Przykładowo przy organizacji, do której należy 47 członków Związku, kworum 
stanowi 24 związkowców. By skutecznie dokonać wyboru, trzeba uzyskać ponad 
50 procent oddanych głosów ważnych i znaleźć się na miejscu mandatowym. 
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Jeżeli jesteś członkiem NSZZ „Soli-
darność”, to masz prawo do wielu 
bene�tów. Aby móc z nich korzy-
stać, należy uzyskać elektroniczną 
legitymację członkowską.

Jak wyrobić sobie elektroniczną 
legitymację związkową?
1.  Wypełnij wniosek o wydanie 

elektronicznej legitymacji. For-
mularz wniosku można uzyskać 
w swojej organizacji związkowej 
lub pobrać ze strony www.
solidarnosc.gda.pl/dla-zwiazkow-
cow.

2.  Przekaż podpisany wniosek orga-
nizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski tra�ą do Zarządu Regionu i zostaną wysłane 
do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje. Gotową legitymację odbie-
rzesz w swojej organizacji związkowej.

UWAGA! Organizacje związkowe na początku każdego roku kalendarzowego aktualizują ważność le-
gitymacji, przekazując do Zarządu Regionu informacje o stanie uzwiązkowienia (podają wykaz osób, 
które przestały być członkami Związku).
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Plany mają tym większe znaczenie, 
że obecna kadencja Komisji Zakła-
dowej została naznaczona zmianami. 
Z jej składu odeszło bowiem dwoje 
członków: Leszek Stępień oraz Beata 
Krasowska, którzy przeszli na emery-
tury. Pozostali w jej składzie Barbara 
Bogucka, Krzysztof Pollum, Jolanta Pi-
łasiewicz oraz Roman Bielawa i prze-
wodniczący Stanisław Leszczyński. 

– Musimy się teraz przeorganizować 
– mówi pan Stanisław. 

W najbliższym czasie dla KZ waż-
na będzie także rozmowa z władzami 
spółdzielni na temat wynagrodzeń. Ko-
misja Zakładowa czeka na informację 
w sprawie terminu spotkania, by zasiąść 
do omówienia tej kwestii. 

– Chcemy usiąść i rozmawiać, aby nie 
przygotowywać wszystkiego na ostatnią 
chwilę – dodaje przewodniczący. 

Być może uda się także wrócić do mszy 
świętych, jakie jeszcze przed pandemią ko-
ronawirusa były odprawiane raz do roku w 
intencji obecnych i byłych pracowników, 
mając w pamięci zmarłych związanych 
niegdyś z „Przymorzem”. Spółdzielnia ma 
bowiem już kilka dekad, więc wiele osób 
odeszło na zawsze. Pierwsze prace budow-
lane na osiedlu rozpoczynały się w tym 
miejscu pod koniec lat 50. XX wieku. 

„Obszar, gdzie zlokalizowano przyszłe 
osiedla, był tzw. szczerym polem, z wyso-
ką trawą, starymi rozłożystymi lipami przy 
polnej drodze i pasącymi się krowami. Z 
punktu widzenia przyszłych budowni-
czych było to kompletne odludzie, bez żad-
nego uzbrojenia. Tereny te nowo powstała 
spółdzielnia uzyskała od Dyrekcji Budowy 
Osiedli Robotniczych, w sumie około 180 
hektarów” – można przeczytać w notatce 
podsumowującej historię PSM „Przymo-
rze”, jaka została opublikowana przez samą 
spółdzielnię. W 2019 roku obchodziła 60-
-lecie swojego istnienia.

Ostatnie bloki powstały 
w latach 80.

– Przez zawirowania, jakie miały 
miejsce na początku lat 90., przeszliśmy 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYMORZE” W GDAŃSKU

jako pracownicy spółdzielni tzw. suchą 
nogą – opowiada przewodniczący KZ. 
– Faktem jest, że pensje były wówczas 
kiepskie, ale oprócz likwidacji zakładu 
remontowo-budowlanego nie doszło do 
grupowych zwolnień. Najczęściej odby-
wało się to w ten sposób, że po odejściu 
jakiejś osoby na emeryturę łączono eta-
ty bądź na przykład dodawano komuś 
nowy metraż do pracy. Ale ludzi maso-
wo nie zwalniano.

Na dzisiaj spółdzielnia zatrudnia 
pracowników na 302 etatach. 

Przewodniczącym w burzliwym cza-
sie początku lat 90. był Krzysztof Czer-
wiński, pracujący w nieistniejącym już 
zakładzie remontowo-budowlanym. To 
on i inni, wówczas młodzi ludzie, two-
rzyli związkowe struktury i starali się, 
żeby pracownicy godnie zarabiali. 

– Pojawiały się wtedy pomysły, aby 
podzielić spółdzielnię na mniejsze 
jednostki, ale „Przymorze” ostało się 
w dotychczasowej formie dzięki wza-
jemnej solidarności, osobom z zarządu 
i społecznikom, którzy twierdzili że 
„duży może więcej” – wspomina obec-
ny przewodniczący KZ. 

Kolejną osobą kierującą Związkiem 
był Henryk Sokalski działający na niwie 
sztuki. Spółdzielnia ma bowiem w swo-
im statucie prowadzenie działalności 
kulturalno-społecznej. W związku z tym 
utrzymuje w swoich zasobach kluby osie-
dlowe (dzisiaj funkcjonują cztery). Hen-
ryk Sokalski działał w nich, prowadził 
tam zajęcia, a jednocześnie zajmował 
się pracą związkową. Wówczas za jego 
kadencji zawarty został układ zbiorowy 
pracy, który funkcjonuje i normuje płace 
pracowników do tej pory. 

Blisko innych ludzi 

Następnie Związkiem kierowała 
Łucja Serdyńska, administratorka, a na-
stępnie kierownik osiedla, a więc osoba, 
której praca nie zawsze jest widoczna. 

– Taka osoba zajmuje się sprawami 
dotyczącymi bezpośrednio mieszkań-
ców, a tych jest sporo. Na przykład, 

Związek 
wśród 
mieszkańców  
„Przymorza” 

gdy ktoś hałasuje albo zalewa swojego 
sąsiada. Tego nie widać, o tym się nie 
mówi, ale kierownicy, administratorki, 
pracownicy działów technicznych i ci 
będący najbliżej mieszkańców, czyli 
dozorcy, czasami obrywają za czyjeś 
winy. Zresztą pandemia koronawiru-
sa najbardziej pokazała, jak ważne dla 
mieszkańców są stanowiska zlokalizo-
wane blisko ludzi. Przykładowo starsze 
osoby, które nie mogą wyjść z miesz-
kania albo mają inne kłopoty, właśnie 
przez nich mogą coś załatwić – zwraca 
uwagę Leszczyński. 

Sam jest w Związku od połowy lat 
90. Został przewodniczącym, gdy po-
przedniczka przeszła na emeryturę. 
Trzeba było wówczas ją zastąpić i to 
właśnie on został wybrany przez innych 
pracowników. 

– Nawet nie byłem pytany o zgodę, 
tylko zostałem wskazany – śmieje się po 
czterech latach szefowania zakładowej 
„Solidarności”. – Nie szukałem tej po-
sady, ale ktoś musiał przejąć obowiąz-
ki, a że coś niecoś wiem i jednocześnie 
mam  w miarę długi staż pracy, to zo-
stałem wybrany. 

Osób pracujących w spółdzielni 
przez wiele lat jest znacznie więcej. 
Stąd można powiedzieć, że zarówno 
spółdzielnia, jak i Związek w spółdziel-
ni starzeją się razem. Do „Solidarności” 
rzadko dołączają nowi pracownicy, po-
nieważ... sytuacja na rynku pracy jest 
dobra. Nie widzą więc potencjalnych 
zagrożeń ani potrzeby działania dla 
dobra wspólnego.

– Płace nie są wysokie, ale jedno-
cześnie nie ma obaw o zwolnienia. 
Część osób jest wprawdzie związana 
z ideą „Solidarności”, ale już inne pa-
trzą stricte poprzez swój indywidualny 
interes. Czy to się zmieni, pokaże czas, 
ponieważ ostatnio pojawiło się sporo 
nowych osób, co z kolei jest związane z 
przejściami starszych pracowników na 
emeryturę – zwraca uwagę przewodni-
czący. 

Bieżąca kadencja

Spółdzielnia „Przymorze”, zapewne 
jak wiele innych jej podobnych orga-
nizacji, może być uznawana za specy-

ficzny twór, ponieważ jest w niej kilka 
podmiotów, zarząd, cztery administra-
cje, które zajmują się obsługą miesz-
kańców, cztery kluby osiedlowe: Pia-
stuś, Bolek i Lolek, Maciuś oraz MOK 
(nazwa pierwszego z nich, najstarszego, 
mogła być związana z ulicą Piastowską, 
ale genezę kolejnych, utworzonych w 
latach 70. i 80., trudno jednoznacznie 
wyjaśnić, choć podpowiedzią mogą być 
zlokalizowane w okolicy ogródki jorda-
nowskie dla dzieci i młodzieży). 

W relacjach na linii Związek – za-
rząd nie występują obecnie problemy. 

– Mamy dobre relacje i za każdym 
razem, gdy się spotykamy, rozmawiamy, 
dochodzimy do wspólnych uzgodnień. 
Cokolwiek się nie dzieje, wiem, że moż-
na przyjść, aczkolwiek wiele spraw jest 
załatwianych lokalnie, w konkretnej 
administracji – opowiada przewodni-
czący. 

Specyfika pracy spółdzielni pole-
ga również na tym, że oprócz działań 
zarządu oraz rady nadzorczej ważne 
w zarządzaniu jest jeszcze zebranie 
wszystkich jej członków, którzy po-
dejmują decyzje w sprawie planów 

na kolejny rok. I zdarzyło się, że były 
zmieniane istotne elementy. Przykład 
– dodatek za wysługę lat oraz odprawa 
emerytalna pracowników. Mieszkańcy, 
jako że miało to duży wpływ na budżet 
„Przymorza”, zażądali, aby wprowadzić 
tutaj istotne cięcia. 

Nie ma natomiast problemu z postu-
latem „Solidarności”, aby wynagrodze-
nie pracowników średniego szczebla, 
zarówno biurowych, jak i konserwato-
rów, docelowo wynosiło tyle, co średnia 
krajowa. Obecnie rozpiętość zarobków 
jest duża, a przez to może się wydawać, 
że średnia płaca to spora kwota, co mija 
się z rzeczywistością. 

– Jest więc porozumienie, aby ma-
łymi krokami dojść do tego, że pra-
cownicy będą zarabiać średnią krajo-
wą – podsumowuje przewodniczący 
Komisji Zakładowej. – Spółdzielnia 
ściągnie w ten sposób do siebie nowe, 
dobrze przygotowane kadry, szukające 
stabilnej, chociaż niełatwej i specyficz-
nej, pracy, bo – jak mówił śp. prezes 
Adolf Zackiewicz – ta praca bez zaufa-
nia mieszkańców się nie uda.

Tomasz Modzelewski

Obecnie w blokach PSM mieszka około 30 tysięcy osób. 
Pokazać wizualnie, że „Solidarność” cały czas istnieje i działa, to jeden z ce-
lów na końcówkę bieżącej kadencji przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” 
w Gdańsku. – Dzięki informacjom na tablicach oraz ulotkom będziemy bar-
dziej widoczni – mówi Stanisław Leszczyński.

Stanisław Leszczyński, przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w PSM „Przymorze” 
w Gdańsku.
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– Nadchodzi zima. Borykamy się 
z brakami w dostawach węgla i z je-
go wysoką ceną. A przecież kraj nasz 
jakoby węglem stoi. Rozumiem de-
karbonizację, ale w miasteczkach, 
miastach i na wsiach mieszkańcy 
domów jednorodzinnych, choć nie 
tylko oni, zastanawiają się, co się 
stało? Gdzie i za jaką cenę węgiel 
uda się kupić? 

– Węgla nie powinno zabraknąć. 
Nie będziemy marzli zimą. Ostatnie 
posunięcia rządu spowodują, że będzie 
on dostępny dla opalających domy 
węglem. I to w przystępnej cenie. Jeśli 
założone warunki zostaną spełnione, 
węgiel dla odbiorcy końcowego nie 
będzie mógł być droższy niż 2 tysiące 
złotych za tonę. Na ogrzanie przeciętne-
go domu zimą potrzeba 3–4 ton węgla. 
W związku z tym, że wypłacane są do-
datki energetyczne, 3 tysiące złotych na 
gospodarstwo, można się spodziewać, 
że ostateczny koszt tony węgla dla go-
spodarstwa nie będzie wyższy niż nieco 
ponad tysiąc złotych. Przy uwzględnie-
niu dodatku węglowego, 

– Myśleliśmy, że jesteśmy raczej eks-
porterem, niż importerem węgla.

– Był też import, około 10 milionów 
ton, gdyż ograniczano wydobycie. We-
szło embargo na rosyjski węgiel, z tamte-
go kierunku były zaopatrywane w węgiel 
gospodarstwa domowe. Trzeba zatem 
węgiel sprowadzać z odległych krajów. 
Polska gospodarka się odzwyczaiła od 
importu z innych kierunków. Węgiel z 
Rosji był dostarczany głównie koleją. Na 
tym była zbudowana infrastruktura firm 
prywatnych, które się zajmowały jego 
importem. Teraz państwo musi się zająć 
sprowadzeniem węgla drogą morską. 
Następnie zapewnić dystrybucję. System 

dystrybucji, co logistycznie jest trudne, 
musiał być zbudowany w przeciągu kilku 
miesięcy. Jestem przekonany, że węgiel 
dotrze na czas.

Angażując samorządy

– O ile operacja logistyczna zakończy 
się sukcesem?

– Do tej operacji, po pewnych per-
turbacjach, zostały włączone samorzą-
dy. Polski rząd zwrócił się przecież do 
prywatnych dostawców z propozycją 
uruchomienia systemu dopłat. Tylko że 
spotkał się z nieufnością i z odmową. 
Prywatne składy, nastawione na zysk, li-
czyły na zwielokrotnione zyski. W trud-
nej sytuacji nie chciały współpracować 
z rządem. Nie pozostało nic innego, jak 
utworzenie systemu dystrybucji przez 
państwo, z udziałem samorządów te-
rytorialnych. Większość samorządów 
gminnych jest zainteresowana uczest-
nictwem. Po kilku dniach namysłu.

– Mieszkańcy domów opalanych wę-
glem to są głównie wyborcy PiS?

– Nie patrzę pod tym kątem. Byłem 
zbulwersowany postawą części samorzą-
dów, szczególnie tych zdominowanych 
przez PO, które były od razu na „nie”. 
Mamy konflikt wojenny za wschodnią 
granicą i są tego konsekwencje. Samorząd 
jest od tego, by zaspokoić potrzeby miesz-
kańców, we współpracy z państwem, jest 
przecież częścią naszego państwa. 

Tuskowe embargo

– Z Rosji w 2020 roku sprowadziliśmy 
9 milionów ton węgla kamiennego. 
Kłopoty zaczęły się z wprowadze-
niem embarga na import węgla 
i koksu z Rosji i z Białorusi. – Donald 

Tusk nagrał nawet spot, siedząc w aucie 
przed terminalem i licząc rosyjskie wa-
gony, apelował: „Zatrzymajmy import 
surowców z Rosji natychmiast!”. 

–I rząd go posłuchał? Na takie gesty 
premier powinien odpowiedzieć, 
bo się znają: „Donaldzie, doradzam 
spokój, nie mamy zapasów, zacze-
kamy na decyzję przyjaciół z reszty 
Unii Europejskiej”. Zostaliśmy jak 
samotny prymus, z lękiem przed 
mrozem? 

– Przyśpieszenie decyzji o nałożeniu 
embarga – unijne weszło w połowie 
sierpnia – być może nastąpiło dlatego, 
że nie wytrzymaliśmy presji opozycji, 
może poprzez emocje, bez przygoto-
wanych kierunków importu. W sytu-
acji zagrożenia wojennego opozycja 
zachowuje się w cywilizowany sposób. 
Ale nie u nas. Lider Platformy i jego 
formacja zahamowań nie ma. Naciska, 
wymusza. Rosyjska propaganda wyko-
rzystuje postawę opozycji i wypowiedzi 
samego Donalda Tuska. Przypomnę, że 
np. przestrzegał on w czerwcu rolni-
ków, że zasypie nas ukraińskie zboże, 
że ukraińskie zboże zagrozi rolnikom, 
bo nie będą mogli sprzedać swojego 
ziarna, a rząd nie dba o polskich rolni-
ków. To było wtedy, gdy staraliśmy się 
pomóc Ukraińcom w eksporcie zboża. 
Rosyjskie agencje tę wypowiedź pod-
chwyciły. Podobnie jak tę o tanim ro-
syjskim gazie. Czy Tusk nie zdaje sobie 
sprawy, że jego wypowiedzi co rusz są 
wykorzystywane przez rosyjską propa-
gandę? Czy jest mu to obojętne? 

ETS szkodzi

– Zapytamy. Na wojennym kryzysie 
i zaangażowaniu USA traci głównie 
gospodarka niemiecka. Może w tym 
tkwi klucz do zrozumienia jego wy-
powiedzi? W analizach przyczyn dro-
żyzny pojawia się jak mantra EU–ETS, 
termin znany od 2005 roku. Polska, 
jak inne kraje Unii, jest uczestnikiem 
systemu handlu uprawnieniami do 
emisji dwutlenku węgla. Czy mamy 
możliwości, na poziomie międzyna-
rodowym, by doprowadzić do wery-
fikacji unijnej polityki klimatycznej 
i ukrócenia procederu spekulacji 
prawami do emisji? Czy to jest w in-
teresie rządu, połowa opłat trafia do 
budżetu państwa?

– Zgoda na stworzenie i wdrożenie 
systemu ETS, w założeniu ogranicza-
jącego emisję gazów, ma swoje konse-
kwencje. Zgoda na ETS była w 2009 
roku, a w 2014 roku była kolejna zgo-
da na dopuszczenie do systemu ob-
rotu emisjami sektora finansowego. 
To specyficzna zasługa ówczesnego 
premiera Donalda Tuska. Mamy do 
czynienia z narastającym zjawiskiem 
spekulacji na rynku handlu emisjami, 
co uderza najbardziej w Polskę, jako 
kraju bazującego od lat na węglu. 
Udział węgla w naszym energetycz-
nym miksie nie zmniejszył się gwał-
towne. Węgiel jest głównym źródłem 
energii w Polsce.

– Banki, fundusze inwestycyjne i po-
wiernicze, gracze finansowi, mogą 
wejść na rynek i zakupić uprawnie-
nia do emisji?

– Pojawiają się gracze z dużymi port-
felami. Cena uprawnień rośnie. Mamy 
przyznany limit emisji dwutlenku wę-
gla. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Rok 
w rok z naszego kraju wypływa około 
20 miliardów złotych, bo potrzeby 
„kwot” na emisję rosną. Pula pozwoleń 
jest z rynku rok w rok zdejmowana.

– Pula uprawnień maleje, to ceny 
rosną. Ale i tak handel emisjami i ro-
snące ceny energii sprawiły, że budżet 
wzbogaci się o 20 miliardów złotych.

– Część darmowych pozwoleń nie-
jako dostajemy. Z ich sprzedaży wpły-
wają do budżetu określone sumy, ale te 
pieniądze mogą być wykorzystane na 
restrukturyzację energetyki. Płacą też 
firmy, państwowi wytwórcy energii. 
Skoro maleje podaż pozwoleń, ale nie 
popyt na nie, ceny za emisję, podbite 
spekulacją, rosną. Jest to doskonałym 
instrumentem spekulacyjnym. Sektor 
finansowy przecież pozwoleń na emisję 
nie potrzebuje, on na nich zarabia. 

Klimatyczna religia

– Podczas rozmów na unijnych ko-
rytarzach zauważa Pan ewolucję 
poglądów i skłonność do urealnienia 
polityki klimatycznej wobec sytuacji 
za naszą wschodnią granicą i wobec 
braku polityki klimatycznej Chin, In-
dii, USA, Brazylii, RPA?

– Unia Europejska odpowiada za 8–9 
procent emisji dwutlenku węgla w świe-
cie. A próbuje rujnować swoją gospodar-
kę i gospodarstwa domowe irracjonalną 
polityką klimatyczną, chcąc być liderem 
w  graniczeniu emisji CO2. To już staje się 
dziwactwem. Liczyłem, że to, co się dzie-
je na rynku surowców i energii, w tym 
z ceną gazu, rosnącą od jesieni 2021 roku, 
zrobi atmosferę ku zmianie. Jednak nie 
ma zmiany polityki klimatycznej. Mimo 
że cena gazu wzrosła dziesięciokrotnie. 

Na problemy Bruksela ma receptę: więcej 
energii odnawialnej. Tyle że musi być sta-
bilizator systemów energetycznych. OZE 
to są też koszty budowy instalacji, utrzy-
mania, serwisowania, utylizacji itd. Do-
liczmy zabezpieczenia systemu. OZE są 
drogie, nawet przy domkniętym potencjale 
energetycznym. Europejska lewica przebą-
kuje o konieczności utworzenia funduszu 
łagodzącego skutki wzrostu kosztów. 

– Chiny tego problemu nie mają?  
– W oficjalnych dokumentach kli-

matycznego porozumienia światowego 
ChRL zapisała, że zajmie się proble-
mem ocieplenia i redukcji gazów po 
roku 2030.  
– My zrezygnowaliśmy w 2020 roku 
z dokończenia węglowego bloku C 
elektrowni w Ostrołęce o przewidy-
wanej mocy 1 tysiąca MW. Ma tam 
powstać blok gazowo-parowy, za-
silany gazem z Litwy. Paliwo gazo-
we jest droższe, ale wymaga mniej 
drożejących pozwoleń na emisję. 
Jak to wytłumaczyć ludziom, którzy 
wiedzą, że mamy nasz węgiel...

– Tego rodzaju inwestycje finan-
suje się z kredytów, nawet największe 
koncerny tworzą konsorcja  bankowe, 
pożyczają pieniądze. Po podrożeniu 
pozwoleń na emisję gazów inwestycja 
nie spinała się finansowo i nie było 
możliwości jej sfinansowania. Blok 
był nowoczesny, ale jednak generował 
emisje. Nie potwierdzono sensowności 
ekonomicznej i o to się projekt rozbił. 
Zmieniły się warunki finansowania. 
Elektrownia Ostrołęka C powstanie, 
będą bloki gazowe, więc nie będziemy 
płacić odszkodowań.

Rura napełniona gazem

–  Z Baltic Pipe, odnogi tzw. rury euro-
pejskiej, mamy kontrakty na 2,4 miliar-
da metrów sześciennych gazu rocznie 
z szelfu norweskiego. Czy mamy za-
bezpieczone płynne dostawy gazu po 
zmniejszeniu importu z Rosji?

– Emocje są zbyteczne. Z rury bał-
tyckiej mamy możliwości pozyskania 8 
miliardów metrów sześciennych gazu, 
czyli 80 procent jej przepustowości. Za 
rządów PiS stworzyliśmy polski system 
zasilania gazem, który jest w stanie za-
importować 35 miliardów metrów sze-
ściennych gazu.

– Skąd te ilości weźmiemy?
– Zużywamy rocznie około 18 mi-

liardów metrów sześciennych gazu, 
w tym roku zapewne nieco mniej, bo 
16 miliardów. Mamy nasze wydoby-
cie z szelfu norweskiego w wysokości 
3 miliardów. Mamy gazoport w Świ-
noujściu i po rozbudowie możliwość 
przeładunku do 8,3 miliarda metrów 
sześciennych. W skrajnych sytuacjach 
możemy wykorzystać interkonektory 
łączące nas z Kłajpedą i ze Słowacją. 
Mamy kawerny magazynowe i też wła-
sne wydobycie gazu. Proszę być spo-
kojnym. Ludzie, którzy nam źle życzą, 
grają dla opozycji. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

Zbigniew Kuźmiuk: Mimo przeciwności, istniejemy 
i stajemy się wzorcem dla innych krajów 

Rozmowa ze Zbigniewem Kuźmiukiem, doktorem nauk 
ekonomicznych, nauczycielem akademickim, politykiem 
Prawa i Sprawiedliwości, byłym marszałkiem województwa 
mazowieckiego, posłem (2004–09), od 2014 roku posłem do 
Parlamentu Europejskiego, w 1981 roku uczestnikiem strajku 
studenckiego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. 
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– W sytuacji zagrożenia 
wojennego opozycja 
zachowuje się w 
cywilizowany sposób. Ale 
nie u nas. Lider Platformy 
i jego formacja zahamowań 
nie ma. Przypomnę, że Tusk 
przestrzegał  w czerwcu 
rolników, że zasypie nas 
ukraińskie zboże, że ukraińskie 
zboże zagrozi rolnikom, bo 
nie będą mogli sprzedać 
swojego ziarna, a rząd nie dba 
o polskich rolników. 
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W tym roku węgiel kamienny, gaz 
ziemny i prąd elektryczny, ich do-
stępność i ceny, to temat nomen 
omen gorący. Jak radzić sobie w sy-
tuacji, w której kraj węglem stojący, 
musi to stałe paliwo importować? 
Cena prądu jest zamrożona do mak-
simum 85 groszy brutto za kWh dla 
gospodarstwa domowego. 

Rząd wprowadził embargo na rosyj-
ski węgiel, ma być węgiel z zagranicy, 
który jednak musi spełniać normy ja-
kości, być rozładowany i rozwieziony. 
Dopuszcza się węgiel brunatny do pie-
ców. Przedstawiono maksymalne ceny 
prądu dla odbiorców wrażliwych oraz 
małych i średnich firm netto 785 zł za 
MWh, a w przypadku gospodarstw do-
mowych powyżej zakładanych limitów 
netto 693 zł/MWh. Propozycja maksy-
malnych cen ostudziła gorące głowy i 
nastroje.  

Do kwietnia 2023 r. import węgla 
kamiennego ma sięgnąć 11 milionów 
ton. 3,5 mln ton trafić ma do ogrzania 
gospodarstw domowych. To pozwoli 
pokryć ubytek węgla po wprowadze-
niu w kwietniu br. embarga na rosyjski 
surowiec. Zarząd PGE i sam premier 
zapewniają, że węgiel jest badany i cer-
tyfikowany w porcie nadania i porcie 
odbioru. 

Gdzie kupić

Do ułatwienia zaopatrywania się 
w węgiel powstał nawet rządowy por-
tal https://cieplo.gov.pl/ To praktyczna 
wyszukiwarka punktów sprzedaży opa-
łu. Porównywarka cieplo.gov.pl nie słu-
ży do zakupu ani rezerwacji paliw sta-
łych, ale po to, by indywidualni klienci 
mogli w szybki sposób porównać ceny 
paliw stałych i uzyskać dane kontakto-
we sprzedawców. Serwis zbiera infor-
macje o punktach sprzedaży węgla, o 
asortymencie, cenie oraz pochodzeniu 
surowców. Oferty do porównywarki 
wstawiają przedsiębiorcy wpisani na 
listę pośredniczących podmiotów wę-
glowych. Ich tożsamość jest potwier-
dzona przez serwisy państwowe. Warto, 
wybierając spośród ofert, dopytać, jaki 
to jest węgiel, czy to brykiet, miał, koks, 
czyli co rzeczywiście kupujemy. 

Na zakupy można wybrać się do ko-
palń na Górny Śląsk czy do Bogdanki. 
Można też skorzystać z zakupów inter-
netowych w PGG. 

Dodatek węglowy 

Wniosek o dodatek węglowy (3 
tys. złotych na ogrzewanie) składa się 
w urzędzie gminy, właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby składa-
jącej lub innym, wskazanym przez 
gminę podmiocie, w którego kom-
petencjach będzie jego rozpatrzenie. 

Składa się go na obowiązującym rzą-
dowym wzorze dokumentu, który jest 
ujednolicony dla całego kraju. Można 
również złożyć go online poprzez plat-
formę ePUAP. Wnioski składa się do 30 
listopada br. W przypadku przyznania 
świadczenia wnioskodawca otrzymuje 
informację na adres e-mail podany we 
wniosku. Wnioski o dodatek węglowy 
będą rozpatrywały gminy, więc trzeba 
podać, czy będzie to wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. Osoba składa-
jąca wniosek powinna wpisać swoje 
dane, w tym imię i nazwisko, PESEL 
oraz adres zamieszkania. Źródło ogrze-
wania powinno być wcześniej wpisane 
lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków CEEB. Doda-
tek węglowy może dostać gospodarstwo 
domowe, które do ogrzewania stosuje 
głównie węgiel, gdy głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo sta-
łe, kominek, koza zasilane węglem 
kamiennym, brykietem lub pelletem 
z zawartością co najmniej 85 procent 
węgla. Wskazane we wniosku główne 
źródło ciepła musi być takie samo, jakie 
zostało zgłoszone do CEEB.

Obowiązujący rządowy wzór wnio-
sku o dodatek węglowy został umiesz-
czony w Rozporządzeniu ministra kli-
matu i środowiska z 16 sierpnia 2022 
r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego. Formularz można 
otrzymać w urzędach gmin, w ośrod-
kach pomocy społecznej lub pobrać ze 
strony Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska https://www.gov.pl/web/klimat/
wniosek-o-dodatek-weglowy

Aby otrzymać dodatek węglowy, nie 
trzeba być właścicielem budynku i nie 
jest konieczne zameldowanie w miejscu 
zamieszkania. Kluczową informacją 
jest faktyczne miejsce zamieszkania. 
Dodatek węglowy przysługuje osobom 
fizycznym. 

Dodatek węglowy przysługuje też 
mieszkańcom budynków wielorodzin-
nych, którzy kupują opał do kotłowni 
w ramach wspólnoty mieszkaniowej – 
każde gospodarstwo domowe powinno 
indywidualnie wystąpić o dodatek. Jeśli 
jednak kotłownię w budynku obsługu-
je podmiot zewnętrzny (przedsiębior-
stwo), dodatek węglowy nie przysługu-
je. Podane we wniosku dane składamy 

pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń. 
Pamiętajmy, by podać numer rachun-
ku, na który zostanie przekazana kwota 
dodatku węglowego 

Wniosku o dodatek węglowy nie 
mogą złożyć osoby, które kupiły węgiel 
po gwarantowanej cenie 996,60 zł za 
tonę (skorzystały z programu dopłat do 
węgla). Można skorzystać, jeśli kupili-
śmy węgiel w tym roku po cenie rynko-
wej. Na wypłatę 3000 zł dodatku trzeba 
czekać do dwóch miesięcy od  złożenia 
wniosku. 

Samorządy 

Od połowy października br. gminy 
zaczęły zbieranie zamówień na węgiel 
kamienny. Przepisy, które ustanawiają 
maksymalną cenę surowca dla samorzą-
dów, jeszcze nie przeszły pełnej ścieżki 
legislacyjnej. Sejm zajął się ustawą 20 
października br. Ustawa zakłada, że 
gminy, spółki gminne i związki gminne 
mogą kupować węgiel od importerów 
po 1,5 tys. zł za tonę, by sprzedawać go 
mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. 
zł za tonę. Przy dodatku węglowym 3 
tys. zł i zapotrzebowaniu w granicach 
trzech ton efektywna cena za tonę to 
tysiąc złotych dla gospodarstwa domo-
wego. Gospodarstwo domowe ma pra-
wo do zakupu po preferencyjnej cenie 
1,5 tony węgla w tym roku i 1,5 tony po 
1 stycznia 2023 r. Rozwiązanie będzie 
dostępne dla osób, które są uprawnione 
do dodatku węglowego.

Aby kupić węgiel od samorządu, 
mieszkańcy muszą składać do gmin 
wniosek o zakup preferencyjny. Niektó-
re gminy dały czas mieszkańcom do 30 
października br.

Kaganiec na prąd  

Maksymalna cena prądu dla odbior-
ców wrażliwych oraz mikro, małych i 
średnich firm ma wynieść w 2023 r. 785 
zł za MWh, a w przypadku gospodarstw 
domowych cena maksymalna powyżej 
zakładanych limitów 2–3 MWh to 693 
zł/MWh. 

Rozwiązania te są niezależne od 
wzrostu cen energii elektrycznej na 

rynku hurtowym w roku 2023, czyli 
w rozliczeniach z niektórymi odbiorca-
mi przewidziana jest stała cena za ener-
gię elektryczną, tzw. cena maksymalna. 
Megawatogodzina (MWh) równa się 
energii 1000 kWh. Cena za kWh wy-
niosłaby więc maksymalnie netto 0,785 
zł lub netto 0,693 zł – dla gospodarstw 
domowych, które przekroczą limity zu-
życia prądu. 0,693 zł netto/kWh to 85 
groszy/kWh brutto (852,39 zł brutto za 1 
MWh).  2022 roku cena za 1 kWh prądu 
waha się między 0,67 zł a 0,80 zł brutto 
(zmniejszenie z 23 na 5 proc. VAT).

Maksymalna cena prądu miałaby 
obowiązywać dla rozliczeń dokonywa-
nych od 1 grudnia br. do końca 2023 
r., od momentu przekroczenia limitów 
zużycia.  

Przewidziana jest dopłata dla właści-
cieli pomp ciepła i ogrzewających dom 
prądem. Gospodarstwa domowe, które 
zużywają energię elektryczną do ogrze-
wania – w tym wykorzystują pompy 
ciepła – będą mogły liczyć na specjalny 
dodatek elektryczny w wysokości nawet 
do 1500 zł. Wysokość dodatku będzie 
wynosiła 1000 zł, natomiast w przypad-
ku rocznego zużycia energii elektrycznej 
ponad 5 MWh, zostanie on podwyższo-
ny do 1500 zł. Warunkiem otrzymania 
dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źró-
dła ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.

Dla gospodarstw domowych, które 
zużyją mniej prądu, niż wynoszą limity 
(2000 kWh dla większości gospodarstw, 
3000 kWh dla rolników i dla rodzin 
z Kartą Dużej Rodziny), ceny zostaną 
zamrożone na poziomie z tego roku. 
To gwarantowana cena na poziomie 
taryfowym ustalonym przez Urząd Re-
gulacji Energetyki.  

Wśród podmiotów wrażliwych 
ujęto: szpitale i przychodnie, DPS-y, 
szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie, 
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kościoły, związki wyznaniowe, placówki 
opieki dla osób niepełnosprawnych i w 
podeszłym wieku, zaopatrzenie w wodę, 
transport zbiorowy, kanalizacja, oświe-
tlenie ulic, instytucje kultury, placówki 
kultury fizycznej, związki zawodowe, 
schroniska dla zwierząt.

Marże

Przedsiębiorstwom obrotu ener-
gią elektryczną, czyli tzw. podmiotom 
uprawnionym, będą przysługiwać re-
kompensaty wypłacane za pośrednic-
twem specjalnego Funduszu Wypłaty 
Różnicy Ceny. Na rynku hurtowym 
ceny są obecnie daleko wyższe od 
kosztów wytwarzania przez zabieg 
„szacowania ryzyka” i wykorzystywania 
obecnej sytuacji niedoborów na rynku 
surowców.  

Sejm uchwalił 29 września br. no-
welizację Prawa energetycznego, prze-
widującą zniesienie obliga giełdowego 
przy obrocie energią, czyli obowiązku 
sprzedaży wytworzonej energii elek-
trycznej przez rynek giełdowy. Zniesie-
nie obliga giełdowego daje Ministerstwu 
Aktywów Państwowych możliwość do-
pilnowania marż. 

Zachęta do oszczędzania  

Premiowane będzie oszczędzanie 
energii. Rodzina 2+2 w mieście zuży-
wa miesięcznie ok. 200 kWh – w cią-
gu roku ma zużycie na poziomie 2400 
kWh. Lodówka zużywa rocznie ok. 380 
kWh, pralka ok. 300 kWh, a kuchenka 
indukcyjna ok. 1100 kWh. Te gospodar-
stwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej 
niż 90 proc. energii z 2022 r., w 2024 r. 
otrzymają specjalny upust w wysokości 
10 proc. całkowitych kosztów zużycia 
energii elektrycznej w 2023 r.

 Artur S. Górski  

Węgiel i energia 
elektryczna:  
co nas czeka?

 Zamrożenie cen prądu do limitu zużycia do 2000–3000 kWh rocznie;
 Po przekroczeniu limitu czekają podwyżki; 
 Przewidziana jest dopłata dla właścicieli pomp ciepła i ogrzewających dom prą-

dem;
 Dodatkowy rabat  w wys. 10 proc. całego rachunku, jeśli rachunek w 2023 r. bę-

dzie mniejszy od tego z 2022 r.; 
 Wsparcie dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji;  
 Małe i średnie �rmy zapłacą maksymalnie do 785 zł netto za 1 MWh.

Gospodarstwa, które w 2023 
r. zużyją nie więcej niż 
90 proc. energii z 2022 r., 
w 2024 r. otrzymają specjalny 
upust w wysokości 10 proc. 
całkowitych kosztów zużycia 
energii elektrycznej w 2023 r.
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40-osobowa grupa nauczycieli z Organizacji Międzyzakładowej Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku gościła w dniach 
5–9 października 2022 r. z kilkudniową wizytą na Malcie. Związkowcy za-
poznali się z tamtejszym systemem edukacji, odwiedzili trzy szkoły, roz-
mawiając z ich dyrektorami i nauczycielami. 

Nauczyciele z wizytą 
w maltańskich szkołach 

Gdańscy związkowcy gościli w szkołach publicznych oraz w szkole katolickiej de 
La Salle. Spotkali się też z zarządem nauczycielskich związków zawodowych. Związki 
zawodowe na Malcie reprezentują pracowników oświaty od przedszkola po Uniwer-
sytet Maltański, we wszystkich typach szkół – prywatnych, publicznych i katolickich. 
Związkowcy stanowią około 85 procent pracowników. Jak powiedział przewodniczący 
Marco Bownici, dużym sukcesem nauczycielskich związków  zawodowych było wy-
walczenie w czasie pandemii prawa do nauczanie on-line we wszystkich szkołach. 
Początkowo rząd nie chciał się zgodzić na zamknięcie szkół publicznych, stało się to 
możliwe po dwudniowym strajku. Związki pokazały wtedy swą siłę. 

Podobnie jak w Polsce, zawód nauczyciela cieszy się na Malcie szacunkiem, 
a średnia pensja nauczycielska wynosi 1500 euro. Związki co pięć lat negocjują 
pakiet związany z wynagrodzeniem i sprawami socjalnymi. Pensum nauczycielskie 
to 24 godziny tygodniowo w szkole katolickiej i 17 godzin w szkole publicznej. 
Dzieci uczą się od piątego roku życia przez 6 lat w szkole podstawowej, a potem 5 lat 
w gimnazjum. Ciekawe, że już na poziomie gimnazjum jest duży blok przedmiotów 
zawodowych do wyboru. W szkołach, które odwiedziła delegacja „Solidarności”, 
były świetnie wyposażone pracownie krawieckie, fryzjerskie, gastronomiczne, kom-
puterowe czy projektowe. Młodzież może nabyć w nich praktyczne umiejętności 
bez dodatkowych kursów. Nauka jest obowiązkowa do 16 roku życia. Niewielu 
uczniów wybiera się na studia. Jeśli ktoś chce studiować, musi ukończyć dwuletni 
kurs przygotowawczy, który wyrównuje różnice poziomów pomiędzy szkołami 
i przygotowuje do egzaminów na określonym kierunku. Młodzież dostaje wtedy 
pewnego rodzaju stypendium, które jest na tyle wysokie, że można wynająć nawet 
mieszkanie. Uniwersytet Maltański jest oczywiście bezpłatny, inne zagraniczne 
szkoły wyższe, które mają swoje oddziały na Malcie – płatne. Młodzież często wy-
jeżdża na studia za granicę, z polskich miast akademickich najbardziej popularny 
jest Kraków, z uwagi na uczelnię medyczną. Chociaż Maltańczycy są dumni ze 
swojego języka, to nauka przebiega po angielsku, w tym języku są również bez-
płatne podręczniki. Ciekawe, że rok szkolny we wszystkich typach szkół zaczyna 
się dopiero w październiku i trwa do połowy czerwca. Nauczyciele zapewniają, że 
materiał zdążą zrealizować. 

Dorota Trela

Spotkanie polskich i maltańskich związkowców.
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Rainer von Scharpen, który od 40 
lat przyjeżdża do Polski z trans-
portami charytatywnymi, został 
uhonorowany odznaką Beneme-
renti, przyznawaną za długoletnie 
i wyjątkowe zasługi dla Kościoła 
katolickiego. 

Medal po raz pierwszy przyznał 
papież Pius VI jako odznaczenie woj-
skowe. Z kolei papież Grzegorz XVI 
przyznawał Benemerenti członkom 
armii papieskiej walczącej w Ferrarze, 
Bolonii i Wiedniu, a Pius IX odznaczał 
nim te osoby, które nie kwalifikowały 
się do Orderu Złotej Ostrogi. 

W 1891 r. różnorodne medale „Be-
nemerenti” i „Bene merenti” zostały 
połączone przez Leona XIII, który 
stworzył jedno trwałe wyróżnienie. W 
1925 roku przyjęto, że medal będzie 
przyznawany w dowód uznania dla 
osób zasłużonych w służbie Kościoła, 
zarówno cywilnych, jak i wojskowych, 
świeckich i duchownych. 

W październiku 2022 r. otrzymał 
go Rainer von Scharpen, który wiele 
lat temu, chwilę przed wprowadzeniem 
stanu wojennego w Polsce, rozpoczął 
swoją działalność charytatywną na rzecz 
osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Pierwszy transport humanitarny 
dotarł na Pomorze w listopadzie 1981 
roku, a więc w czasie, kiedy w Polsce 
brakowało już podstawowych produk-
tów do życia, do normalnego funkcjo-
nowania. Były to dwie ciężarówki z po-
nad siedmioma tonami żywności oraz 
ubrań, jakie trafiły do Parafii Gwiazda 
Morza w Sopocie. 

Jako że sytuacja pogorszyła się jesz-
cze bardziej po wprowadzeniu stanu 
wojennego, Rainer von Scharpen zde-
cydował się na regularne organizowanie 
transportów pomocowych. Zawierały 
one żywność, odzież, leki, sprzęt reha-
bilitacyjny oraz środki higieniczne, któ-
re od początku trafiały do szpitali oraz 
osób najbardziej potrzebujących. 

Każdego roku przybywały dwa 
lub trzy transporty. Darczyńcami byli 
uczniowie i rodzice Szkoły Marii Ward 
w Moguncji, a także parafie oraz insty-
tucje społeczne. Kierowcami wolonta-

Nieustannie pomaga  
od stanu wojennego

riuszami byli koledzy, sąsiedzi, przyja-
ciele i znajomi organizatora pomocy. 

Po roku 1989 pomoc nie przestała 
przychodzić, bowiem w latach 90. Ra-
iner von Scharpen rozpoczął regular-
ną współpracę z Caritas Archidiecezji 

Od lewej: Piotr Przyborek, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, Rainer von 
Scharpen, arcybiskup Tadeusz Wojda, Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej.
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Zdjęcie z archiwum Rainera von Scharpena.

Gdańskiej. W ostatnich latach skupiał 
się na pomocy dla Domu Hospicyjnego 
Caritas im. św. Józefa, który jest zloka-
lizowany w Sopocie. Ostatni transport 
przybył w październiku tego roku.

(tm)

21 października 2022 r. w hotelu 
NOVOTEL odbyło się spotkanie 
związkowców z Komisji Między-
zakładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. W uroczystości zorga-
nizowanej z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej udział wzięło 84 zaan-
gażowanych w działalność na rzecz 
oświaty członków „Solidarności”.

Gościem specjalnym był Krzysztof 
Dośla – przewodniczący ZRG NSZZ „So-
lidarność”. Bożena Brauer – przewodni-
cząca komisji, podziękowała  działaczom 
oświatowej „Solidarności” za pracę na 
rzecz związku, pomoc potrzebującym, 

Dzień Edukacji Narodowej w Gdańsku
za konieczne rozmowy z pracodawcą, 
prace w komisjach socjalnych, negocjacje 
regulaminów, opiniowanie arkusza orga-
nizacyjnego i aneksu. Podczas uroczy-
stości wręczone zostały Srebrne Odznaki 
KSOiW dla kolejnej już grupy aktywnych 
działaczy związkowych. Nauczyciele ode-
brali je z rąk przewodniczącego Krzyszto-
fa Dośli i przewodniczącej Bożeny Brauer. 
Lista nagrodzonych jest na naszej stronie 
www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.

Po zakończeniu części oficjalnej 
i uroczystym obiedzie uczestnicy mieli 
możliwość bawienia się przy muzyce 
serwowanej przez Adama Soborow-
skiego, którego debiut w roli DJ został 
uznany za bardzo udany. SO
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– Wchodząc do sklepu spożywczego, 
przyglądamy się jakości towarów, 
cenom, czasem krajowi producenta. 
Rodzima branża spożywcza bory-
ka się z rosnącymi cenami energii 
i węgla, z inflacją oraz konkurencją. 
Czy, a jeśli tak, to jakie obawy mają 
związkowcy co do groźby ograni-
czania produkcji przy wahającym 
się popycie? 

– Największe zagrożenia i obawy 
łączą się ze wzrostem cen energii elek-
trycznej, gazu i węgla. W sektorze alko-
holi miękkich i twardych oraz tytoniu 
doszła też akcyza krocząca, pogarszając 
sytuację branży. Rosną koszty działa-
nia tej gałęzi przemysłu. Konsumenci 
z kolei redukują wydatki. Na posiedze-
niu Trójstronnego Zespołu ds. Branży 
Spożywczej, we wrześniu br., najważ-
niejszym tematem było zapewnienie 
dostępu do energii, by zakłady mogły 
funkcjonować. Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii zapewniło, że nie będzie 
przerw w dostawie energii dla prze-
mysłu mleczarskiego i mięsnego. Fir-
mom tym nie mogą grozić blackouty, 
gdyż skutki byłyby opłakane. Pozostałe 
branże jednoznacznej odpowiedzi nie 
uzyskały. Miałem sygnały, że oferty ta-
ryf dla niektórych mleczarni i piekarni 
niosły zapowiedź podniesienia cen prą-
du o 400 procent. Przecież koszty będą 
przerzucone na konsumentów. Firmy 
będą kalkulowały i szukały oszczęd-
ności, także kosztem pracowników 
i miejsc pracy. Problem poruszyłem na 
spotkaniu związkowców z premierem 
Morawieckim 5 października. Mówiłem 
o zawieszenie taryf na poziomie tego-
rocznym. Mamy sytuację nadzwyczajną 
i ceny energii mają być okiełznane. 

– Warto artykułować postulaty. 
Branże spożywcze i sam sekretariat 
zyskały na znaczeniu i na prestiżu?

– Na kongresie wyborczym w 2018 
roku zostałem wybrany na przewodni-
czącego Rady Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego, gdyż wiedziałem, co trze-
ba i jak zmienić w jego funkcjonowaniu. 
Zmian oczekiwali delegaci, obdarzając 
mnie zaufaniem. Rozpoczęliśmy pracę 
drużynową, by wzmocnić sekretariat. 
Jedną z najważniejszych spraw w tej 
kadencji  było uruchomienie funkcjo-
nowania Zespołu Trójstronnego ds. 
Branży Spożywczej.

– Była chęć dialogu społecznego? 
– Była nieco wymuszona (śmiech). 

Zapamiętałem sobie słowa współprze-
wodniczącego zespołu ze strony praco-
dawców Andrzeja Gartnera, dyrektora 
Polskiej Federacji Producentów Żywno-
ści, że gdyby nie mój upór, tego zespo-
łu by nie było. Zespół został powołany 
w 2017 roku, ale tak naprawdę zaczął 
funkcjonować w 2021 roku. Gdyby 
nie ciągłe upominanie się o zwołanie 
i działanie zespołu, nie byłoby dialogu 
trójstronnego w branży spożywczej. 

– Związek zadbał też o powołanie 
holdingu spożywczego?

– Kolejnym sukcesem sekretaria-
tu było powołanie Krajowej Grupy 
Spożywczej, nazywanej „narodowym 
holdingiem spożywczym”. Jest porozu-
mienie o zabezpieczeniu praw pracow-
niczych, obejmujące grupę czterech 
i pół tysiąca pracowników. Czas na 
kolejne zakłady, zasilające naszą gru-
pę. Jest przyszłość przed grupą. Nad 
planami jej rozwoju pracujemy z Mi-
nisterstwem Aktywów Państwowych 
i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Krajowa Sekcja Przemysłu Cu-
krowniczego wzięła na siebie główne 
negocjacje. Na poziomie sekretariatu 
daliśmy wsparcie.  

– Związkowcy muszą szukać na 
szczeblu krajowym wsparcia w mniej 
ciekawych sprawach, gdy w zakła-
dach nie dzieje się dobrze z prawami 
pracowniczymi?

– Patologia biznesu sprawia, że nie-
którzy prezesi, np. spółdzielni mleczar-
skich, traktują powierzone im mienie i 
pracowników, jak gdyby był to ich fol-
wark. I to zarządzany w stylu znanym 
z literatury z XIX wieku. Skutki bywa-
ły opłakane. W Częstochowie upadła 
spółdzielnia, a jej prezes został skazany. 
Walczyliśmy o prawa związkowe w Ino-
wrocławiu. Upominamy się o przy-
wrócenie do pracy przewodniczącego 
związku w mleczarni w Łapach. Nie 
został sam. 20 października w Sądzie 
Rejonowym w Białymstoku odbyła się 

pierwsza rozprawa. Uczestniczyłem 
w posiedzeniu sądu. Uświadamiamy 
prezesom i sądom, że pracownicy nie są 
sami, że stoi za nimi związek zawodowy 
„Solidarność”. Są też prezesi, z którymi 
dobrze się współpracuje, jak np. z mle-
czarni Sierpc. Poruszyliśmy temat po-
szanowania prawa pracy na spotkaniu 
Rady Krajowego Sekretariatu Przemy-
słu Spożywczego z Katarzyną Łażew-
ską-Hrycko, głównym inspektorem 
pracy. Wystąpiłem o zlecenie kontroli 
w zakładach branży spożywczej w za-
kresie przestrzegania BHP i kodeksu 
pracy. 

– A w browarach co jakiś czas do-
chodzi do zmian własnościowych. 
Zmiany właścicielskie odbijają się 
na kondycji pracowników? 

– Staramy się pilnować tych spraw. 
Reagujemy. Mamy przykład, że wła-
ściciel od 2021 roku Browaru Bra-
niewo, czyli spółka Van Pur, rodzime 
przedsiębiorstwo, chce wprowadzać 
własne porządki, generując konflikt. 
Przewodniczący „S” z Braniewa został 
zwolniony. Sprawa jest w toku. Koledzy 
wystąpili o przywrócenie przewodni-
czącego Związku i są w sporze zbioro-
wym. Kłania się rola „pedagogiczna” 
związków, uświadamiająca znaczenie 
dialogu społecznego. 

– Branże spożywcze i hotelarstwo 
są często ponadnarodowe, działa-
ją w sieciach. Jak układa się współ-
praca?  

– Należymy do EFFAT, czyli Euro-
pean Federation of Food, Agriculture, 
and Tourism Trade Unions. W tym 
roku zostałem wybrany do Komitetu 
Wykonawczego EFFAT. Staramy się 
opierać bieżące działania na europej-
skich radach zakładowych, na promo-
waniu szkoleń adresowanych do młod-
szych członków związku, znających 
języki, w tym z naszej Sekcji Młodych. 
Pracujemy nad nawiązaniem współ-
pracy i powoływaniem ERZ w zakła-
dach Dr.Oetker z centralą w Bielefeld 
oraz w Zentis Polska SA. Na razie bez 
skutku. Z kolei czerwcowe spotkanie 
w Wiedniu pokazało, że austriackie 
związki zawodowe z branż rolno-spo-
żywczych i turystyki w ramach EFFAT 
są gotowe na współpracę. Nasz sekre-
tariat działa też w porozumieniu z IUF 
(Międzynarodowy Związek Stowarzy-
szeń Pracowników Przemysłu Spo-
żywczego, Rolniczego, Hotelarskiego, 
Restauracyjnego, Gastronomicznego, 
Tytoniowego i Pokrewnych – dop. 
red.). W Polsce będzie „mapowanie” 
zakładów mięsnych pod kątem uzwiąz-
kowienia, będzie przeprowadzone wie-
le akcji zachęcających pracowników do 
zrzeszania się. W skali światowej EF-
FAT wzywa Komisję Europejską i rzą-
dy państw unijnych do zapobieżenia 
klęsce głodu i kryzysom migracyjnym. 
Przypominamy, że Ukraina jest czwar-

tym co do wielkości dostawcą żywności 
w Europie, a Rosja jest ważnym dostaw-
cą olejów rzepakowego i słoneczniko-
wego, nawozów azotowych. EFFAT to 
też miejsce wypracowywania warun-
ków pracy w sektorze turystycznym. 
Po pandemii COVID-19 zatrudnienie 
w sektorze HoReCa w Europie spadło o 
9,3 procent, o trzy i pół miliona miejsc 
pracy. 

– Rodzi się jednak konstatacja: polski 
kapitał nie rozumie i nie docenia dia-
logu, a ten obcy stara się układać?

– Smutna racja. W firmach z kapi-
tałem zagranicznym nie dochodzi teraz 
do zadrażnień. Jest prowadzony dialog 
i są częstsze układy zbiorowe pracy, 
w negocjowaniu których uczestniczy-
my. Niestety, u nas układy zbiorowe 
pracy są w mniejszości zakładów.

– Ograniczenia związane z obostrze-
niami pandemicznymi szczególnie 
dotknęły tę branżę. Jednak po zmia-
nie rygorystycznej polityki Polacy i 
goście zagraniczni wrócili na szlaki 
turystyczne…

– Od 2020 roku ograniczono pracę 
hoteli. Mimo tzw. tarcz zmniejszona 
została obsada. Wielu pracowników 
hotelarstwa jest już w innych bran-
żach. Pozostali mają, po powrocie 
gości, szczególnie w sezonie letnim, 
dodatkowe obowiązki. Wakacyjne ob-
łożenie było na przyzwoitym poziomie, 
ale brakowało ludzi do pracy. Luki nie 
zapełnili pracownicy z Ukrainy, inaczej 
– wypełnili ją częściowo. 

– Sen z powiek spędzają gastrono-
mom, hotelarzom i piekarzom ceny 
energii elektrycznej i węgla?

– Tak, jak większości rodaków. Nie 
mamy pewności, co się stanie w 2023 roku. 
Nasze branże są szczególnie wrażliwe na 
wahania nastrojów konsumenckich. 

– Staracie się kształtować zdrowe 
nawyki?

– Sekretariat wychodzi do społe-
czeństwa poprzez rozmaite akcje, jak 
np. „W Rodzinie Siła”. Akcja „Solidar-
ności” wspiera rodziców w ochronie 
dzieci przed łatwym dostępem do 
alkoholu i przedwczesnym po niego 
sięganiem. Zachęcamy dorosłych do 
dawania dobrego przykładu, od bycia 
odpowiedzialnym rodzicem.

– Zmieniająca się sytuacja gospodar-
cza powoduje, że nie schodzi z afisza 
akcyza. Wątpliwe, że będzie zawie-
szona akcyza krocząca na napoje 
alkoholowe?  

– Chcieliśmy, by była zawieszona, 
przynajmniej na 2023 rok. Ten postulat 
podtrzymujemy. Nie ma potwierdzonej 
reguły podatkowej, że wyższe podatki 
dają wyższe wpływy do budżetu. Bywa 
odwrotnie i wpływy do budżetu się kur-
czą, zamiast rosnąć. Krajowy Sekretariat 
Przemysłu Spożywczego zwrócił się do 
premiera z apelem o wsparcie branży. 
Zwiększenie kosztów produkcji i ob-
ciążeń podatkowych może doprowa-
dzić do poważnego kryzysu np. branżę 
piwowarską. 

– Pracowników zastąpią automa-
ty…

– Problemy związane z digitalizacją 
i robotyzacją są na dalszym planie. Naj-
pierw muszą być zabezpieczone energia 
i surowce. 

Rozmawiał Artur S. Górski 

Wyjść z kręgu niemożności
ZWIĄZKOWCY – SPOŻYWCY O PANDEMII, INFLACJI, AKCYZIE I NASTROJACH KONSUMENCKICH

Rozmowa ze Zbigniewem Sikorskim, przewodniczącym Rady Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”. 

– Sukcesem sekretariatu 
było powołanie Krajowej 
Grupy Spożywczej, 
nazywanej „narodowym 
holdingiem spożywczym”. 
Jest porozumienie 
o zabezpieczeniu praw 
pracowniczych, obejmujące 
grupę czterech i pół tysiąca 
pracowników. Czas na 
kolejne zakłady, zasilające 
naszą grupę. Jest przyszłość 
przed grupą. Nad planami 
jej rozwoju pracujemy 
z Ministerstwem Aktywów 
Państwowych i Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Krajowa Sekcja Przemysłu 
Cukrowniczego wzięła na 
siebie główne negocjacje. 
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– Proponuję podróż w czasie, do li-
stopada 1980 roku, by porozmawiać 
o tym, co się działo na Akademii Me-
dycznej w Gdańsku i w Urzędzie Wo-
jewódzkim...

– Nie wiem, czy zbyt wiele z tamtego 
czasu pamiętam, ale postaram się sobie 
przypomnieć. Byłem w 1980 roku świe-
żym studentem I roku...

– W drugim miesiącu studenckiego 
życia aktywnie zaangażował się Pan 
w strajk. 

– Taki jest ten mój charakter, który 
się wówczas odezwał (śmiech). Dzia-
łalność opozycyjną prowadziłem już 
przed studiami. Nie była to jakaś wielce 
zorganizowana forma. Wraz z nieliczną 
grupą trzech koleżanek i kolegów na-
pisaliśmy na maszynie mojego dziadka 
ulotki o zbrodni katyńskiej, włożyliśmy 
je do kopert z namalowanym odręcz-
nie znakiem Polski Walczącej i rozkol-
portowaliśmy w szkole. Wywołało to 
popłoch u dyrektora IX LO. Nasze IX 
LO było zachowawcze, raczej wkompo-
nowane w ówczesny system polityczny, 
nie tak opozycyjne, jak III czy I LO 
w Gdańsku.    

– Był więc bunt. A w 1980 roku 
w gmachu akademii strajkowało już 
tysiąc studentów...

– Było trochę inaczej. Na początku 
była duża niepewność i trochę obaw, 
ludzie nie wiedzieli, co jest właściwym 
wyborem, jak zareagować na sytuację, 
w której negocjacje na temat postulatów 
lekarzy i innych pracowników opieki 
zdrowotnej prowadzone są mało sku-

Studenckie wsparcie 
dla strajkujących

SOLIDARNOŚCIOWY STRAJK NA AKADEMII MEDYCZNEJ W ROKU 1980

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Czauderną, uczestnikiem strajku studenckiego na 
AMG w 1980 r., obecnie przewodniczącym Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowej Rady Rozwoju, 
kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, prezydentem Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych 

Profesorowie: za siedzącym prof. Mariuszem M. Żydowo stoi profesor Stanisław 
Zawistowski, kierownik Zakładu Histologii i Embriologii AMG, obok prof. Żydowo 
siedzi prof. Helena Szostakowicz-Sawicka z Zakładu Anatomii AMG, w tle z kulami  
ówcześnie student, Piotr Czauderna.

tecznie, mozolnie. Nie było też wiado-
mo, jak na strajk studencki zareagują 
władze. Strajk zaczął się spontanicznie, 
z chęci wsparcia strajku pracowni-
ków opieki zdrowotnej prowadzących 
strajk okupacyjny w sali herbowej w 
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 
Pod wpływem działaczy już zaanga-
żowanych w RMP, w niezależne ruchy 
studenckie, ale raczej nie za ich namo-
wą, strajk zaczął się w budynku Starej 
Anatomii (dziś Atheneum Gedanense 
Novum, Muzeum Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego) przy al. Zwy-
cięstwa. Budynek był jednak zbyt mały, 
jak na liczbę strajkujących, trudny do 
ewentualnej „obrony”, a strategicznie 
położony niezbyt korzystnie. Dlatego 
bardzo szybko, bo po dwóch dniach, 
zapadła decyzja, żeby przenieść się do 
Instytutu Biologii Medycznej (IBM), 
dzisiaj Collegium Biomedicum, zloka-
lizowanego przy ulicy Dębinki. Budy-
nek miał siedem pięter oraz trzy wielkie 
sale wykładowe. Pamiętam, że spałem 
na górze, w jednej z sal wykładowych 
im. prof. Mozołowskiego. Nie było tak, 
że wszyscy przyłączyli się do strajku. O 
ile pamiętam, studentów I roku było 
na strajku relatywnie najmniej. Nie za 
bardzo jeszcze się znaliśmy. 

– Studenci chcieli wyręczyć w prote-
ście starszych kolegów, lekarzy?

– Było poczucie, że lekarze, ogólnie 
służba zdrowia, strajkować nie powinni, 
z powodów etycznych. My zastrajkowa-
liśmy niejako w zastępstwie. Taka była 
motywacja. Kto o zainicjowaniu strajku 
zdecydował i czy była potrzebna taka 

decyzja jakiegoś gremium, tego nie 
wiem.

– Kadra naukowa, dydaktyczna, za-
chowywała się wobec strajkujących 
biernie czy popierała studencki pro-
test?

– Bywało różnie, zależnie od osobi-
stych sympatii i proweniencji, ale myślę, 
że większość kadry AMG, szczególnie 
starszych, powszechnie szanowanych 
profesorów, poparła strajk. Otrzymane 
wsparcie od adiunktów, od profeso-
rów było pewnym zaskoczeniem. Był 
to pierwszy strajk studencki w Polsce 
od marca 1968 roku. Jego echo roz-
niosło się więc po Polsce. Strajkował 
mniej więcej co trzeci student aka-
demii. Wszystkich studentów AMG 
było wówczas kilka tysięcy. Zaczęli do 
nas przybywać artyści, tacy jak An-
drzej Wajda, Halina Winiarska, Jerzy 
Stuhr, najstarsza wówczas żyjąca pol-
ska aktorka – Irena Byrska czy Adam 
Hanuszkiewicz, dziennikarze, np. red. 
Kazimierz Wóycicki z „Więzi” (akurat 
dobrze go zapamiętałem, bo wskutek 
naszej nocnej rozmowy powstała lista 
lektur, które powinienem przeczytać 
i które potem z mozołem zdobywałem 
po antykwariatach) czy opozycjoniści, 
jak Jacek Kuroń. Toczyło się życie kul-
turalne, przychodzili dziennikarze, ak-
torzy. Nowy, nieoficjalny, lub – inaczej 
– drugi obieg. 

– Celebryci? Wtedy określano ich 
jako np. intelektualistów...

– Oczywiście: intelektualiści, eksper-
ci. Zjawili się też przedstawiciele Stocz-
ni Gdańskiej, z Anną Walentynowicz na 
czele. Naturalnie utrzymywaliśmy stały 
kontakt z pracownikami służby zdrowia 
strajkującymi w sali herbowej UW. Byli 
wśród nich Alina Pienkowska, Jan Sam-
sonowicz, Piotr Mierzewski, Bohdan 
Nedoszytko czy Marek Gurda.

– Starali się wywrzeć wpływ, przeko-
nać do czegoś?

– Nie. Raczej starali się nas wesprzeć, 
dodać otuchy. Pokazywali się ludzie 
z Ruchu Młodej Polski, jak Aleksander 
Hall czy Piotr Dyk, młody lekarz. Moc-
no nas wspierali profesorowie Stefan 
Angielski i Mariusz Żydowo. Niektórzy 
profesorowie organizowali też specjalne 
wykłady dla strajkujących studentów, 
aby podtrzymać kontakt z medycyną. 
Było i wsparcie duchowe. Na początku 
strajku odprawiona została msza święta 
przez księdza Eugeniusza Klimińskiego, 
zwanego „Minorem”. Sala wykładowa 
AMG była przed II wojną  światową 

kaplicą pallotynów. Ksiądz Klimiński w 
niedzielę, drugiego dnia strajku, przy-
wrócił jej dawne przeznaczenie i odpra-
wił mszę, udzielił studentom absolucji 
generalnej.  

– Sytuacja była napięta? 
– Pojawiały się różne koncepcje: czy 

i kiedy strajk zakończyć. Zwyciężyło 
przekonanie, by strajk zakończyć wte-
dy, gdy zawarte będzie porozumienie 
przez strajkujących i komisję rządową 
w UW. Tak się zadziało. Wielu strajku-
jących było potem aktywnych w NZS, 
część w „Solidarności”, po 13 grudnia 
1981 roku kilku było internowanych, 
np. Mirosław Górski czy zapamiętany 
z ognistych przemów, niemal orator, 
Piotr Juszkiewicz. Kadry ze strajku stały 
się zaczynem dla NZS, który już dyna-
micznie w Polsce powstawał. W aka-
demii było zaś Niezależne Zrzeszenie 
Studentów Polskich. Szło ręka w rękę z 
NZS, ale jako NZSP. Zupełnie odrębne 
od SZSP. 

– Członkowie PZPR nie przeszkadza-
li?

– Raczej nie. O ile pamiętam, nie-
którzy nawet okazywali pewną sympa-
tię. Życzliwą neutralność okazały też 
władze uczelni, z rektorem Zdzisławem 
Brzozowskim na czele. 

– Czy studenci wysunęli własne po-
stulaty?

– Nie. Był to strajk solidarnościowy, 
popierający postulaty pracowników 
opieki zdrowotnej strajkujących w sali 
herbowej. Byliśmy z nimi na bieżąco 
w kontakcie. Wykształciła się też cała 
strajkowa logistyka, aprowizacja dla 
ponad tysiąca osób, służba porządkowa 
oznaczona specjalnymi opaskami czy 
poligrafia. Drogą wyborów uformował 
się komitet strajkowy, którego zresztą 
byłem członkiem jako przedstawiciel 

„pierwszoroczniaków”. Wydawano 
przepustki dla osób odwiedzających 
czy dla studentów, którzy z ważnych 
powodów musieli na chwilę opuścić 
teren strajku. Gdańskie zakłady pracy 
wspierały nas w aprowizacji. Prowadzo-
no też zbiórkę pieniędzy, aby zaspoko-
ić wszystkie potrzeby strajkujących. 
Odwiedzali nas także bliscy i rodzice, 
udzielając wsparcia.

– Niektórzy z was później wyjechali, 
po 1981 roku spotkały ich represje, 
a los Jana Samsonowicza był tra-
giczny.

– Wyjechała mniejszość. Zdecydo-
wana większość tutaj została. Tragiczny 
był los Jana Samsonowicza, przewodni-
czącego „Solidarności” w AMG. Jest to 
jedna z niewyjaśnionych, mimo upływu 
blisko 40 lat, śmierci działaczy polskiej 
opozycji. On był aktywny już w latach 
siedemdziesiątych w opozycji, przy 
druku i rozpowszechnianiu ulotek, w 
organizowaniu manifestacji. 

– Podczas strajku zawiązały się przy-
jaźnie?

– Tak. I przetrwały. Ludzie spędzili 
razem prawie dwa tygodnie w atmos-
ferze nie tylko wolności, ale i niepew-
ności. Nasza grupa studencka scaliła 
się i trzymała się nie tylko przez całe 
studia, ale i dalej. Wielu z nas było i jest 
aktywnych w życiu społecznym, jak np. 
Andrzej Zapaśnik czy Mirosław Górski. 
Inni zrobili kariery naukowe i lekarskie, 
zostali profesorami naszej uczelni, jak 
śp. Piotr Lass i Tomasz Wierzba czy 
też Tomasz i Anna Liberek, Jolanta 
Wierzba albo Andrzej Chamienia, by 
wymienić tylko niektórych. Niektórzy z 
nas zrobili kariery za granicą. Zabrakło 
ich w kraju, trochę szkoda. Przez obcy 
nam reżim straciliśmy wielu utalento-
wanych ludzi.

rozmawiał Artur S. Górski. 
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Nauczyciele

7 listopada 1980 r., po kilkukrotnym 
wznawianiu i zawieszaniu rozmów mię-
dzy stroną rządową a Krajową Komisją 
Koordynacyjną Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, kil-
kunastu nauczycieli pozostało w Urzędzie 
Wojewódzkim „do czasu podjęcia przez 
rząd konstruktywnych działań w celu po-
prawy katastrofalnej sytuacji w polskiej 
oświacie i wychowaniu”. Oświatowa „So-
lidarność” podjęła decyzję o rozpoczęciu 
strajku okupacyjnego w sali 920 gdań-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, pierw-
szego strajku okupacyjnego w budynku 
urzędu administracji państwowej.

Strajkujący nauczyciele zapisali na 
tablicy w sali 920 hasła: „Solidarność” 
oraz „Wytrzymamy” i słowa: „Nie rządy, 
lecz ludy są naszymi sprzymierzeńcami”, 
„Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak 
pięknym ptakom rosną skrzydła u ra-
mion i trzęsą się portki pętakom”, „Pań-
stwo policyjne to państwo, w którym 
policjant zarabia więcej od nauczyciela”. 

Strajkujący nauczyciele podpisali 
protokół ustaleń, w którym zapisano 
możliwości realizacji 129 postulatów. 
Porozumienie podpisali minister oświa-
ty i wychowania Krzysztof Kruszewski 
oraz nauczyciel z Gdańska, polonista 
Roman Lewtak z „Solidarności”.

Oświatowy sukces

Po porozumieniu z 17 listopada 1980 
r. rozpoczął się żmudny i wieloaspek-
towy etap wypracowywania koncepcji 
zmian w systemie edukacji. Utworzo-
nych zostało wiele zespołów i grup 
roboczych zajmujących się sprawami 
socjalnymi, szkolnictwem specjalnym, 
nauczaniem itd. Koordynatorem  dzia-
łań była Krajowa Sekcja Oświaty i Wy-
chowania. W czerwcu 1981 r. NSZZ 
„Solidarność” zaprezentował stronie 
rządowej kluczowe dla kontynuowania 
reformy oświaty stanowisko w sprawie 
ustawy o systemie edukacji narodowej i 
statusu prawnego nauczyciela. Jednym z 
największych osiągnięć oświatowej „S” 
z tzw. karnawału „Solidarności” było 
wejście w życie Karty nauczyciela. 

Urząd Wojewódzki w Gdańsku, 17 listopada 1980 r., około godz. 5.00 rano. Podpisanie porozumienia oświatowego. 
W pierwszym rzędzie od lewej: Jerzy Roman (jeden z liderów Komitetu Strajkowego), Krzysztof Kruszewski (minister oświaty 
i wychowania), Roman Lewtak (przewodniczący Komitetu Strajkowego). 

42 ROCZNICA STRAJKU OKUPACYJNEGO  
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W GDAŃSKU

Solidarność  
z buntu  
zrodzona

Służba zdrowia

7 listopada w Sali Herbowej urzędu 
ogłoszony został strajk okupacyjny 120 
przedstawicieli służby zdrowia z całego 
kraju z NSZZ „Solidarność”. Pod prze-
wodnictwem Aliny Pienkowskiej zaczę-
ły się negocjacje z komisją Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej.

 – Kryzys ochrony zdrowia zagraża 
biologicznej egzystencji narodu. Dość lek-
ceważenia zdrowia obywateli. Dość braku 
łóżek, leków i personelu. Żądamy rady-
kalnego rozwiązania problemów ochrony 
zdrowia – zakomunikowali protestujący. 

Pojawił się transparent „Strajk oku-
pacyjny trwa!” i plakaty: „Strajk o leki 
i szpitale dla ciebie. O najwyższą jakość 
nauczania i prawdę w podręcznikach 
twoich dzieci” oraz „Świadomość oby-
watelska Polaków nie istnieje bez swo-
bodnego rozwoju oświaty i kultury”.

Trzy tygodnie wcześniej, 17 paź-
dziernika 1980 r., Alina Pienkowska w 
czasie rozmów z wiceministrem zdro-
wia Józefem Grendą w imieniu pra-
cowników służby zdrowia i opieki spo-
łecznej NSZZ „Solidarność” zażądała 
podwyżki płac o 1200–2000 złotych. 3 
listopada 1980 r. odbyła się symboliczna 
– przez założenie opasek i wywieszenie 
flag oraz plakatowanie – akcja prote-
stacyjna. Związkowcy zwracali uwagę, 
że różnica między średnią krajową w 
gospodarce a średnią płacą w służbie 
zdrowia wynosi 2400 zł na niekorzyść 
jej pracowników.  

Wychodzenie z zapaści 

Zapaść służby zdrowia widać w licz-
bie postulatów: reformy siatki płac, czyli 
umów zbiorowych, zasad finansowania 
służby zdrowia, farmacji i leków oraz 
polityki dostępności do leków, utwo-
rzenia banków leków (szczególnie tych 
poszukiwanych i deficytowych), szkol-
nictwa wyższego medycznego, izb le-
karskich, stanu sanitarnego placówek 
służby zdrowia, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, problemów płacowych i 
socjalnych średniego i niższego perso-
nelu medycznego, podstawowej opieki 
zdrowotnej (jej finansowania i reorga-

nizacji) i wojewódzkich kolumn trans-
portu sanitarnego. Każda z grup zawo-
dowych przedstawiła po kilkadziesiąt 
postulatów, np. z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej było ich 24. Perso-
nel medyczny średni i niższy zawarł 33 
postulaty. Lekom i polityce lekowej po-
święcono 16 postulatów, aptekarze do-
dali kolejnych 17.  Sprawy zatrudnienia, 
w tym żądanie emerytur stażowych po 
30 latach pracy – 17 postulatów. 

Rozmowy z kierowaną przez mini-
stra zdrowia Mariana Śliwińskiego ko-
misją nie przyniosły rezultatów. Tekst 
proklamacji strajku, wraz z żądaniem 
przyjazdu ministra Andrzeja Jedynaka, 
odpowiedzialnego za realizację Porozu-
mienia Gdańskiego, został odczytany 
przed spektaklami w teatrach Trójmia-
sta – kolejna odsłona solidarności.

Poświęcenie urzędu 

W czasie strajku miała też miejsce 
pierwsza msza święta w urzędzie ad-
ministracji państwowej PRL. Pospie-
szył tam z posługą duchową pallotyn 
ks. Jerzy Błaszczak, rektor kościoła pw. 
św. Elżbiety, który 16 listopada (z po-
mocą ks. Stefana Potońca) wyspowiadał 
strajkujących i odprawił mszę dla blisko 
dwustu osób. W homilii ks. Błaszczak 
porównał dziesięciodniowy strajk do 
dziesięciodniowych przygotowań apo-
stołów na zesłanie Ducha Świętego. 

Studenci popierają

7 listopada 1980 r. wybuchł pierwszy 
od Marca ’68 strajk studencki w Polsce. 
Pracownicy ochrony zdrowia – lekarze, 
pielęgniarki, nie brali powszechnego 
czynnego udziału w strajkach Sierpnia 
’80 ani też później. Szpitale i inne pla-
cówki opieki zdrowotnej, ze względów 
etycznych, czynnie nie strajkowały. 
Kierując się głęboką troską o dobro naj-
większe – zdrowie, tylko reprezentanci 
opieki zdrowotnej rozpoczęli strajk.   

7 listopada 1980 r., w budynku 
„Starej Anatomii” AMG rozpoczął się 
wiec. Strajk okupacyjny proklamowano 
w budynku przy al. Zwycięstwa, by na-

stępnie przenieść się do IBM (Zakładu 
Biologii Medycznej). Było tam ponad 
tysiąc studentów. 

– Przystąpiliśmy do strajku czynne-
go. Nie było w tym etycznego dysonan-
su, sprzeczności wobec powołania do 
zawodu lekarza. Włączyliśmy się jako 
studenci w działania na rzecz naszego 
medycznego środowiska – wspominał 
Mirosław Górski, uczestnik protestu i 
przewodniczący komitetu strajkowego. 

Pegaz spętany, czyli strajk 
ludzi kultury 

„Biuletyn Informacyjny Komitetu 
Strajkowego Pracowników Kultury So-
lidarnościowego Strajku Okupacyjnego 
dn. 12–17 XI 1980 r. w Sali Kominkowej 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku” na 
pierwszej stronie, obok rysunku spętane-
go Pegaza, zawierał przesłanie: „Świado-
mość obywatelska Polaków nie istnieje 
bez swobodnego rozwoju kultury”. 

12 listopada 1980 r., tuż przed godzi-
ną 20, pięcioosobowa grupa pracowni-
ków kultury: Halina Słojewska i Halina 
Winiarska (Teatr Wybrzeże), Zofia 
Matoń (Muzeum Narodowe), Szymon 
Pawlicki (Teatr Dramatyczny (Miejski) 
w Gdyni) i Marek Łochwicki (Bałtycka 
Agencja Artystyczna) zdecydowała się na 
podjęcie strajku okupacyjnego w Urzę-
dzie Wojewódzkim. By dostać  się do 
gmachu, poinformowali służby porząd-
kowe UW, że udają się tam z programem 
artystycznym – jak swoisty koń trojański 
znaleźli się w Sali Kominkowej. 

Komisji rządowej przewodził Wła-
dysław Loranc, wiceminister kultury i 
sztuki. 

Głównym postulatem środowiska 
ludzi kultury było żądanie przeznacza-
nia 2 proc. budżetu narodowego na sferę 
kultury. Strajkujący domagali się: zmiany 
zasad dofinansowania instytucji kultury, 
likwidacji białych plam na mapie kultu-
ralnej, rozwiązania problemu cenzury 
(prewencyjnej, stosowanej przez urząd 
kontroli prasy i publikacji) oraz zażegna-
nia problemów płacowych. 

W informującym o zawiązaniu się 
komitetu strajkowego komunikacie, 

podpisanym przez Szymona Pawlickie-
go, czytamy: „Żądamy zagwarantowania 
możliwości ratowania naszego dziedzic-
twa narodowego, żądamy zwiększenia 
dotacji budżetowych na lecznictwo, na 
szkoły, teatry i muzea. Te sprawy nie 
mogą już czekać! Ratujmy nasze zdro-
wie, ratujmy wiedzę, ratujmy kulturę”. 
W placówkach kultury, podległych Mi-
nisterstwu Kultury, wywieszone zostały 
narodowe flagi, a pracownicy założyli 
biało-czerwone opaski na znak solidar-
ności z postulatami strajkujących. 

Porozumienia

Trzy strajkujące grupy zawodowe: 
służba zdrowia, oświata i kultura usta-
liły wspólny plan działania. Negocjacje 
końcowe nastąpiły o jednym czasie. 
O porozumieniu oświatowym pisali-
śmy. Ludzie kultury toczyli negocjacje 
z komisją wiceministra kultury i sztuki 
Władysława Loranca. Alina Pienkow-
ska oświadczyła, że służba zdrowia nie 
podpisze porozumienia, dopóki nie zo-
stanie podpisane to z kulturą. W koń-
cu komisja rządowa uznała za słuszne 
zwiększenie nakładów na kulturę do 
2 proc. dochodu narodowego, jako 
warunku wyprowadzenia kultury z jej 
katastrofalnego położenia. 

Porozumienie służby zdrowia z ko-
misją rządową podpisano rano 17 listo-
pada 1980 r. Konsultacje szczegółowe 
rozłożono na kolejne miesiące. Mini-
sterstwo Zdrowia miało zabezpieczyć 
na cele ochrony zdrowia i opieki spo-
łecznej 5 proc. dochodu narodowego 
oraz 2 proc. nakładów inwestycyjnych 
państwa od 1981 r. Ustalono dodatki 
kwotowe, zależne od wysokości wypłat 
– od 1300 zł do 400 zł do podstawy wy-
miaru uposażenia zasadniczego i stałych 
składników wynagrodzenia. Ustalono 
płacę minimalną na 2400 zł. Minister 
zdrowia zobowiązał się do zapewnienia 
dodatkowych środków finansowych dla 
akademii medycznych. 

Akcja strajkowa była częścią procesu 
obywatelskiej emancypacji i rodzenia 
się społeczeństwa obywatelskiego. 

 Artur S. Górski 

Od 7 do 17 listopada 1980 roku gdański Urząd Wojewódzki okupowali zrze-
szeni w NSZZ „Solidarność” nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pracownicy 
sanepidu, aktorzy, bibliotekarze, muzealnicy. Ich protest spotkał się z po-
parciem robotników i studentów, którzy na AMG podjęli – pierwszy od 1968 
roku – solidarnościowy strajk studencki. Gmach urzędu został podczas 
strajku poświęcony. Do Urzędu Wojewódzkiego przyszło tysiąc teleksów 
i telegramów z wyrazami poparcia. Strajk zakończyły trzy, podpisane soli-
darnie, porozumienia z komisjami resortowymi. Wydarzenia z jesieni 1980 
roku pokazały, czym jest solidarność przekuta w NSZZ „Solidarność”.  
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We wrześniowym związkowym 
szkoleniu z negocjacji realizowa-
nym w ramach projektu „Godna 
praca to bezpieczna praca” wzięli 
udział członkowie Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w firmie Dovista z Wędków. O tym, 
jak negocjuje się na co dzień z pra-
codawcą i dlaczego potrzebne są 
szkolenia z prowadzenia negocjacji, 
rozmawiamy z Tomaszem Muszyń-
skim, przewodniczącym „Solidarno-
ści” w tym zakładzie. 

– Czy szkolenia z prowadzenia nego-
cjacji z pracodawcą są potrzebne?

– Wiedza w każdej dziedzinie się 
przydaje. Mimo że negocjacje pro-
wadzimy już od wielu lat, to jednak  
znajomość zasad i technik negocjacji 
może pomóc w przyszłych rozmowach 
z pracodawcą. Planujemy  rozpocząć 
negocjacje na temat układu zbioro-
wego, a nawet ponadzakładowego. Od 
sierpnia nasza organizacja związkowa 
ma charakter międzyzakładowy. Połą-
czyliśmy się z firmą Dobroplast z Za-
mbrowa i pracujemy też nad tym, aby 
połączyć się z firmą Velux z Namysło-
wa i z Gniezna. Te firmy należą do tej 
samej grupy VKR. Wstępnie rozma-
wiamy o tym, żeby utworzyć komisję 
międzyzakładową, żeby potem usiąść 
do negocjacji nad ponadzakładowym 
układem zbiorowym. 

– Wracając do negocjacji. Jak powie-
działeś, prowadzisz negocjacje od 
wielu lat, jesteś już chyba ekspertem 
w tej dziedzinie?

– Negocjacje z pracodawcą prowa-
dzę już od 2009 roku, ale szkolenia są 

Daleko do skandynawskich wzorców

Co zrobić, aby miejsce pracy było 
bezpieczne i zdrowe dla pracowni-
ka zastanawiali się 11 października 
w auli PG uczestnicy konferencji zor-
ganizowanej wspólnie przez Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 
i Politechnikę Gdańską.

Konferencja „Więcej dla bezpie-
czeństwa i zdrowia w miejscu pracy” 
została podzielona na dwa bloki tema-
tyczne. W pierwszym panelu poświę-
conym wdrożeniu i funkcjonowaniu 
systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem wzięli udział:  Piotr Ciara, 
specjalista ds. BHP w Rafinerii Gdań-
skiej SA,  Piotr Ratkowski, społeczny 
inspektor pracy i przewodniczący 
„Solidarności” w Porcie Gdańskim 
Eksploatacja, oraz Paweł Grabowski, 
zastępca okręgowego inspektora pracy 
w Gdańsku. Moderatorem wydarzenia 
był Piotr Prokopowicz, nadinspektor 
pracy w OIP Gdańsk.

Zdaniem Piotra Ciary, pierwszego 
prelegenta, następuje zmiana podejścia 
do niepożądanych zdarzeń w miejscu 
pracy z reaktywnego na proaktywne, 
czyli wyprzedzające wystąpienie wy-

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

KONFERENCJA W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy
padków. Specjalista ds. BHP w rafinerii 
mówił także o korzyściach, jakie niesie 
ze sobą wdrożenie przez zakład pracy 
systemu zarządzania BHP. Wskazał 
między innymi na zwiększenie wpływu 
i zaangażowania pracowników. Głos 
pracownika jest słuchany w organiza-
cji, ma on również większy wpływ na 
kształt swojego stanowiska pracy, po-
prawie ulega także atmosfera pracy.

System zarządzania BHP charak-
teryzuje się systematycznym i plano-
wym działaniem polegającym np. na 
uporządkowaniu procesów i procedur, 
ujednoliceniu standardów dokumen-
tacji. Zarządzanie odbywa się poprzez 
cele, które są mierzalne, komunikatyw-
ne i monitorowane.

O roli związków zawodowych 
w kształtowaniu bezpieczniejszych wa-
runków pracy mówił w  swoim wystąpie-
niu Piotr Ratkowski. Przedstawił  między 
innymi inicjatywy legislacyjne przygoto-
wane przez związki zawodowe dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa pracy.

Dopełnieniem wystąpień przed-
stawicieli pracodawców i związków 
zawodowych było wystąpienie Pawła  
Grabowskiego. Mówił między innymi 

o ryzyku zawodowym, którego jedna 
z definicji brzmi:  „Ryzyko zawodowe 
to prawdopodobieństwo wystąpienia 
niepożądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą, powodujących 
straty, w szczególności wystąpienia 
u pracowników niekorzystnych skut-
ków zdrowotnych w wyniku zagrożeń 
zawodowych występujących w środo-
wisku pracy lub sposobu wykonywania 
pracy”. Zdaniem zastępcy OIP w Gdań-
sku, ważnym w tej definicji słowem jest 
„prawdopodobieństwo”, gdyż zawsze 
będzie istniało prawdopodobieństwo 
zaistnienia niepożądanych zdarzeń 
związanych z wykonywaną pracą, ale 
trzeba robić wszystko, aby było ono jak 
najmniejsze.

Drugi panel dyskusyjny dotyczył 
zagadnień związanych z ergonomią 
i fizjologią w miejscu pracy, a także 
występowania zjawisk niepożądanych 
w obszarze relacji interpersonalnych, 
w skrajnych przypadkach objawiają-
cych się mobbingiem, molestowaniem 
lub dyskryminacją.

Profesor Magdalena Błażek, pro-
dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu 
GUMed, poruszyła między innymi 

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

Zapraszamy na szkolenia z negocjacji
Dział Programów Europejskich zapra-
sza na trzydniowe szkolenia z zakresu 
negocjacji w ramach projektu „Dialog 
społeczny kluczem do rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie kom-
petencji eksperckich działaczy związko-
wych uczestniczących w procesie dialogu 
społecznego, a tym samym zwiększenie 
potencjału Związku jako partnera spo-
łecznego zdolnego do odgrywania kon-
struktywnej, aktywnej i efektywnej roli 
w procesie kształtowania i określania wa-

runków realizacji polityki gospodarczej i 
społecznej. Zgłoszenia przyjmuje Ma-

ria Kościńska, tel. 509 839 017, e-mail: 
m.koscinska@solidarnosc.gda.pl

szkoleniami, a życie jest życiem. Różne 
sytuacje się dzieją w trakcie samych ne-
gocjacji. Nasz pracodawca nie jest ła-
twym partnerem w rozmowach o spra-
wach pracowniczych, dlatego dobrze 
jest poznać różne techniki negocjacji.

– Mówisz, że negocjacje z pracodaw-
cą w Twoim zakładzie są trudne. To 
dość dziwne, bo przecież firma jest 
własnością Duńczyków, a jak wiado-
mo, kraje skandynawskie znane są z 
wzorcowego dialogu społecznego. 
Dlaczego w Polsce to nie wychodzi?

– Też bym chciał, żeby i u nas tak 
było jak w Danii, jeśli chodzi o trak-
towanie przez pracodawców dialogu 
społecznego. Z moich wieloletnich 
obserwacji wynika, że standardy, które 
są w Danii, niekoniecznie obowiązują 
w fabrykach w innych krajach. 
– Czy polscy dyrektorzy nie mają 
jakichś wytycznych z Danii, nie są 
szkoleni, jak należy traktować pra-
cowników?

– Trudno o tym rozmawiać, po-
nieważ zazwyczaj, kiedy piszę jakie-
kolwiek pismo do centrali w Danii, to 
dostaję jedną odpowiedź: „są lokalni 
menedżerowie i proszę z nimi rozma-
wiać”. Myślę, że to jest już ustawione. 
Duńczycy po to otwierają filie w in-
nych państwach, żeby zupełnie inaczej 
podchodzić do sposobu zarządzania. 
Podejście polegające na szacunku 
i dbałości o pracownika zostaje w Da-
nii, a u nas nie ma ono znaczenia. My 
staramy się z tym walczyć, między in-
nymi wysyłamy wiele pism z informa-
cjami bezpośrednio do Danii. Mamy 
ścisłą współpracę ze związkowcami 
z firm Velux i Dobroplast, myślę, że 

po stronie pracodawców jest już świa-
domość o naszej rosnącej sile. 

– Czy należycie do Europejskiej Rady 
Zakładowej?

– Ubiegam się o utworzenie ERZ 
w naszej grupie VKR już od siedmiu lat. 
Jednak mam wrażenie, że ktoś skutecz-
nie to blokuje. Kilka lat temu nawiąza-
liśmy kontakty ze związkową centralą 
w Czechach, dostaliśmy informację, że 
chcą z nami współpracować w tym kon-
tekście. Ale COVID nam trochę popsuł 
nasze starania, teraz musimy usiąść i 
odświeżyć kontakty.

– A jaka jest procedura tworzenia 
Europejskiej Rady Zakładowej?

– Jeżeli dwie organizacje w krajach 
europejskich, w firmach należących 
do jednego pracodawcy, wystąpią 
o współpracę, wysyłane jest pismo do 
właściciela i on musi rozpocząć pro-
cedurę tworzenia rady. Oczywiście, 
i na tym etapie może być zwlekanie 
i utrudnianie powołania ERZ. Musimy 

więc znaleźć drugiego partnera, który 
jest w Unii.

– Skąd pomysł, żeby zorganizować 
szkolenie dla całej komisji związko-
wej?

– W naszej organizacji związko-
wej zrobiliśmy wspólnie dużo fajnych 
przedsięwzięć. Zaangażowanie człon-
ków komisji jest spore. Siłą rzeczy naj-
więcej informacji gromadzi przewodni-
czący, ale myślę, że wiedza z negocjacji 
może przydać się każdemu. Zbliżają się 
wybory w naszym Związku, które będą 
pewną weryfikacją. Obecnie mamy 330 
członków, a z Dobroplastem 350, toteż 
oczekiwania ludzi będą większe, czyli 
będziemy musieli więcej negocjować.

– W wielu krajach związki zawodo-
we negocjują z pracodawcą warunki 
tylko dla swoich członków. W Polsce 
z tego, co wynegocjuje związek, ko-
rzystają wszyscy. Czy to dobrze?

– I tak, i nie. Nie – dlatego, że jest 
to niesprawiedliwe, bo pracownicy 

niezrzeszeni mówią: „jak związek coś 
wywalczy, to wywalczy także dla mnie”.  
Z drugiej strony, gdybyśmy negocjo-
wali tylko dla członków związku, to 
obawiam się, że niektórzy pracodawcy 
mogliby robić wszystko, aby zniechęcać 
pracowników do związku, np. niezrze-
szonym pracownikom dawaliby ciut 
więcej nad to wynegocjowane przez 
związkowców.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

kwestię znaczenia dobrej atmosfery w 
pracy zarówno dla rozwoju firmy, jak 
i dla dobrostanu pracowników. – Istotą 
radości z pracy jest jej sens, ale ważne 

jest, aby dobrze się czuć i pracować w 
sprzyjającej atmosferze – podkreślała 
prof. Błażek. 

Małgorzata Kuźma
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Uczestnicy konkursu – uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych z Pomorza (ze szkół z: Borcza, 
Bytowa, Chojnic, Gdańska, Gdyni, Kar-
tuz, Kębłowa, Kiełpina, Koleczkowa, 
Kołczygłów, Leźna, Lęborka, Luzina, 
Łęgowa, Malborka, Miastka, Miłobą-
dza, Mostów, Niedamowa, Pierwoszy-
na, Połczyna, Potęgowa, Pucka, Redy, 
Rumi, Słosinka, Sulęczyna, Swarożyna, 
Tczewa, Wejherowa, Wiślinki, Włyn-
kówka i Zagórzycy) – zaprezentowali 
swój kunszt muzyczny, biorąc na arty-
styczny warsztat utwory o wydźwięku 
patriotycznym, związane z historią na-

szej ojczyzny. W tym roku do konkursu 
stanęło blisko trzystu jego uczestników, 
którzy do siedziby Związku przybyli 
wraz z dyrygentami i opiekunami.  

Wizyta w siedzibie NSZZ „Solidar-
ność” była też okazją do uczestnictwa 
w krótkiej lekcji historii najnowszej, 
było to wyjście z przewodnikiem pod 
pomnik Poległych Stoczniowców i do 
– historycznej już – Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.

Trudnego zadania oceny walorów 
artystycznych wykonawców podjęło 
się jury w składzie: przewodniczący 
Andrzej Kołakowski, pieśniarz, poeta, 

pedagog, pracownik naukowy Uni-
wersytetu Gdańskiego, oraz członko-
wie jury: Waldemar Bączyk, pedagog 
Państwowego Policealnego Studium 
Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Ba-
duszkowej przy Teatrze Muzycznym w 
Gdyni, Aleksandra Lewicka, nauczyciel 
fortepianu Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, 
przewodnicząca KM Szkół Artystycz-
nych Wybrzeża NSZZ „S”, i Krzysztof 
Rzeszutek, tenor Opery Bałtyckiej, 
członek Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. 

(asg)

 wszystkim uczniom i ich opiekunom – bez Was nie byłoby tak wspaniałych wy-
konań, śpiewającej lekcji patriotyzmu,

 Pani Kurator Małgorzacie Bielang i przewodniczącemu Krzysztofowi Dośli – za 
objęcie patronatem konkursu,

 jurorom: Andrzejowi Kołakowskiemu, Waldemarowi Bączykowi, Aleksandrze Le-
wickiej i Krzysztofowi Rzeszutkowi – za wspaniałą i niełatwą pracę,

 Piotrowi Wojciechowskiemu – za doskonałą obsługę muzyczną całego konkur-
su,

 Romanowi Stegartowi – za piękne lekcje trudnej historii pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców i w Sali BHP,

 Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – za współ�nansowanie stypendiów i na-
gród,

 członkom Prezydium KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku, z przewodniczącą Bożeną Brauer – za nieocenioną pomoc 
organizacyjną,

 pracownikom biura Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – za pomoc tech-
niczną i każdą inną,

 członkom Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” z siedzibą w Gdańsku – za zorganizowanie siódmej edycji Wojewódz-
kiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”.

 Anna Kocik, zastępca przewodniczącego  
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  

z siedzibą w Gdańsku
Wojciech Książek, przewodniczący  

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  
z siedzibą w Gdańsku

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

Święto muzyki i młodości 
 Podziękowania

18 października br. sala Akwen oraz korytarze siedziby Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” roz-
brzmiewały dźwiękami muzyki i słowami piosenek. Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
z siedzibą w Gdańsku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zorganizowała i przeprowadziła finał 
siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”.

W kategorii szkół podstawowych laureatami konkursu 
zostali:
I miejsce
Justyna Stefańska ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku (opiekunowie: Małgo-
rzata Szczepańska-Stankiewicz, Joanna Ciecholewska)
II miejsce
Zuzanna Jaworowicz ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni (opiekun Anna Brono-
wicka)
Maja Budniewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie (opiekun 
Hanna Podlaska)
III miejsce
Zuzanna Plaga z Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie (opiekun Anna 
Bronowicka)
Hanna Jachimowska ze Szkoły Podstawowej we Włynkówku (opiekun Edyta 
Kowanda)

W kategorii szkół ponadpodstawowych laureatami 
zostali:
I miejsce
Zo�a Kosobucka z Zespołu Szkół w Chojnicach (opiekunowie: Krzysztof Bigus i 
Maciej Werra)
II miejsce
Weronika Przychodzeń z Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie (opie-
kun Anna Bronowicka)
III miejsce
Matylda Konopka z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (opiekun Katarzyna 
Netter-Cyrta)
Dina Pokotyliuk z Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słup-
sku (opiekun Jolanta Czerwiakowska)

W kategorii zespołów laureatami zostali:
I miejsce
Zespół „Encore” z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi (opiekun Joanna Klein-
-Szalkowska)
II miejsce
Zespół „Pagma” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi (opiekun Anna Bronowicka)
III miejsce
Zespół „Wilga” z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (opiekun Joanna Klein-
-Szalkowska)

Wyróżnienia otrzymali:
Marta Sowińska ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku (opiekun Dominka 
Truszczyńska),
Zespół „Dzwoneczki” ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie (opiekun Barbara 
Krasnoborska),
Nadia Joachimiak-Szpinda z I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku (opiekun 
Katarzyna Bartoszewicz-Stromska),
Małgorzata Szmaglińska z Zespołu Szkół w Chojnicach (opiekunowie: Krzysztof 
Bigus i Maciej Werra),
Andrzej Boguszewski z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 
(opiekun Michał Kierzkowski),
Maria Kłosińska z Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku (opiekun 
Renata Kamińska),
Szymon Hudomięt z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (opiekun Karolina 
Kotkowska).
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Próba generalna przed oficjalnym występem.

Lekcja historii najnowszej przy pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
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Trudno wyobrazić sobie bez nich listopad, a zwłaszcza 
Wszystkich Świętych i Zaduszki. Chryzantemy symbolizują 
w Polsce pamięć, a ich popularność jako ozdoby grobów 
wiąże się też zapewne z dużą odpornością na mróz 
i małymi wymaganiami, jeśli chodzi o pielęgnację 
(nie znoszą zbyt częstego podlewania!). Te „cmen-
tarne” skojarzenia pojawiają się też na przykład we 
Francji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii biała chry-
zantema stanowi popularny składnik bukietów 
ślubnych – symbolizuje prawdę, szczerość 
i uczciwość; czerwona towarzyszy wyznaniom 
miłości. Jednak największą furorę zrobiły te 
kwiaty w Japonii – chryzantema stanowi tam 
(wraz z kwiatem wiśni) emblemat rodziny ce-
sarskiej i została upamiętniona świętem oraz 
orderem. Z kolei Chińczycy docenili zdolność 
tej rośliny do odradzania się z sadzonek pędo-
wych – według legendy chryzantema miała być 
dawniej piękną księżniczką, którą zakochany w niej 
smok przemienił w kwiat, gdy zażądała od niego za-
pewnienia wiecznej trwałości swojej urody.

„
”

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

Z GALERII DOBOSZ JANA                                                             więcej na www.solidarnosc.gda.pl

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
16,5 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania we wrześniu 
2022 r. w porównaniu z sierpniem 
2022 r.

Z 23,8 mln zł do 16,5 mln zł – spa-
dła od lipca 2021 r. do września tego 
roku łączna kwota zaległości polskich 
�rm w Krajowym Rejestrze Długów.

6687,81 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
we wrześniu 2022 r. W porównaniu 
z sierpniem wzrosło o 1,6 proc.

9,8 proc. – o tyle wyższa była 
produkcja sprzedana przemysłu we 
wrześniu tego roku w porównaniu z 
sierpniem 2022 r.

4,8 proc. – to wrześniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej. W porównaniu z 
sierpniem 2022 r. nie zmieniła się.

172,2 proc. – o tyle droższy był opał 
we wrześniu tego roku w porówna-
niu z wrześniem roku ubiegłego.

20 proc. – o tyle wyższe były ceny 
żywności we wrześniu 2022 r. w po-
równaniu z analogicznym miesiącem 
zeszłego roku.

35,6 proc. – o tyle podrożał gaz we 
wrześniu tego roku w porównaniu 
z wrześniem 2021 r.

LICZBA MIESIĄCA
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Hygge, czyli przytulność Prawie połowa majątku 
w rękach 1 procenta

Wypłata odszkodowań dla Polski za zbrodnie i zniszczenia wojenne to 
historyczny obowiązek Niemiec. Niemcy powinny to zrobić choćby dla-
tego, że jest to tak ważna sprawa dla Polski. To historyczny obowiązek, 
biorąc pod uwagę dziedzictwo Niemiec. Nie konfrontacją, ale współpracą 
można zdziałać naprawdę wiele.

Prof. Stephan Lehnstaedt 
na temat wypłaty reparacji wojennych przez Niemcy

1,2 proc. ludzi: 
47,8 proc. majątku

11,8 proc. ludzi: 
38,1 proc. majątku

33,8 proc. ludzi: 
13 proc. majątku53,2 proc. ludzi: 

1,1 proc. majątku

To, że na świecie panują ogromne nie-
równości majątkowe, raczej nie jest dla 
nikogo zaskoczeniem. Szokować może 
jednak skala. Nowy raport Credit Suisse 
pokazuje, że 47,8 proc. światowego bo-
gactwa gospodarstw domowych należy 
obecnie do 1,2 proc. dorosłej populacji 
świata. Drugie piętro piramidy globalne-
go bogactwa zajmują osoby kontrolujące 
38,1 proc. majątku – stanowią oni 11,8 
proc. populacji. 33,8 proc. ludzkości od-
powiada z kolei za 13 proc. światowych 
środków. Na samym dole (dnie?!) znalazła 
się natomiast największa grupa mieszkań-
ców Ziemi – 53,2 proc. ludzi ma do dyspo-
zycji łącznie 1,1 proc. ogólnego majątku.

Złociste chryzantemy

Popularność wśród starszych nasto-
latków i dwudziestoparolatków zyskuje 
cashstuffing – hasztag o takiej nazwie ma 
już blisko 600 milionów wyświetleń na Tik-
Toku. Pod dziwnie brzmiącą nazwą kryje 
się swojski pomysł kojarzący się z naszymi 
dziadkami, być może zresztą od nich prze-
jęty. Osoby uprawiające cashstuffing ogra-
niczają płatności kartą lub całkowicie z nich 
rezygnują. Zamiast tego dzielą otrzymywa-
ne pieniądze na odpowiednio podpisane 
koperty: rachunki za media, paliwo, jedze-
nie, ubrania, kosmetyki, apteka, rozrywka, 
wakacje, święta, nieprzewidziane zdarze-
nia, nowy laptop lub rower… Liczba kopert 
jest indywidualną decyzją, a umieszczana w 
nich gotówka też nie musi być dzielona po 

równo. Żelazną zasadą jest natomiast nie-
przekładanie pieniędzy – jeśli na przykład 
wyczerpiemy pulę wydatków na ubrania 
już na początku miesiąca, nie kupujemy 
nowych butów nawet jeśli są przecenione 
i w lepszej cenie, a w przyszłym miesiącu 
możemy ich już nie dostać. 

Trzeba dodać, że przedstawiciele in-
dywidualistycznego pokolenia Z chętnie 
sięgają po ozdobne koperty lub saszetki, 
a niekiedy zastępują je poręcznymi mini-
segregatorami, do których oprócz koszu-
lek z pieniędzmi dodają tabelki z zapisem 
wpłat i wypłat. Przyczyną popularności 
tej nowej-starej formy oszczędzania jest 
zapewne możliwość łatwiejszej analizy, 
a co za tym idzie – kontroli wydatków.

Pomysł na oszczędzanie 
dziadków w nowym wydaniu

Słowo hygge zyskało popularność jako 
duńska kontra do amerykańskiego i za-
chodnioeuropejskiego konsumpcjonizmu. 
Termin oznacza �lozo�ę życiową polega-
jącą na docenianiu małych przyjemności 
codziennego życia i dbaniu, żeby było 
ich jak najwięcej. Hygge jest więc samot-
ny wieczór z kubkiem gorącej czekolady 
i książką, rodzinna sesja gier planszowych, 
poczęstowanie kolegów w pracy  czekola-
dowymi babeczkami lub drożdżówkami 
z cynamonem czy kolacja dla przyjaciół, 
koniecznie w domu, a nie w restauracji. 
Przy czym trzeba dodać, że podana potra-
wa może składać się z kilku prostych skład-
ników, ciasto na deser zostało upieczone 
przy pomocy całej rodziny, a mieszkanie 

nie zostało idealnie posprzątane – prze-
ciwnie, powinno odzwierciedlać charak-
tery i zainteresowania mieszkańców, więc 
umieszczone w widocznych miejscach 
zdjęcia i nierówno poukładane na półkach 
książki, po które każdy może sięgnąć, są 
mile widziane. Jednym słowem, ma być 
prosto, skromnie i przytulnie. Omawiana 
�lozo�a sprowadza się bowiem właśnie do 
a�rmacji minimalizmu, prostoty i auten-
tyczności. To ostatnie jest zresztą często 
kwestionowane – sceptycy wskazują na 
skomercjalizowanie trendu przejawiające 
się w masowej produkcji, promocji i sprze-
daży koców, poduszek, kubków czy świec 
mających sprawić, że dom będzie bardziej 
hygge.

Ze wszech stron napływają do nas 
informacje o starzeniu się polskiego 
społeczeństwa, a także o wymieraniu 
Europejczyków. Obecnie szacuje się, że 
około jednej dziesiątej populacji świata 
stanowią osoby mające więcej niż 65 lat. 
W jakich państwach jest ich najwięcej? 

Według statystyk United Nations Popula-
tion Division seniorzy stanowią najwięk-
szy odsetek społeczeństwa w Monako 
(36 proc.), Japonii (29,8 proc.), na Wyspie 
Świętej Heleny (26,7 proc.), we Włoszech 
(23,7 proc.), w Finlandii (22,9 proc.), w Por-
tugalii (22,6 proc.) i w Grecji (22,5 proc.).

Kraje pełne staruszków
Tylu posłów różnych ugrupowań poparło 
w głosowaniu ustawę o preferencyjnym 
zakupie węgla przez gospodarstwa 
domowe.
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Jak tworzyliśmy 
Muzeum Miasta Gdyni

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU

Pierwszy raz byłem w Gdyni w lipcu 1959 roku. Wcześniej razem z rodzicami 
odwiedzałem w czasie wakacji krewnych w Gdańsku. Tym razem postano-
wiliśmy zobaczyć Gdynię. 

Już na skwerze Kościuszki przeżyliśmy znaczny szok – jak inna była Gdynia 
od Gdańska. Białe domy, szerokie ulice, w tym świadomość, iż miasto zbudowano 
w szybkim czasie lat międzywojennych XX wieku. Zapragnąłem wówczas, żeby 
kiedyś zamieszkać w tym mieście. I stało się to naprawdę latem 1981 roku, zostałem 
mieszkańcem gdyńskiej Chyloni. 

Po krótkim okresie pracy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku powiększyłem 
grupę pracowników będącego w organizacji Muzeum Miasta Gdyni, z czego byłem 
bardzo zadowolony. Namówił mnie Maciej Rdesiński, który długie lata prowadził 
dział muzealny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, zbierając eksponaty. 

Wśród większości pracowników, ludzi młodych, panowała koleżeńska atmos-
fera. Naszym szefem był dyrektor Wojciech Zieliński, a wspomniany wyżej Maciej 
Rdesiński prowadził jeden z działów. Pracowaliśmy w Domku Abrahama  przy ulicy 
Starowiejskiej i w byłym pawilonie handlowym na skwerze Kościuszki. Naszym 
głównym zadaniem było gromadzenie eksponatów i ich inwentaryzacja. Oprócz 
tego ściągaliśmy zewsząd książki i wszelkiego rodzaju broszury, wszystkie poświęco-
ne Gdyni. Często przysyłano nam dary z głębi kraju. Nad księgozbiorem z wielkim 
sercem czuwała bibliotekarka Ewa, polonistka, której rodzice posiadali wileńskie 
korzenie. Były dwie miłe historyczki, obie Barbary, jedna była rodowitą gdynianką, 
a druga poznanianką. Poznanianką była także najstarsza z nas, pamiętająca czasy 
międzywojenne, Izabela Gogolewska. Było małżeństwo gdynian Maria i Mariusz 
Dolegowie. Maria była głównym plastykiem w muzeum. Był Piotr, który podobnie 
jak ja, był historykiem, była Małgosia, fotograf muzealny.

Wszystkich nas ogarniała myśl – jakie ma być to muzeum? Tworzyliśmy wspólnie 
z dyrektorem różne jego wizje. A władza należała wówczas do PZPR i, co oczywiste, 
też miała dużo do powiedzenia. Należało się z tym liczyć. My pragnęliśmy pokazać 
Gdynię jako miasto wyrosłe z morza, z wielkim portem, także jako duże uzdrowisko. 
Miasto II Rzeczypospolitej. Chcieliśmy wyeksponować jego twórców: Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, a po 1935 roku wicepremiera i ministra 
skarbu, inżyniera Tadeusza Apolinarego Wendę, kierownika budowy portu, i wielu 
innych, którym Gdynia zawdzięczała swoje powstanie. Ale władza, zgadzając się z 
naszymi zamysłami, domagała się, by wykazać wszelkie bolączki tamtejszej przedwo-
jennej Gdyni, w postaci ubogich dzielnic, jak „Meksyk” czy „Szanghaj”. 

Równocześnie organizowaliśmy różne czasowe wystawy, m.in. „Wyzwolenie 
Gdyni w marcu 1945 roku”, filatelistyczne i największe każdego lata folklorystycz-
ne z udziałem kaszubskich zespołów ludowych bądź z innego regionu kraju. We 
wszystkich byliśmy współorganizatorami. Jedną wielką wystawę poświęciliśmy 
polskim malarzom marynistom. 

Po Wojciechu Zielińskim dyrektorem muzealnej placówki była przez kilka lat 
Joanna Lemańska, a po niej długi czas nasza miła koleżanka, historyk sztuki Dag-
mara Płaza-Opacka. Za czasów dyrektor Lemańskiej powstała już stała ekspozycja 
historii miasta, rozbudowana później za Płazy-Opackiej i już w nowej siedzibie, 
obok Teatru Muzycznego im. Baduszkowej. 

Przenosząc się do pracy na uniwersytecie w Białymstoku, nie bez żalu opuszcza-
łem Gdynię, stale tu jednak powracam i obserwuję z radością rozwój muzeum.

Aleksander Miśkiewicz

Ekipa twórców Muzeum Miasta Gdyni. U góry trzeci od lewej – Aleksander Miśkiewicz.
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Moje pierwsze spotkanie z człowie-
kiem NSZZ „Solidarność” nastąpiło 
bardzo wcześnie. Byłem wtedy nie-
mowlakiem. Nie zdawałem sobie 
sprawy, jaką osobę mam przed sobą, 
ponieważ człowiekiem z NSZZ „So-
lidarność”, z którym się spotkałem, 
był mój dziadek Jan Piotr Koziatek. 

Jako dziecko lubiłem przyjeżdżać 
do mojego dziadka, ponieważ wiąza-
ło się to z dużą ilością ekscytujących, 
ciekawych, a czasem mrożących krew 
w żyłach historii z jego życia. 

Rzecz, która najbardziej utkwiła mi 
w pamięci z licznych spotkań z dziad-
kiem, to historia z dnia, w którym zo-
stał internowany, 12 grudnia 1981 roku. 
Dochodziła północ, dziadek razem z 
babcią położyli spać dzieci do snu, w 
tym moją mamę. Ktoś zapukał moc-
no do drzwi, dziadek otworzył je i do 
mieszkania weszło kilku milicjantów w 
cywilnych ubraniach. Babcia była bar-
dzo przestraszona, tak samo jak dzie-
ci wyrwane ze snu głośną rozmową. 
Dziadka zabrano „tak jak stał”, w miesz-
kaniu została żona dziadka oczekująca 
kolejnego dziecka wraz z dwójką córek.. 
Nie wiedział, gdzie jedzie, na ile, co się 
z nim stanie, czy 12 grudnia wieczorem 
to było ostatnie spotkanie z rodziną. 
Nie wiedział. Na szczęście, niespełna 
rok później, dziadek wrócił do swo-
jej rodziny. Po zwolnieniu z aresztu 
nie mógł wrócić do pracy w stoczni. 
Dziadek znalazł się w trudnej sytuacji 
życiowej. Miał na utrzymaniu troje 
dzieci, ale nie mógł znaleźć nowego 

Moje spotkanie 
z NSZZ „Solidarność” 

Cezary Matuszewski

Jan Piotr Koziatek

miejsca zatrudnienia. Przyczyny wypo-
wiedzenia pracy ze stoczni odstraszały 
ewentualnych nowych pracodawców. 
Na szczęście, tak jak wielu rodzinom 
osób represjonowanych z powodów 
politycznych, mojej babci, dziadkowi 
i ich córkom konkretną pomoc okazali 
działacze i sympatycy zdelegalizowanej 
„Solidarności” ze Stoczni Gdańskiej. 
Niemal natychmiast od ogłoszenia sta-
nu wojennego zbierali składki finanso-
we przeznaczone na pomoc dla dzia-
łaczy pozbawionych wolności i źródeł 
utrzymania. Kiedy pytam się o te czasy 
mojej babci, zawsze ma łzy w oczach z 
powodu wielkiej pomocy i miłosierdzia, 
którą okazali jej stoczniowcy.

Dziadek bardzo dużo opowiadał mi 
historii, bo zawsze go o to prosiłem, ale 
nigdy nie wspominał o swoich wielkich 
osiągnięciach i sukcesach. Czytając 
broszurę z serii Bohaterowie Niepod-
ległej, przedstawiającą biografię mojego 
dziadka autorstwa Arkadiusza Kazań-
skiego, uznaję, że był bardzo skromną 
osobą. Nie wspominał o tym, że w 1968 
roku stał się technologiem na Wydziale 
Szefostwa Produkcji, że odznaczono go 
w 1976 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
że był przewodniczącym Komitetu 
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Gdańskiej, że we wrześniu 
1980 r. dołączył do Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Poległych 
Stoczniowców, który mogę oglądać 
do dnia dzisiejszego, że w 2006 roku 
otrzymał Krzyż Oficerski Odrodzenia 
Polski wręczony przez prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. 

Żałuję, że nie było mi dane spędzić 
więcej czasu z dziadkiem przeznaczone-
go na rozmowy i pochłaniania od niego 
mądrości, ponieważ w 2017 roku zmarł 
nagle, gdy miałem niespełna 12 lat. Nie 
zdążyłem się z nim pożegnać.

Cezary Matuszewski

Akademia Solidarności 

Członkowie częstochowskiej akademii na placu Solidarności w Gdańsku. 

Śladami z najnowszej historii Polski 
wędrują od 2015 r. członkowie Czę-
stochowskiej Akademii Solidarności.

Od 6 do 8 października br. grupa 
kilkudziesięciu osób z Częstochowskiej 
Akademii Solidarności odbyła studium 
formacyjne od Warszawy do Gdyni.

W ramach programu „Do źródeł 
wolności” zwiedzili oni  najpierw Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie oraz Muzeum – Izbę Pa-
mięci ks. Jerzego Popiełuszki przy para-
fii św. Stanisława Kostki w Warszawie. 
Idąc szlakiem męczeństwa kapłana, 
patrona NSZZ „S”, stanęli też na tamie 
we Włocławku. Przypomnijmy, że krzy-
że upamiętniające śmierć ks. Jerzego 
w 1984 roku stoją na prawym brzegu 
Wisły, przy zejściu z tamy nad wodę.

Na gdańskim etapie wędrówki nie 
zabrakło historycznej już dziś Sali BHP 
dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
oraz pomnika Poległych Stoczniowców, 
odsłoniętego w grudniu 1980 r. Był też 
czas na odwiedzenie bazyliki św. Brygidy 
i na wysłuchanie, okraszonego materia-
łem multimedialnym, wykładu ks. kano-
nika Ludwika Kowalskiego o dziejach tej 
wyjątkowej świątyni.

W Gdyni uczestnicy objazdu zwie-
dzili działające od siedmiu lat Muzeum 
Emigracji, usytuowane w miejscu, z któ-
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rego przed 1939 rokiem w rejs do obu 
Ameryk udawali się polscy emigranci 
m.in. z Małopolski i Śląska. Kolejnym 
punktem na mapie skłaniającym do 
refleksji i zadumy był pomnik Ofiar 
Grudnia ’70 przy przystanku Gdynia-
-Stocznia.

Liderem grupy z Częstochowy był 
Zbigniew Bonarski, animator Akade-
mii Solidarności, działacz NSZZ „S” od 
1980 r., przewodniczący Stowarzyszenia 
„Solidarność i Niezawisłość”,  organi-
zator pielgrzymek ludzi pracy na Jasną 
Górę.  

Akademików Solidarności opro-
wadzał po historycznych miejscach 

Gdańska i Gdyni Roman Stegart, pra-
cownik Działu Informacji ZRG NSZZ 
„S”, gdyński „komunard” – stocznio-
wiec ze Stoczni im. Komuny Paryskiej, 
świadek 1970 i 1980 roku, dzieląc się 
obficie osobistymi wspomnieniami z lat 
70. i 80. XX wieku.

Warto zaznaczyć, że związkowa 
„uczelnia” stara się integrować środo-
wiska patriotyczne Częstochowy. Po-
mocna jest współpraca z Instytutem 
Pamięci Narodowej. Wśród wykładów 
są te związane z powstaniem NSZZ 
„Solidarność” oraz te o tematyce nie-
podległościowej. 

(asg)
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Biała pod Treflami
„BIAŁA POD TREFLAMI” jest fabularyzowaną biogra-
�ą Haliny Starzyńskiej, członkini Solidarności Walczą-
cej. 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. Powieść równie 
dobrze można jednak odczytać jako rozbudowany 
obrazek ukazujący upadek komunizmu i narodziny 
wolnej Polski z perspektywy szeregowych członków 
„Solidarności”. 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 Martyny
Werry, od lat współpracującej z „Magazynem 
Solidarność”, prezentujemy w odcinkach na łamach 
naszego pisma. Zapraszamy do lektury.

PROLOG I

Karłowiczówna

Ciepłe powietrze rozbrzmiewało bzyczeniem 
owadów. Pachniało kwiatami. 

Pięcioletnia Hania Karłowicz po uroczystym 
niedzielnym obiedzie czekała na kompot. Co jak 
co, ale kompot w niedzielę musiał być – tak samo, 
jak po nocy musiał przyjść dzień, a po zimie – wio-
sna.

Miała na sobie elegancką, choć nieco sztywną, 
kremową sukienkę. Jej brat i siostra, także przybyli 
goście, również byli wystrojeni.

Najbardziej okazale prezentowała się pani Mila 
Recusiowa, chociaż ze względu na letnią porę roku 
nie miała na sobie kremowego futra, które tak za-
chwycało Hanię.

Hrabia Recuś, mąż pani Mili, zginął młodo 
– został zamordowany w Katyniu. Dzieci nie mie-
li. Żona bardzo przeżyła jego śmierć, nie chciała 
ponownie wychodzić za mąż. Zamiast tego zaprzy-
jaźniła się z mieszkającymi w sąsiedniej willi dok-
torem Karłowiczem i jego żoną. Może stało się tak 
dlatego, że oni również przeżyli swoje. Przed woj-
ną mieszkali w Zgierzu pod Warszawą, ale w 1943 
roku Niemcy wywieźli ich do wychowawczego 
obozu pracy w okolicach Wyszogrodu. Przyczyną 
była powstańcza działalność mamy, która służy-
ła w Armii Krajowej (należała do grupy księcia 
Konstantego Radziwiłła, który poległ w Zegrzu; 
jego zwłoki znaleziono dopiero w 1966 roku). 
Mieli szczęście – nie zostali zamordowani, mała 
Hania tylko odmroziła sobie ręce. Dzieci z babcią 
opuściły zresztą obóz dość szybko. Rodzice zostali 
na robotach przymusowych. Z tamtego doświad-
czenia wyniosła niechęć do Niemców i wszelkich 
opresyjnych systemów.

Dla trojga dzieci państwa Karłowiczów hrabina 
Recusiowa stała się przyszywaną ciocią.

– Kto będzie grzeczny, temu kupię landryny. 
Jutro, bo dziś niedziela – powiedziała teraz swoim 
pięknym, rozmarzonym głosem.

Hania nie była grzeczna. Ale wiedziała, że i tak 
dostanie landrynki w papierowej torebce, czerpane 
z wielkiego słoja.

*    *    *

Jako nastolatka była harda. W szkole niekiedy 
przysparzało jej to kłopotów.

Kiedyś nie przyniosła wypracowania z polskie-
go. Na sugestię, żeby wobec tego przygotowała je 
na następną lekcję, odmówiła. Zapytana przez 
zaskoczoną nauczycielkę o przyczynę, odparła, że 
nie widzi powodu, dla którego miałaby to robić. 
Jak łatwo się domyślić, konwersacja zakończyła się 
dwójką. Później zaczęła wagarować. Dyrektorka 
wezwała ją „na dywanik” i zażądała, żeby przy-
sięgła, iż nigdy więcej nie wymknie się ze szkoły. 
Ponownie odmówiła. Lubiła natomiast biologię. 
Mimo to na początku nie zamierzała łączyć z nią 
życia.

Zdecydowała się na studia aktorskie w Warsza-
wie. Żeby się utrzymać, dorabiała jako bileterka 
w kinie. Jej nieco egzotyczna uroda – długie, czar-
ne loki, pasujące do mocnej opalenizny – podobała 
się wielu mężczyznom. Nie tylko studentom – nie 
minęło dużo czasu, jak jeden z wykładowców za-
czął zapraszać niepokorną, wygadaną studentkę do 
cukierni. Nie łączył ich żaden romans, ale historię i 
tak przerwał przyjazd ojca Hani. Nie było dyskusji 
– musiała zrezygnować ze studiów.

Rok akademicki już się zaczął. Nad Hanią zawi-
sło widmo powrotu do Gdańska. Nie mając nic do 
roboty, niedoszła studentka włóczyła się ulicami 

miasta. Podczas jednego z takich spacerów spo-
tkała nauczyciela biologii. Słowo do słowa, okazało 
się, że pan od przyrody pracuje teraz na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Dzięki swoim kontaktom 
załatwił dawnej ulubionej uczennicy miejsce na 
Wydziale Biologii oraz możliwość pracy w labo-
ratorium. Te studia udało się ukończyć już bez 
dalszych przygód.

Podczas studiów poznała Wieśka, przyszłego 
męża.

PROLOG II

Gdańsk, 16 grudnia 1970 r.

Powietrze drżało od krzyku. Młoda kobieta 
o długich czarnych włosach ze zgrozą, ale i fascy-
nacją patrzyła na szarpiących się z milicjantami. 
Młodzi i starzy. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Mimo 
brutalnej pacyfikacji, tłum nie rzedł. Przeciwnie, 
wydawało się, że pokaz siły podsyca ludzką wście-
kłość. Wściekłość i dumę. I determinację.

Hani przypomniały się opowieści matki, któ-
ra brała udział w powstaniu warszawskim. Wtedy, 
w przemienianym w gruzy mieście, musiało być po-
dobnie. Groza i fascynacja. Krew, krzyk i przemoc. 
Powstanie gdańskie. Chociaż teraz żadna ze stron nie 
używa broni – przynajmniej palnej, bo pałek to mili-
cja nie szczędzi. Ale czy aby na pewno tylko pałek?

W powietrzu rozległy się strzały. Jakiś człowiek 
upadł.

Wiesiek pociągnął ją za rękę.

*    *    *

Po świętach

W pokoju nauczycielskim panował poświą-
teczny rozgardiasz. Pedagodzy przekrzykiwali się, 
wymieniając się wiadomościami, kto jak spędził 
święta. Zwłaszcza panie  gorliwie opowiadały sobie 
o przygotowanych potrawach i upominkach dla 
dzieci.

„Jakie to banalne” – pomyślała Hania.
Jako jedyna nie włączała się do rozmowy. Nie 

potrafiła zapomnieć tego, co widziała. Wściekłości 
i dumy protestujących. Brutalności milicjantów. I 
atmosfery powstania.

Z zamyślenia wyrwał ją głos Ilony. Jej uszu doszło 
słowo „Gdańsk”, a także słowa „Gdynia” i „stocznia”. 
Ilona mówiła o gdańskiej Stoczni im. Lenina.

– Słyszeliście, że w Gdyni i Gdańsku chuligani 
bili się z milicją pod stocznią? Tuż przed świętami! 
– mówiła podekscytowana koleżanka.

– Tacy to nawet świętego czasu nie uszanują 
– odezwała się Marta potępiającym tonem.

– Ja też o tym czytałem – odezwał się Władek. – 
Podobno chuligani rozbijali witryny sklepów i na-
padali na niewinnych ludzi. Na szczęście milicjanci 
pokazali im, gdzie raki zimują. Jak rycerze…

Nie wytrzymała.
– Nieprawda! – powiedziała nieco głośniej niż 

zamierzała.
Momentalnie zapadła cisza.
– Co jest nieprawdą? – odezwała się wreszcie 

Helena.
– To wszystko! To nie byli chuligani, tylko 

stoczniowcy! Zwykli ludzie, którzy po prostu do-
magali się powrotu do poprzednich cen. I dzięki 
nim te ceny przywrócili!

– Ale przecież w „Trybunie Ludu” napisali, że 
to byli chuligani!

– A w Radiu Erewań mówili, że na placu Czer-
wonym w Moskwie rozdają samochody. Tylko że 

nie samochody, a rowery, i nie rozdają, a kradną 
– zakończyła Hania.

A przynajmniej chciała zakończyć. Bo potem 
musiała jeszcze odpowiedzieć na mnóstwo pytań.

*    *    *

Kiedy tego samego dnia wracała z lekcji, za-
czepiła ją dyrektorka. Usłyszała, że po skończonej 
pracy ma przyjść do jej gabinetu. Domyślała się, 
o co chodzi. Klasyczne wezwanie „na dywanik”. 
Nie zdziwiło jej też standardowe pytanie:

– Czy wiecie, dlaczego zostaliście wezwani, 
koleżanko?

– Domyślam się – odparła zgodnie z prawdą.
– Dlaczego więc rozpowszechniacie fałszywe 

informacje?
„Jak Radio Erewań” – pomyślała. A głośno po-

wiedziała:
– Nie rozpowszechniam, tylko mówię podczas 

prywatnych rozmów. Nie fałszywe, tylko prawdzi-
we. I nie jakieś tam nie wiadomo skąd wzięte in-
formacje, tylko rzeczy, które widziałam na własne 
oczy.

– Milczeć!
Poczuła irytację.
– Przed chwilą miałam mówić – powiedziała. 

– Nie można mówić i milczeć jednocześnie.
Zapadła cisza. Przerwała ją dyrektorka:
– Czy przekazywaliście fałszywe informacje 

również uczniom?
– Powtarzam: to nie były żadne fałszywe in-

formacje, tylko wydarzenia, których byłam świad-
kiem. Ale nie, nie rozmawiałam o tych sprawach 
z uczniami, bo te kwestie nie są w żaden sposób 
związane z biologią, której mam przyjemność 
nauczać. Gdyby jednak któryś z uczniów zapytał 
o sytuację w Trójmieście, czułabym się w obowiąz-
ku odpowiedzieć. Zadaniem szkoły jest mówienie 
prawdy.

Ponownie zapanowało milczenie. I ponownie 
przerwała je dyrektorka.

– Jesteśmy gotowi puścić w niepamięć tę poża-
łowania godną sytuację – oznajmiła. – Wygłosicie 
samokrytykę, oświadczycie, iż cała sytuacja jest 
tylko nieporozumieniem, a w Trójmieście doszło 
do chuligańskich wybryków, z którymi na szczę-
ście nasza Milicja Obywatelska poradziła sobie 
w sposób wzorcowy.

Hania hardo spojrzała jej w oczy.
– A co, jeśli tego nie napiszę? – zapytała 

wprost.
Dyrektorka wytrzymała jej spojrzenie.
– W takim przypadku udowodnicie, że nie za-

sługujecie na miano pracownika naszej placówki 
– odpowiedziała twardo.

– Myślałam, że o dopuszczeniu do zawodu na-
uczyciela decydują posiadane kwalifikacje, a nie 
jakieś tajemnicze zasługi.

– Nie schodźcie z tematu, koleżanko. A tymi 
żarcikami tylko pogarszacie swoją sytuację.

– Jakimi żarcikami? Naprawdę tak myślałam. 
To prawda, taka sama jak ta, że wojsko i milicja 
atakowały tych, którzy ośmielili się zaprotestować 
przeciw podwyżkom cen. A w Gdyni nawet strze-
lali do ludzi, których jedyną winą było to, że jak 
co dzień chcieli pójść do pracy.

– Dość tego cyrku! – tym razem dyrektorka 
podniosła głos. Robiła to niezwykle rzadko, tylko 
wtedy, gdy coś naprawdę ją zdenerwowało. – Czyli 
odmawiacie złożenia samokrytyki?

– Oczywiście, że odmawiam.

– W takim razie – dyrektorka wróciła do zwy-
kłego beznamiętnego tonu – nie widzę możliwości 
dalszej współpracy. Nie możemy narażać naszej 
młodzieży na demoralizację ani naszej placówki 
na utratę reputacji. Wielka szkoda, koleżanko.

*    *    *

Tak zakończyła się kariera Hani jako nauczy-
cielki warszawskiego liceum. Ale kłopoty miały do-
piero się zacząć. Z początku nie było najgorzej. Po 
dwóch dniach od pamiętnej wymiany zdań dostała 
oficjalne przeniesienie do Technikum Rolniczego 
w Jadwisinie. Technikum, konieczność dojazdu, 
ale naprawdę nie było źle. Jeszcze.

Kiedy tego wieczora Wiesiek wrócił z dyżuru, 
wydawał się po prostu zmęczony. Nie zdziwiło jej 
to – charakterystyczne dla pracy lekarza dyżury 
odbywające się na zmianę w dzień i w nocy mogły 
człowieka wykończyć. A jednak tym razem mąż 
miał jej do zakomunikowania coś więcej  niż stan-
dardowe opowieści o przebiegu operacji.

Kiedy tylko zasiedli do kolacji, powiedział:
– Biorą mnie do wojska.
– Co takiego? – w pierwszej chwili wiadomość 

jakby do niej nie dotarła
– Dostałem przydział do wojska.
– Ale… jak to? Przecież powinni brać młodych 

chłopaków, a nie doświadczonego lekarza!
– Haniu, przecież ja to wiem. Ale fakty są takie, 

że biorą mnie w kamasze. Będę musiał wyjechać 
do Koszalina na dwa lata.

Poczuła złość. Czyżby macki jej dawnej szefo-
wej sięgały aż tak daleko?

– Na dwa lata… – powtórzyła jak echo.
– Tak – zamilkł na chwilę. – Co teraz z nami 

będzie, Haniu?
– A co ma być? – zdenerwowała się jeszcze 

bardziej. 
Gdy wychodziła za mąż za młodszego o trzy 

lata mężczyznę, czuła się nieco dojrzalsza, jego 
pytania czasem ją drażniły. – Będziemy musieli 
przeprowadzić się do Koszalina.

– Ale przecież tu masz pracę…
– Wiesiek, bądź poważny. Jesteśmy rodziną. Be-

atka nie będzie wychowywała się bez ojca przez 
dwa lata, a kto wie, czy nie dłużej.

Nie próbował się z nią kłócić. Beatka – ich ma-
lutka córeczka. Ukochana jedynaczka. Chociaż nie 
do końca – miała braciszka, który jednak zmarł 
kilka dni po porodzie. Zarówno Hania, jak i Wie-
siek bardzo to przeżyli.

Wkrótce przyjechali do Koszalina. I tu zaczęły 
się schody.

Okazało się, że w tutejszych szkołach nie ma 
zapotrzebowania na nauczycieli biologii. A może 
historia jej odejścia z warszawskiego liceum wy-
przedzała ją? Jakiekolwiek były przyczyny, żadna 
z koszalińskich szkół nie wyraziła zainteresowania 
zatrudnieniem Hani.

Wracając z kolejnej, zakończonej fiaskiem roz-
mowy, ujrzała budynek domu kultury. I wtedy ją 
olśniło.

Nie przywiązywała wagi do posiadanego wy-
kształcenia muzycznego – grę na fortepianie trak-
towała raczej w kategoriach hobby. Formalnie mia-
ła jednak kwalifikacje do gry na tym instrumencie. 
„Właściwie, dlaczego nie?” – pomyślała.

Weszła. Zapytała. A wyszła już jako pracownik 
domu kultury.

Martyna Werra
Cdn.
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UCZNIOWSKIE VADEMECUM BANKOWOŚCI: PODSUMOWANIE PROJEKTU

Warsztaty i wycieczki

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji 
ekonomicznej

Plakat promu-
jący projekt 

„Uczniowskie 
vademecum 

bankowości”.

W programie była też wycieczka na Stadion Narodowy.
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niewielką część sumy, zapewniamy so-
bie zabezpieczenie, które może okazać się 
kluczowe w nagłej sytuacji. Nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć przyszłości, dlatego 
warto być gotowym na wiele możliwości. 
Oszczędzanie jest kluczową formą za-
pewniania sobie spokoju w przyszłości, 
dlatego warto oszczędzać – to fragment 

W dniach 6–7 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wągliko-
wicach noszącej imię NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w wycieczce edu-
kacyjnej do Warszawy. Młodzież zwiedziła między innymi Centrum Nauki 
Kopernik i  Stadion Narodowy, ale także Muzeum bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, składając kwiaty na jego grobie. Wyprawa do stolicy była ostatnim 
punktem projektu zatytułowanego „Uczniowskie vademecum bankowości” 
realizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, a współfinanso-
wanego przez Narodowy Bank Polski. 

waniu marzeń, jak i pomocy bardziej 
potrzebującym.

Nagrody w konkursie literackim 
na najlepszą pracę na tematy związa-
ne z bankowością i finansami wręczał 
Wiktor Kamiński, dyrektor Oddziału 
Narodowego Banku Polskiego w Gdań-
sku, podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego w Szkole Podstawowej 
im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowi-
cach. Nagrody: tablet, opaskę sportową 
i powerbank otrzymali: pierwsze miej-
sce Marcelina Góra, drugie – Bartosz 
Kerlin, trzecie – Amelia Majkowska. 
Wyróżnieni uczniowie dostali również 
od NBP srebrne monety okolicznościo-
we, na których uhonorowano polskich 
ekonomistów. 

Wycieczka edukacyjna 

Ostatnim punktem projektu była  
wycieczka edukacyjna do Warszawy. 
Uczniowie szkoły w Wąglikowicach 
zwiedzili między innymi Centrum Na-
uki Kopernik i  Stadion Narodowy, ale 
także Muzeum bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, złożyli kwiaty na jego grobie. 
Na młodych ludziach szczególne wra-
żenie zrobiła wizyta w największym 
w Europie centrum nauki, gdzie dzięki 
interaktywnym eksponatom można sa-
modzielnie odkrywać zjawiska i zasady 
rządzące światem.

– Bardzo podobała mi się wycieczka 
do Centrum Nauki. Szczególnie zapa-
miętałam taki pokój, w którym oszu-
kiwane były zmysły. Lekcje w takich 
miejscach są fajniejsze niż te w klasie, 
gdzie wszystkiego dowiadujemy się 
tylko z książki. Zetknięcie na żywo ze 
zjawiskami fizycznymi jest ciekawsze 
– mówi Zosia Data, jedna z uczennic 
szkoły w Wąglikowicach.

Na innym uczniu mocne wrażenie 
zrobiło pokonywanie przeszkód w wóz-

ku inwalidzkim. – Można było wczuć 
się w osobę niepełnosprawną i do-
świadczyć ograniczeń, z którymi tacy 
ludzie spotykają się na co dzień. Tacy 
ludzi mają trudne życie. Okazuje się, 
że nawet przejechanie przez próg może 
być dużym problemem. Takie lekcje są 
bardzo pożyteczne – podkreśla Bartło-
miej Winicki. 

– Bardzo potrzebne są tego typu 
projekty związane z edukacją finanso-
wą młodzieży. Szczególnie pożyteczne 
są informacje na temat usług banko-
wości elektronicznej. Wiemy, że nowe 
technologie zwiększają dostępność do 
usług bankowych, ale także większe są 
zagrożenia. Dlatego ważne jest, żeby już 
od najmłodszych lat uczyć dzieci, jak ra-
dzić sobie z finansami. Istotne jest także 
uczenie młodzieży oszczędzania, ale też 
dbania, aby te pieniądze były bezpiecz-
ne  – mówił po wizycie w Oddziale NBP 
w Gdańsku Sławomir Grzyb, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach 
im. NSZZ „Solidarność”.

Atrakcyjność działań w projekcie 
możliwa była dzięki wsparciu  z Naro-
dowego Banku Polskiego.

Małgorzata Kuźma

Warsztaty 
Celem projektu „Uczniowskie va-

demecum bankowości” była edukacja 
finansowa młodzieży Szkoły Podsta-
wowej w Wąglikowicach noszącej imię 
NSZZ „Solidarność”. W projekcie wzię-
ło udział 25 dzieci z klas VI–VIII. 

W styczniu 2022 roku odbyły się 
warsztaty poświęcone między inny-
mi historii i funkcjom pieniądza oraz 
bezpieczeństwu w bankowości elektro-
nicznej. Zajęcia prowadzone były przez 
trenerów ze Stowarzyszenia Krzewienia 
Edukacji Finansowej w Gdyni.

 – Zajęcia prowadzone były metodami 
warsztatowymi, czyli w myśl zasady, że 
zdobywam sprawność i wiedzę, jak usły-
szę, przeczytam, zobaczę i zrobię. Były więc 
zajęcia warsztatowe z rozpoznawania pol-
skich znaków pieniężnych, systemu eme-
rytalnego w Polsce, bardzo ciekawe zajęcia 
poświęcone historii pieniądza, w sumie 
odbyło się sześć warsztatów – mówi Rena-
ta Tkaczyk dyrektor Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy i koordynator projektu.

W maju odbyły się ostatnie zajęcia 
warsztatowe, na których uczniowie zapo-
znali się z historią systemu ubezpieczeń 
społecznych w Europie i Polsce. Mówio-
no również o konsekwencjach tzw. pracy 
na czarno, płaceniu części pensji „pod 
stołem” i innych patologiach zatrudnie-
nia oraz o konsekwencjach niepłacenia 
składek na ubezpieczenia społeczne.

Wizyta w NBP

16 marca br. młodzież z Wąglikowic 
uczestniczyła w wycieczce do siedziby 

Oddziału Narodowego Banku Polskiego 
w Gdańsku. W pierwszej części spotka-
nia dyrektor oddziału Wiktor Kamiński 
przedstawił krótki zarys historii pie-
niądza oraz jak wygląda powstawanie 
banknotów i monet. W drugiej części 
młodzież zadawała pytania, które do-
tyczyły między innymi funkcjonowania 
banku,  wartości polskiego pieniądza, 
sposobów zabezpieczenia pieniędzy czy 
tego, jak wygląda konwój przewożący 
pieniądze.  

Młodzież pisze o pieniądzach

W czerwcu tego roku został roz-
strzygnięty konkurs literacki organi-
zowany w ramach projektu. Po co są 
pieniądze?, czy warto oszczędzać?, 
ale także: czy należy się nimi dzielić z 
potrzebującymi? – to główne pytania, 
jakie stawiali sobie autorzy nagrodzo-
nych prac.

– W ramach projektu ogłosiliśmy 
konkurs na pracę literacką poświęconą 
szeroko pojętym finansom. Można było 
pisać o oszczędzaniu, przedstawić wła-
sne przemyślenia na temat finansów, 
bankowości. Młodzież  podjęła wy-
zwanie, przygotowała prace, komisja je 
oceniła, a laureaci  otrzymali wartościo-
we nagrody. Prace dobrze przysłużyły 
się utrwaleniu wiedzy – mówi Renata 
Tkaczyk.

Zgromadzone oszczędności dają tak-
że zabezpieczenie na wypadek nieprze-
widzianych sytuacji. Zbierając pienią-
dze, nie powinniśmy przeznaczać całości 
kwoty na wydatki. Odkładając nawet 

pracy Amelii Majkowskiej, jednej z lau-
reatek konkursu.

To, co cieszy, to fakt, że młodzi ludzi 
w swoich pracach, oprócz uznania roli 
pieniądza w życiu człowieka, podkre-
ślają znaczenie innych wartości. A więc 
pieniądz może służyć zarówno realizo-

Bardzo potrzebne są tego typu 
projekty związane z edukacją 
finansową młodzieży. 
Szczególnie pożyteczne są 
informacje na temat usług 
bankowości elektronicznej. 
Wiemy, że nowe technologie 
zwiększają dostępność do 
usług bankowych, ale także 
większe są zagrożenia. 
Dlatego ważne jest, żeby 
już od najmłodszych lat 
uczyć dzieci, jak radzić sobie 
z finansami.  Istotne jest 
także uczenie młodzieży 
oszczędzania, ale też dbania, 
aby te pieniądze były 
bezpieczne 
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KONKURS

Na zdjęciu widniał fragment pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, mieszczącego 
się przy alei Solidarności. Wyżej cały obiekt, w ramce część prezentowana w poprzed-
nim numerze „Magazynu”.

Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy jedną, tym razem nagroda trafi 
do pana Bogusława z Gdyni. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym numerze 
„Magazynu” prezentujemy kolejną fotografię fragmentu obiektu (odsłoniętego 
11 listopada 2010 r.), związanego z „Solidarnością”. Dla ułatwienia dodajmy, 
niemieszczącego się w Trójmieście. Jak zwykle pytamy. Co to jest? Odpowiedzi 
prosimy przesyłać na adres:  m.kuzma@solidarnosc.gda.pl.

Nowa zagadka

Dla spostrzegawczych
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Rozwiązanie zagadki fotograficznej z numeru 10/2022

Dziesiątków porad udziela każde-
go miesiąca Dział Prawny Regionu 
Gdańskiego „Solidarności”. W przy-
padku spraw, które nie wymagają 
czasochłonnych analiz, poradę ustną 
można uzyskać nawet tego samego 
dnia, także telefonicznie. Dla człon-
ków Związku nie wiąże się to z żadny-
mi opłatami ani innymi kosztami. 

– Pomagamy związkowcom, ale 
i kombatantom oraz osobom, które 
były represjonowane, niezależnie od 
ich aktualnej przynależności z uwagi na 
przeszłość i walkę na rzecz niepodległej 
Polski – mówi mec. Maria Szwajkiewicz  
z Działu Prawnego. 

Porady te dotyczą różnego rodzaju 
przyznawanych świadczeń, jak choćby 
odszkodowań za internowanie i nie-

słuszne skazanie. Jest to ważny element 
działalności związkowych prawników, 
ale nie główny. Znacznie częściej pomoc 
udzielana jest czynnym członkom „So-
lidarności”. Najbardziej czasochłonny 
element to opinie prawne. Takich w tym 
roku zostało wydanych już dziewięć. 

– Opinie są pisane w skomplikowa-
nych sprawach, w których stan prawny 
jest niejasny lub występują rozbieżno-
ści interpretacyjne – tłumaczy mec. 
Tomasz Wiecki, radca prawny z Działu 
Prawnego. 

Sytuacja wymaga wówczas czaso-
chłonnej analizy prawnej, a jej przygoto-
wanie może potrwać co najmniej kilkana-
ście dni. Trzeba bowiem zebrać materiał, 
a następnie go przeanalizować.

– Czasem prosimy o dostarczenie 
dodatkowych dokumentów oraz infor-

macji, zdarza się również konieczność 
konsultacji między prawnikami i stąd 
wydłużony termin. Nie są to opinie, jakie 
można napisać w ciągu np. jednej godziny. 
Trzeba ustalić stan faktyczny oraz prawny 
sprawy, w tym celu należy szczegółowo 
przeanalizować nie tylko przepisy prawa, 
ale także orzecznictwo i doktrynę prawną 
– relacjonuje Tomasz Wiecki. 

W sprawach szczególnie zawiłych 
z zakresu prawa pracy niekiedy są ko-
nieczne konsultacje z prawnikami z Ko-
misji Krajowej Związku. Zdarza się, że 
wydawane opinie prawne wpływają nie 
tylko na konkretny zakład pracy czy 
komisję, która wniosła o stanowisko, 
ale cały kraj (w Polsce nie obowiązuje 
charakterystyczny dla takich elementów 
brytyjski system precedensowy, ale je-
śli sprawy są w jakiś sposób podobne, 
to wydana opinia może być przydatna 
także gdzie indziej). 

W innych, mniej skomplikowanych 
sprawach wydawane są stanowiska 
prawne i przygotowywane projekty 
pism. Takich przypadków było w tym 
roku 58. Praca nad nimi obejmuje tak-
że odpowiedzi na zadawane zapytania, 
w tym udzielenie wyjaśnień prawnych. 
Dotyczy to w zdecydowanej mierze pra-
wa pracy, ale i np. sygnalistów w związku 
z obowiązującą ustawą, ponieważ i taki 
przypadek się zdarzył. Pozostałe kilka-
dziesiąt spraw dotyczyło różnych te-
matów, od czasu pracy zaczynając, a na 
odprawach emerytalnych kończąc. 

Pracują dla komisji 
zakładowych...  

Dział Prawny opiniuje dla komisji 
zakładowych regulaminy pracy, wyna-
gradzania, zapisy związane z zakłado-
wym funduszem świadczeń socjalnych 
czy przygotowuje lub opiniuje projekty 
pism, jakie komisje chcą skierować do 
pracodawców. 

– Projekty regulaminów są z reguły 
fachowo przygotowane. Owszem, zda-
rzają się błędy, ale można powiedzieć, 
że regulaminy tak czy inaczej są dobrze 
opracowane – podsumowuje Tomasz 
Wiecki. 

Gorzej sytuacja wygląda, jeśli do 
Działu Prawnego wpłynie regulamin, 
który, choć obecnie obowiązuje, powstał 
w czasie, gdy organizacji związkowej 
w firmie jeszcze nie było. W praktyce 
bywa tak, że są to tzw. odsyłacze do ko-
deksu pracy, ponieważ zapisy potrafią 
sprowadzać się do informacji, że... okre-
ślone przepisy znajdują się w ustawie 
czy rozporządzeniu. Takie regulaminy 
niczego więc nie komunikują, gdyż nie 
zawierają konkretnych informacji na 
temat praw pracowników w zakładzie. 
Zostały przygotowane, ponieważ istniał 
taki obowiązek i choć formalnie są, to 
nie spełniają swojej funkcji (nie są dla 
pracowników zatrudnionych w danym 
zakładzie pracy źródłem wiedzy o ich 
prawach z zakresu prawa pracy). 

Kolejna część pracy Działu Prawne-
go związana z zakładowymi bądź mię-
dzyzakładowymi komisjami dotyczy 
czasu pracy, podwyżek wynagrodzeń, 
sporów zbiorowych oraz kar dyscypli-

narnych. Prawnicy zajmują się także 
projektami skarg kierowanych do in-
spekcji pracy czy projektami uchwał o 
szczególnej ochronie związkowej lub w 
innych sprawach. Analizowane są także 
zapisy dotyczące godzin związkowych, 
ponieważ tutaj organizacje zakładowe 
często popełniają błędy, a pracodawcy 
sprawdzają te dokumenty i wytykają 
uchybienia formalne. 

Znacznie więcej spraw dotyczy pro-
blemów indywidualnych. Takich opinii 
w samym tylko bieżącym roku wydano 
dotąd już ponad 800. Są one udzielane 
osobiście lub telefonicznie.   

…jak i konkretnych osób

Odpowiedź na swoje pytanie moż-
na otrzymać „od ręki” bądź po krótkim 
czasie oczekiwania potrzebnym na 
sprawdzenie konkretnych przepisów. 
Najpierw trzeba zadzwonić na jeden 
z numerów Działu Prawnego i umówić 
się na wybrany dzień. 

Prawnicy zajmujący się sprawami 
indywidualnymi są codziennie. Przy-
chodząc do nich, trzeba okazać legity-
mację związkową bądź potwierdzenie 
odprowadzania składki na organizację 
związkową, co również jest akcepto-
wane jako dowód przynależności do 
„Solidarności”. 

– Czasami zgłaszające się osoby 
przyjmowane są jeszcze tego samego 
dnia – informuje Maria Szwajkiewicz, 
która zajmuje się indywidualnymi spra-
wami. 

Zgłaszenia dotyczą np. ubezpieczeń 
społecznych, a więc ZUS, emerytur, 
rent, wypadków przy pracy, zasiłków 
chorobowych czy macierzyńskich. 

Druga grupa to tematy stricte zwią-
zane z prawem pracy, czyli nadgodziny, 
urlopy, wypowiedzenia umów o pracę, 
zwolnienia dyscyplinarne i z tytułu dłu-
gotrwałej choroby. 

W niektórych przypadkach wy-
starcza jedna porada, w innych sprawę 
trzeba kontynuować, czasem nawet 
w sądzie. 

– Ale jest to kwestia indywidualna, 
zależna od nastawienia danej osoby: czy 
chce kierować sprawę do sądu, czy nie 
– zastrzega Maria Szwajkiewicz. 

Ze statystyk wynika, że jeżeli ktoś 
decyduje się na skierowanie sprawy do 
sądu, to w połowie przypadków repre-
zentuje siebie sam (a Dział Prawny RG 
sprawdza czy koryguje pisma). Pozostałe 
przypadki to sprawy prowadzone przez 
osoby z Działu Prawnego będące pełno-
mocnikami skarżących związkowców. 

Trzeba tutaj pamiętać, że postępo-
wanie sądowe może trwać około dwóch 
lat i nie jest to wyjątek. Same terminy 
odstępów pomiędzy poszczególnymi 
rozprawami mogą wynieść dziewięć 
miesięcy.

Na tym przykładzie widać, jak bar-
dzo przydatne byłyby zmiany przepi-
sów (czego domaga się „Solidarność”) 
dotyczących faktycznej ochrony praw-
nej w sytuacji konfliktu z pracodawcą. 
Obecnie przepisy mówią, że nie można 
bez zgody zakładowej organizacji związ-
kowej rozwiązać stosunku pracy (albo 

DZIAŁ PRAWNY REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Codziennie pomagają związkowcom oraz komisjom
zmienić jednostronnie jej warunków). 
Jednocześnie czynności pracodawcy 
dokonane z naruszeniem tego przepisu, 
choć wadliwe, są skuteczne. Innymi sło-
wy wywołują skutki prawne, a ochrona 
jest iluzoryczna. Nawet jeżeli związko-
wiec się odwołuje i zostanie przywró-
cony do pracy, to przez ten okres może 
mieć zakaz wstępu do firmy, a czasami 
po jego powrocie okazuje się, że jego 
organizacja związkowa już nie istnieje. 

Prywatność w firmie

Oprócz zagadnień dotyczących 
zwolnień, regulaminów wynagradzania 
i trybu ich wprowadzania oraz uzgad-
niania ze związkami zawodowymi, 
obowiązków pracodawcy i pracownika 
czy zakazu konkurencji, sporo pytań 
dotyczy RODO. Pod ogólnym hasłem 
przetwarzania danych, a więc tego, co 
pracodawca może, a czego nie, kryje 
się bowiem wiele zagadnień. To przede 
wszystkim monitoring, nie tylko wizyj-
ny, ale także np. poczty elektronicznej.  

– Nie jest tak, że pracodawca może 
założyć monitoring wszędzie, gdzie chce 
– zastrzega mecenas Wiecki. – W tym 
zakresie, jak widać po zapytaniach, któ-
re otrzymujemy, pracodawcy popełniają 
naszym zdaniem błędy. 

W związku z tym, ale także w innych 
podobnych sprawach, prawnicy infor-
mują, że popełniane przez pracodaw-
ców wykroczenia można zgłaszać do 
Państwowej Inspekcji Pracy.  

Czasami, jak wynika z informacji 
wracających do Regionu Gdańskiego, 
mandaty inspekcji są nakładane po zgło-
szeniu organizacji lub osobiście przez 
pracownika. Zdarza się, że sprawa tra-
fia do sądu (oskarżycielem w sprawach 
o wykroczenie jest wówczas inspektor 
pracy). W takich przypadkach sąd z re-
guły nakłada karę. Znacznie trudniej jest 
z przestępstwami, które nie „wychodzą” 
poza postępowanie prowadzone przez 
prokuraturę. Wówczas bowiem można 
spotkać się ze stwierdzeniem o braku 
ustawowych znamion przestępstwa lub 
niskiej szkodliwości społecznej czynu. 

(tm)

Kontakt z Działem Prawnym 
Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” 

Telefony: 
58 308 42 74
58 308 44 69
58 305 55 12

E-maile:
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
prawnicy@solidarnosc.gda.pl

Biuro Prawne udziela porad prawnych 
zarówno w sprawach dotyczących 
związkowych organizacji zakłado-
wych, jak i w sprawach indywidu-
alnych. Z pomocy prawnej mogą 
skorzystać wyłącznie członkowie 
NSZZ „Solidarność” z aktualną legity-
macją związkową. Przed przyjściem 
prosimy upewnić się telefonicznie, 
czy prawnik będzie obecny.
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Jakie świadczenia przysługują i z ja-
kich programów prorodzinnych 
można skorzystać w okresie zasił-
kowym 2022/2023

1. Świadczenie wychowawcze, 
czyli 500 plus

Od 2019 roku nie jest brane pod 
uwagę kryterium dochodowe w ro-
dzinie i 500 plus przysługuje na każde 
dziecko w rodzinie, aż do ukończenia 
przez nie 18 roku życia.

Jakie są podstawowe założenia pro-
gramu Rodzina 500 plus:
 500 zł co miesiąc na każde dziecko 

na podstawie złożonego wniosku,
 pieniądze wypłacane są regularnie, 

co miesiąc, do momentu ukończenia 
przez dziecko 18 lat,

 500 zł jest kwotą nieopodatkowa-
ną (nie jest wliczana do dochodów 
podczas corocznych rozliczeń po-
datkowych),

 wniosek o 500 plus należy składać 
co roku.
Po urodzeniu dziecka termin na 

złożenie wniosku o 500 plus wynosi 3 
miesiące. Jeśli dotrzymamy terminu, 
świadczenie zostanie przyznane z wy-
równaniem od dnia narodzin dziecka. 
Jeśli zrobimy to później, będzie przysłu-
giwać od miesiąca złożenia wniosku.

2. Dobry Start, czyli 300 plus 
na wyprawkę

Program Dobry Start, czyli 300 zło-
tych na wyprawkę przyznawane jest na 
początku roku szkolnego. To jedno-
razowe świadczenie, które otrzymają 
wnioskujący, wychowujący uczące się 
dziecko. Aby je otrzymać, uczniowie 
muszą spełnić dwa warunki:
1. nie mają skończonych 20 lat (bądź 24 

lat, jeśli mają orzeczenie o: umiarko-
wanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności),

2. uczą się w szkole podstawowej, 
dotychczasowe gimnazjum, szkoła 
ponadpodstawowa i dotychczasowa 
ponadgimnazjalna.
Komu nie przysługuje świadczenie? 

300 plus nie otrzymają dzieci chodzące 
do przedszkoli (także te, które odbywa-
ją tam przygotowanie szkolne), dzieci 
chodzące do zerówki oraz studenci. 

Należy pamiętać, że świadczenie nie 
jest wypłacane przez cały rok, a jedynie 
jednorazowo. Na składanie wniosków jest 
czas od lipca do końca 30 listopada.

WAŻNE!!! Wniosek o 300 plus nale-
ży złożyć do końca listopada, inaczej 
świadczenie przepadnie.

3. Becikowe – 1000 złotych 
jednorazowo

Od 2013 r. jego wypłata została 
uzależniona od osiąganych docho-
dów. 1000 zł z tytułu urodzenia 
dziecka przyznawane jest jednora-
zowo rodzinie, w której miesięczny 
dochód na osobę nie przekracza 1922 
zł netto. Warto pamiętać, że przy wyli-
czaniu dochodu uwzględnia się dochód 
z poprzedniego roku. Ponadto w jego 
wyliczeniu uwzględnia się też nowo na-
rodzone dziecko.

Świadczenia dla rodzin z dziećmi
Jeśli dziecko urodziło się po 1 li-

stopada, to w wyliczeniu dochodu na 
osobę uwzględnia się dochody z po-
przedniego roku. Jeśli natomiast przed 
1 listopada, to uwzględnia się dochód 
sprzed dwóch lat.

Przykład: dziecko urodziło się 5 
maja 2022 r., czyli w okresie zasiłko-
wym trwającym od 1 listopada 2021 r. 
do 31 października 2022 r.  W wylicze-
niu dochodu na członka rodziny należy 
uwzględnić dochody z 2020 r.

Wniosek o becikowe można złożyć 
w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin. 
Najprościej złożyć go elektronicznie 
przez serwis empatia lub bezpośrednio 
w urzędzie miasta lub gminy.

4. Kosiniakowe – 1000 zł, co 
miesiąc

1000 zł, tyle że co miesiąc, można 
otrzymać w ramach tzw. kosiniako-
wego, formalnie znanego pod nazwą 
„świadczenie rodzicielskie”. To świad-
czenie przysługuje osobom, które nie 
mają prawa do zasiłku macierzyńskie-
go. Ze świadczenia mogą skorzystać 
matki, które:
 są zatrudnione na umowę zlecenia, 

a nie opłaciły składki chorobowej 
lub na podstawie umowy o dzieło,

 bezrobotne (bez konieczności reje-
stracji w urzędzie pracy),

 są studentkami
O świadczenie z reguły ubiegają się 

matki dzieci, gdyż to im przysługu-
je pierwszeństwo w stosunku do ojca 
dziecka. 1000 zł mogą otrzymać również: 
opiekun faktyczny, rodzina zastępcza 
(o ile nie jest zawodową rodziną zastęp-
czą) oraz osoba przysposabiająca dziecko 
przed ukończeniem 7. roku życia.

Świadczenie jest wypłacane przez 
minimum rok (tj. 52 tygodnie) od uro-
dzenia dziecka.

Świadczenie przyznawane jest nieza-
leżnie od kryterium dochodowego.

Ważne jest, aby wniosek został zło-
żony w ciągu trzech miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. Wówczas rodzic 
otrzyma wypłatę świadczenia z wyrów-
naniem. Jeżeli natomiast dokumenty 
zostaną złożone po upływie ww. okre-
su, pieniądze będą wypłacane tylko od 
momentu złożenia wniosku.

5. Zasiłek rodzinny

Uprawnionym wnioskodawcą jest 
rodzic, opiekun prawny lub faktyczny 
dziecka (musi wystąpić do sądu z wnio-
skiem o przysposobienie dziecka).

O przyznanie zasiłku może zwrócić 
się także pełnoletnia osoba ucząca się w 
szkole lub szkole wyższej do ukończe-
nia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na 
utrzymaniu rodziców.

Zasiłek rodzinny przysługuje ro-
dzinom, w których dochód na osobę 
nie przekracza 674 złotych lub 764 
złotych (w rodzinie z dzieckiem le-
gitymującym się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia kwoty 
uprawniającej daną rodzinę do zasiłku 
rodzinnego,  zasiłek rodzinny i dodat-
ki do zasiłku rodzinnego przysługują 

w wysokości różnicy między łączną 
kwotą zasiłków rodzinnych wraz z do-
datkami a kwotą, o którą został prze-
kroczony dochód rodzin.

Wysokość zasiłku rodzinnego
 95 złotych na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia;
 124 złotych na dziecko powyżej 5 

roku życia do ukończenia 18 roku 
życia;

 135 złotych na dziecko w wieku po-
wyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia

6. Dodatki do zasiłku 
rodzinnego

 Dodatek z tytułu opieki nad dziec-
kiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego – 400 złotych mie-
sięcznie,

 Dodatek z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka – 193 zł/m-c na 
dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł 
na wszystkie wychowywane dzieci,

 Dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej 
– 95 zł/m-c na trzecie i każde kolej-
ne dziecko.

 Dodatek z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego 
– 90 zł/m-c na dziecko do 5 roku ży-
cia, 110 zł/m-c na dziecko w wieku 
5–24 lata.

 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego – jednorazowo 100 zł na 
dziecko.

 Dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania  – 69 zł/m-c na 
dziecko (113 zł/m-c na dziecko nie-
pełnosprawne).

Warunki przyznania zasiłku 
rodzinnego. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do 
ukończenia przez dziecko:
 18 roku życia  lub
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 

do ukończenia 21 roku życia albo
 24 roku życia, jeżeli kontynuuje 

naukę w szkole lub w szkole wyż-
szej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności,

 dziecko lub osoba ucząca się nie po-
zostają w związku małżeńskim, 

 dziecko nie zostało umieszczone 
w instytucji zapewniającej całodo-
bowe utrzymanie (dom pomocy 
społecznej, placówka opiekuńczo-

-wychowawcza, młodzieżowy ośro-
dek wychowawczy, schronisko dla 
nieletnich, zakład poprawczy, areszt 
śledczy, zakład karny, zakład opie-
kuńczo-leczniczy, zakład pielęgna-
cyjno-opiekuńczy oraz szkoła woj-
skowa) lub w rodzinie zastępczej.

7. Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł, co 
miesiąc

Ten rodzaj świadczenia przysługu-
je niepełnosprawnemu dziecku, oso-
bie niepełnosprawnej powyżej 16 lat 
posiadającej orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności (w przy-
padku umiarkowanej niepełnospraw-
ności niepełnosprawność ta musiała 
powstać przed 21 rokiem życia), osobie, 
która ukończyła 75 lat. Jego wysokość 
wynosi 215,84 zł/m-c.

Świadczenie pielęgnacyjne – 2119 zł 
co miesiąc

Wypłacane jest rodzicowi, który z 
powodu opieki nad dzieckiem niepeł-
nosprawnym był zmuszony do rezy-
gnacji z pracy zawodowej. Miesięcznie 
otrzymuje on 2119 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł 
co miesiąc

Rodzic, który zrezygnował z pracy 
po to, aby opiekować się niepełno-
sprawnym dzieckiem, może ubiegać się 
również o specjalny zasiłek opiekuńczy. 
Przyznawany jest on jednak w oparciu 
o kryterium dochodowe. Dochód nie 
może przekroczyć kwoty 764 zł/m-c/
osoba. Obecnie zasiłek wypłacany jest 
w kwocie 620 zł.

8. Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy – nawet 12 tys. 
zł na dziecko

Od stycznia 2022 ruszyła nowa for-
ma wsparcia dla rodziców posiadających 
dwójkę lub więcej dzieci. W ramach pro-
gramu można otrzymać nawet 12 tys. zł 

na dziecko. Świadczenie przysługuje na 
drugie i każde kolejne dziecko w wieku 
12–36 miesięcy. Rodzic zadecyduje, czy 
będzie chciał otrzymywać 1000 zł mie-
sięcznie przez rok czy 500 zł miesięcznie 
przez dwa lata. RKO musi być prze-
znaczone na koszty związane z zapew-
nieniem opieki dziecku (np. opłacenie 
niani, żłobka, przedszkola). Świadczenie 
jest wypłacane niezależnie od osiąganego 
dochodu. Z RKO będą mogli skorzystać 
również rodzice dzieci, które w momencie 
wejścia w życie programu będą spełniały 
kryterium wieku i będą drugim bądź ko-
lejnym dzieckiem w rodzinie. W takim 
przypadku świadczenie zostanie wypła-
cone proporcjonalnie do wieku dziecka. 
Obsługą RKO zajmuje się ZUS.

9. Żłobkowe – dofinansowanie 
do 400 zł

Nową formą wsparcia finansowego 
dla rodziców jest dofinansowanie do 
żłobka, klubu dziecięcego lub dzien-
nego opiekuna dla dziecka. Świad-
czenie w maksymalnej wysokości 400 
zł przysługuje dziecku, które nie otrzy-
muje środków w ramach Rodzinnego 
Kapitału Opiekuńczego (RKO), tj.
 pierwszemu bądź jedynemu dziecku 

w rodzinie lub
 drugiemu i kolejnemu przed ukoń-

czeniem 12 lub po ukończeniu 35 
miesięcy.

W tym okresie dziecko musi ko-
rzystać z którejś ze wskazanych wyżej 
form opieki, natomiast dofinansowanie 
będzie przyznawane niezależnie od do-
chodu.

Pieniądze są przekazywane bez-
pośrednio na rachunek bankowy 
placówki sprawującej opiekę nad 
dzieckiem, a kwota będzie równa rze-
czywistym kosztom ponoszonym przez 
rodzica (jeśli żłobek kosztuje 350 zł, 
taka właśnie będzie kwota wsparcia).

Stan prawny na 19.10.2022 r.

Opracowała Maria Szwajkiewicz 

Od stycznia 2022 ruszyła nowa 
forma wsparcia dla rodziców 
posiadających dwójkę lub 
więcej dzieci. W ramach 
programu można otrzymać 
nawet 12 tys. zł na dziecko. 
Świadczenie przysługuje na 
drugie i każde kolejne dziecko 
w wieku 12–36 miesięcy.
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– Jak mówi Pan o osobach biegają-
cych codziennie, to kojarzą mi się 
wyniki analizy, z której wynika, że 
część osób ćwiczących, a zwłaszcza 
biegających, spełnia wszystkie kry-
teria uzależnienia. 

– Świat maratończyków jest szero-
ki. Sam rozmawiam z wieloma osobami 
biegającymi z różnych pobudek. Wśród 
nich są i takie, które miały problemy al-
koholowe i wyrzuciły z siebie ten nałóg, 
zaczynając biegać. Teraz są trzeźwymi 
ludźmi. Jest też wiele osób z problemem 
nadwagi, dzięki aktywności fizycznej 
była stopniowo zmniejszana, a stan or-
ganizmu się normował. Są więc różne 
pobudki.

– Mamy choćby przykład Jerzego 
Górskiego, który zaczął biegać pod-
czas leczenia odwykowego w Mona-
rze, aż został mistrzem świata. 

– Znam miejscowość pod Częstocho-
wą, gdzie terapia odwykowa polega m.in. 
na tym, że ludzi zmusza się do biegu. Na 
forach biegaczy spotyka się osoby rów-
nież z tego ośrodka. Potrzebę spożywa-
nia alkoholu zamienili na bieganie. Są 
różne więc metody i powody, tak samo 
jak różne są osoby biegające. Poznaję 
też wielu duchownych, którzy zaliczają 
maratony. Na biegu bł. ks. Popiełuszki 
biegałem z pewnym księdzem. 

– Taki dystans jest więc do pokona-
nia niezależnie od wieku? Nawet jeśli 
ktoś w młodości nie biegał? 

– Jest to do zrobienia. Mogę podać 
przykład osoby z Bydgoszczy. To kie-
rowca autobusu komunikacji miejskiej. 

Gdy przeszedł na emeryturę, nie wie-
dział, co ze sobą zrobić i zaczął jeździć 
rowerem. Potem przerzucił się na bie-
ganie i tak bardzo polubił ten wysiłek, 
że przebiegł już ponad 200 maratonów. 
To go pochłonęło. Można więc biegać 
niezależnie od wieku. Jedyny waru-
nek to zdrowe serce. Inne dolegliwości 
utrudniają start, ale go nie uniemoż-
liwiają. W każdym jednak przypadku 
zwracam uwagę na jeden istotny ele-
ment, który dla mnie jako ratownika 
strażaka jest istotny: w żadnym wy-
padku nie powinniśmy w trakcie biegu 
używać słuchawek. Spotykam się z tym 
codziennie, a jest to olbrzymie zagroże-

19 października 1984 roku ks. Je-
rzy Popiełuszko wyruszył z Bydgosz-
czy w swą ostatnią drogę, sprawując 
mszę świętą, a po niej prowadząc 
rozważania różańcowe. W Górsku 
został zatrzymany przez cywilów ze 
Służby Bezpieczeństwa, porwany, 
torturowany i zamęczony na śmierć. 
Zmasakrowane ciało kapłana wrzu-
cono do Wisły na tamie we Włocław-
ku. Ksiądz Jerzy miał 37 lat. 

– Kiedy upadł komunizm, zrodził 
się pomysł, by ostatnią drogę kapła-
na upamiętnić poprzez wydarzenie 
o charakterze religijno-sportowym 
– opowiada Andrzej Górnowicz z 
sekcji biegowej klubu Florian Choj-
nice. –  I tak w 1992 roku odbyła się 
pierwsza edycja biegu sztafetowego 
szlakiem męczeńskiej drogi ks. Po-
piełuszki z Bydgoszczy do Włocław-
ka na tamę, łącznie 100 kilometrów. 
W 2016 roku trasa została skrócona 
i prowadzi z Bydgoszczy do Górska, 
to 42 kilometry.

Tradycyjnie w biegu biorą udział 
drużyny z różnych miejscowości. 
Wydarzenie inauguruje msza świę-

Bieg Szlakiem  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ta. – Wiara to nie zdolność czynienia 
cudów, ale wierność Bogu. I w takiej 
perspektywie warto spojrzeć na ks. 
Jerzego Popiełuszkę – mówił w tym 
roku ks. dr Waldemar Różycki. 

Wydarzenie zakończyło się wrę-
czeniem medali i poczęstunkiem 
przygotowanym dla wszystkich 
uczestników i organizatorów.

(oprac. tm) 
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– Wziął Pan udział w jubileuszowej 
edycji biegu bł. ks. Jerzego, którego, 
cofając się do lat 80., miał Pan także 
okazję spotkać...

– W 1981 roku rozpocząłem naukę 
w Wyższej Szkole Pożarniczej, która 
mieści się blisko byłego ronda Komuny 
Paryskiej oraz kościoła pw. św. Stani-
sława Kostki, gdzie posługiwał bł. ks. 
Popiełuszko. W czasie każdego zjazdu 
na uczelni podjeżdżałem w wolnych 
chwilach do kościoła i uczestniczyłem 
w nabożeństwach, a przede wszystkim 
zabierałem materiały. Można powie-
dzieć, że przemycałem je do Chojnic. 
Tutaj wspomnę ciekawe zjawisko: będąc 
na uczelni musieliśmy nosić mundury, 
które nie były przychylnie odbierane 
przez społeczeństwo. Spod kurtek wy-
stawały nam niebieskie koszule i czarne 
krawaty. Uważano nas za podejrzanych, 
ale z czasem zaczęto ufać. Z ks. Jerzym 
nie rozmawiałem nigdy osobiście, choć 
zrobiono nam wspólne zdjęcie. Popro-
siłem o nie, ale nigdy nie dostałem tej 
fotografii, choć została ona chyba wyko-
rzystana do innych celów, ponieważ by-
łem wzywany na ostre rozmowy. Grożo-
no mi problemami na studiach, a później 
także utratą stanowiska. W każdym razie 
w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, że bę-
dzie to błogosławiony człowiek, wszyscy 
traktowaliśmy się równo.

– Po powrocie na stałe na Pomorze 
założył Pan grupę biegową Florian. 
Jak do tego doszło? 

– Byłem strażakiem w Chojnicach, 
a następnie, w tej samej jednostce, 
zostałem komendantem. Wdrożyłem 
wówczas szkolenie fizyczne, w którym 
nie chodziło o przygotowanie typo-
wo zawodowe. Zaczęliśmy biegać na 
stadionie w Chojnicach i nazwaliśmy 
się Klubem Biegacza „Florian”. Nazwa 
wynika z tego, ze byliśmy w straży po-
żarnej, której patronem jest św. Florian, 
a ja już wtedy szedłem pod prąd. Pod-
kreślałem, że jest naszym patronem. Ale 
biegali nie tylko strażacy, byli bowiem 
u nas także przedstawiciele innych za-
wodów, zarówno młodsi, jak i starsi. 
Taką zwartą grupą pokazywaliśmy się 
w Polsce. Jeździliśmy na różnego rodza-
ju zawody strażackim żukiem i wszyscy 
poznawali nas z dobrej strony. 

– To już prawie 40 lat. Czy w tym 
czasie miał Pan dłuższe przerwy od 
biegania?

– Nie, bez przerwy biegam, chyba że 
miałem jakąś kontuzję. Wówczas trzeba 
było dać odpocząć stawom. 

– Czy takie przymusowe przerwy re-
gularnie zdarzają się biegaczom?

– Po biegach terenowych często, 
choćby dlatego, że biegnąc szybko moż-
na nie zobaczyć wystających z ziemi ko-
rzeni. U mnie w ten sposób doszło do 
kilku wypadków i zwichnięć, na przy-
kład stawu skokowego. Ale nie tylko mi 
się to zdarza.

– Do tego trzeba pewnie jeszcze do-
liczyć fakt, że bieganie, zwłaszcza na 

długich dystansach i w trudniejszych 
warunkach, samo w sobie stanowi 
przeciążenie organizmu.  

– Tak, to się zgadza. Obciążamy 
organizm, ale we Florianie jesteśmy i 
byliśmy bardzo dobrze przygotowani, 
ponieważ biegaliśmy kilka razy w ty-
godniu, również po terenach leśnych, 
tym bardziej że w okolicach Chojnic 
mamy piękne okolice. Z tego powodu, 
startując w biegach ulicznych, osiągali-
śmy dobre wyniki. 

– Co może Pan poradzić osobie, któ-
ra dopiero chciałaby zacząć biegać? 
Czy dla amatora bieg kilka razy w 
tygodniu to nie będzie za dużo?

– Nie, ponieważ można to robić spo-
kojnie. Proponuję trzy razy w tygodniu 
po minimum 30 minut i co najmniej 5 
kilometrów. Z drugiej strony nie może 
tego być za dużo. Najważniejsze, żeby 
bieganie nie stało się głównym punktem 
dnia. Spotykam się z takimi przypadka-
mi, że ktoś biega codziennie i według 
mnie jest to złe rozwiązanie. Wówczas 
przemeblowany zostaje harmonogram 
dnia, a są przecież ważniejsze sprawy. 
Bieganie ma być rzeczą towarzyszącą i 
pomagać nam. Robimy to dla zdrowia, 
aby lepiej się poczuć, a nie po to, aby od 
razu uzyskać jakiś wynik. Jeśli ktoś się 
mnie pyta, co zrobić, aby przebiec ma-
raton, to odpowiadam tak samo: biegać 
trzy razy w tygodniu. W czasie 30 mi-
nut można uregulować oddech, mięśnie 
będą odpowiednio pracować i polubi się 
to. Jednocześnie się nie przeforsujemy. 

– Wspomniał Pan o maratonie. Czy 
dużo czasu potrzeba, aby się do niego 
przygotować? To miesiące czy lata? 

– Mogę powiedzieć, jak to było w 
moim przypadku. Sam biegałem na 
krótszych dystansach, aż w końcu ktoś 
namówił mnie właśnie na maraton, 
aczkolwiek w latach 80. odbywały się 
tylko dwa takie wydarzenia w Polsce. 
U mnie przygotowanie trwało pół roku, 
ponieważ byłem już rozbiegany. I pierw-
szy maraton przebiegłem mając 33 lata. 
Wtedy nie było jeszcze prawdziwych bu-
tów biegowych, jakie można kupić teraz. 
Pamiętam, że gdy poprosiłem w sklepie 
o buty do biegania, to otrzymałem obu-
wie ze sztywnymi podeszwami, które 
bardziej zaszkodziły niż pomogły. Le-
piej byłoby, gdybym pobiegł wówczas 
w tenisówkach, ponieważ sztywna pod-
stawa bardzo źle wpłynęła na paznokcie. 
W każdym razie, wracając do pytania, 
po krótszych biegach i trenowaniu kilka 
razy w tygodniu można zaliczyć mara-
ton, aczkolwiek jeśli ktoś chce uzyskać 
określony wynik, to musi stosować 
o wiele większy reżim. Tylko że celem 
pierwszego takiego biegu nie powinno 
być osiągnięcie określonego czasu, ale 
samo zaliczenie maratonu. 

– I poznanie lepiej swojego ciała, 
sprawdzenie, jak stawy oraz mięśnie 
zareagują na taki dystans. 

– Tak, i wówczas można ten dystans 
pokonać w okolicach czterech godzin, 
a to już jest coś. 

Biegać można w każdym wieku, potrzebne tylko zdrowe serce

nie. Po pierwsze, taka osoba nie usłyszy 
karetki czy innego wozu ratowniczego 
pędzącego na sygnale i może wpaść pod 
kola. Po drugie, nie usłyszy także zwy-
kłego jadącego czy trąbiącego auta. Po 
trzecie, nie dotrze do niej ujadanie psa, 
który może w parku zacząć gonić za 
nami. A po czwarte, zamiast się odizo-
lowywać, słuchajmy przyrody, odgło-
sów ptaków i szumu drzew. Sam bieg 
natomiast poświęćmy czemuś. Warto 
biec w jakiejś intencji i skierować na 
nią swoje myśli. Wówczas jest o wiele 
przyjemniej i łatwiej. Ja przykładowo 
biegam z różańcem.

(tm)

Rozmowa z Andrzejem Górnowiczem, uczestnikiem m.in. 30. 
Biegu Sztafetowego i Maratonu Szlakiem Męczeńskiej Drogi 
Księdza Jerzego Popiełuszki.

FO
T. 

M
AT

. A
ND

RZ
EJ

A 
GÓ

RN
O

W
IC

ZA

Andrzej Górnowicz podczas biegu. 

– Warto biec w jakiejś intencji 
i skierować na nią swoje 
myśli. Wówczas jest o wiele 
przyjemniej i łatwiej.  
Ja przykładowo biegam 
z różańcem.
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z atrybutem słonia

Litery od 1 do 23 utworzą rozwiązanie 
– przysłowie angielskie.

POZIOMO
1) muzyka tła, 8) drzwi do stodoły, 
11) formy �eksyjne czasownika, 12) kul-
turoznawstwo, 13) niebieska ważka, 
14) muzeum w Petersburgu, 15) weranda, 
16) dawna broń drzewcowa, 18) rysunek 
krzyżówki, 20) urządzenie do prac pod 
wodą, 21) zawiłości sprawy, 22) transla-
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Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z rodzinnym miastem 
Krzysztofa Kolumba z nr. 9/2022. 
Otrzymuje ją pan Eugeniusz. Hasło 
brzmiało: Zaczynamy wybory na nową 
kadencję w NSZZ „Solidarność”. Nagro-
dę wyślemy pocztą. 

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

iBiS
INTERNETOWY 
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI

tor, 24) przysposobienie, 26) zimowa od-
miana jabłek, 28) zaleta lub wada, 29) sos 
pieprzowy lub stan w Meksyku, 32) waga 
drogich kamieni, 33) wyróżnia słonia, 
35) hodowany w klatkach dla pięknego 
śpiewu, 37) cukierek w rulonie, 39) statek 
obsługujący stałą linię, 40) osobowość, 
41) niewielka owadożerna jaszczurka, 
42) poznawanie terenu.

PIONOWO
1) niebiańskie uosobienie dobra, 2) przy-
rzeczenie, 3) kiwi w tubce, 4) zamieniona 
w skałę córka Tantala, 5) niemiarowość, 
6) ma prawo wybierania, 7) wypor-
ność statku, 8) wykluwanie się piskląt, 
9) muzyk kościelny, 10) …malamute, 
rasa psów, 16) kobiecy rower, 17) słu-
chowisko radiowe, 18) dawniej ogier, 
stadnik, 19) mistrz polskiego malarstwa 
historycznego, 20) zupa z kaszą, 23) prze-
ciwległy nadirowi, 25) ciężarek, przycisk, 
balast, 27) urządzenie do automatycz-

nej regulacji temperatury, 28) zna się 
na wielorybach, 30) wygnanie z kraju, 
31) gorący i suchy wiatr wiejący znad 
Afryki, 34) Andrzej, 1703-1772, jezuita: 
malarz i architekt pochodzenia niemiec-
kiego działający w Polsce, 35) palec ręki, 
36) komik cyrkowy, 37) mocne ścięcie 
piłki rakietą, 38) afrykańskie zboże.

(kas)
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Dzień Wszystkich Świętych 
i Święto Zmarłych
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Uroczystości związane z oddawaniem czci zmarłym – przypadające na dwa 
pierwsze dni listopada – zmuszają do refleksji nad istotą ludzkiego życia 
i nieuchronną śmiercią. Mogą także być pretekstem do zastanowienia się 
nad historią tych dwóch świąt i ich nazw.

1 i 2 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby złożyć na grobach kwiaty, 
zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych – najbliższych i przyjaciół. Są to święta 
obchodzone nie tylko przez katolików, ale także osoby prezentujące niektóre inne 
wyznania i niewierzące. Uporządkowanie grobów i odwiedzanie cmentarzy stanowi 
wyraz pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. 

Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych w Kościele katolickim obchodzony jest od IX 

wieku. To święto na 1 listopada wyznaczył papież Grzegorz IV w 837 roku*. 
Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfi-
kowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich anonimowych zmarłych, których 
życie nacechowane było świętością. Wierni widzą w nich swych orędowników u 
Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa 
się w szczególnie ważnych wydarzeniach. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich 
Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw.

Święto Zmarłych
W Zaduszki 2 listopada obchodzony jest dzień wspominania zmarłych. Dla 

chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy 
odeszli już z tego świata, ale przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, 
by mogli dostąpić zbawienia.

Chrześcijański obrzęd Zaduszek powstał w 988 r. z inicjatywy opata Odilona z 
Cluny. Święto ostatecznie zatwierdził w 999 r. papież Sylwester II. W Polsce obchody 
kościelnych Zaduszek pojawiły się na przełomie XIV i XV wieku.

Odwiedzanie grobów jest zwyczajem znanym niemal wszystkim ludom i prze-
kazywanym z pokolenia na pokolenie. Ślady kultu zmarłych sięgają epoki paleolitu 
(25 tysięcy lat temu).2) Obecne święto wywodzi się z przedchrześcijańskich czasów. 
W Polsce jeszcze w XIX wieku kontynuowano prastare zwyczaje, np. „karmienia 
dusz”, opisane m.in. w drugiej części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Teraz na mogiłach i cmentarzach płoną znicze i świeczki, które są symbolem 
pamięci o zmarłych. Czytane są także wypominki, czyli imiona zmarłych wypisane 
na kartkach po to, by cały Kościół modlił się za nich. 

Święto Zmarłych czy Wspomnienie zmarłych
Niektórzy zastanawiają się nad tym, czy nazwa Święto Zmarłych jest poprawną 

formą, ponieważ tego dnia zmarli nie świętują. Językoznawcy akceptują tę nazwę, 
podając uzasadnienia: liturgiczne i językowe. W kalendarzu liturgicznym mamy 
do czynienia z czterema rodzajami dni: z uroczystościami, świętami, wspomnienia-
mi obowiązkowymi i wspomnieniami dowolnymi. Z punktu widzenia kalendarza 
liturgicznego 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, a 2 listo-
pada – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, mające rangę wspomnienia 
obowiązkowego. Jak pisze Piotr Sobotka z Uniwersytetu Warszawskiego, w języku 
ogólnym nie wprowadza się tak subtelnych rozróżnień i wszystkie ważne dla ludzi 
dni kalendarza liturgicznego nazywa się po prostu świętami, np. na Uroczystość 
Narodzenia Pańskiego mówimy: Święta Bożego Narodzenia.

Barbara Ellwart

1)  Niektóre źródła podają 835 rok.
2)  por. Hanna Szymanderska „Dwa pierwsze listopadowe dni” w: „Polskie trady-
cje świąteczne”,  2011 r.
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Bolesławowo. Wieś z ukrytym skarbem
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Bolesławowo, kapliczka Matki Boskiej 
królowej Polski, usytuowana przy 
głównej drodze, początek XX w.

Jeśli wyruszymy starą drogą z Gdańska do Starogardu Gdańskiego, to w Go-
dziszewie zauważymy zjazd w prawo na Skarszewy. Trzy kilometry przed 
tym miasteczkiem leży miejscowość Bolesławowo. Po lewej stronie drogi 
widać zabudowania dworskie otoczone wysokimi drzewami, tworzącymi 
stary park, o którym się mówi, że zalicza się do najbardziej interesujących 
na Kociewiu. Turyści rzadko zatrzymują się w tej miejscowości, chociaż już 
sama jej nazwa jest intrygująca. Bowiem 15 lutego 1950 roku władze miej-
scowości Modrowo postanowiły zamienić jej nazwę na Bolesławowo, aby 
uczcić imię ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i I sekretarza 
KC PZPR Bolesława Bieruta. Ów budowniczy Polski Ludowej zmarł w 1956 
roku w Moskwie, ale nikt nie pomyślał, aby przywrócić starą nazwę miejsco-
wości, chociażby na Modrowo. Bolesławowo zostało więc Bolesławowem.

Bolesławowo, widok na dwór zwany pałacem od strony fasady.

Od średniowiecza, a dokładnie od 
roku 1341, aż do roku 1905 – jak wspomi-
nają dokumenty – dzisiejsze Bolesławowo 
nosiło różne, ale zbliżone do siebie nazwy: 
Nugut, Nigut, Nygut. Ta najstarsza histo-
ria wsi nie jest zbyt dobrze znana. Wia-
domo tylko, że od drugiej połowy XV w. 

należała do starostów skarszewskich. Po I 
wojnie polsko-szwedzkiej, dość krótko, bo 
w latach 1626–29, w Nygucie rezydowali 
wojewodowie pomorscy. Kiedy ziemie 
Kociewia znalazły się w zaborze pruskim, 
czyli po 1772 r., wieś została sprzedana 
Niemcom. W 1890 r., w niektórych za-

pisach jest to rok 1880, właścicielem wsi 
została niemiecka rodzina Modrow. Po-
noć Georg Modrow, pruski oficer, wraz 
z żoną Gertrudą kupili w 1889 r. Nygut 
od majora von Knoblaucha. Od tego cza-
su miejscowość Nygut zaczęto nazywać 
Modrowem. 

Werner Modrow, syn Georga i Ger-
trudy, uchodził za dobrego gospodarza, 
specjalizował się w produkcji mleka 
i zbóż. Wraz z żoną Marion byli pozy-
tywnie odbierani przez miejscowych, 
gdyż dbali o pracowników, o ich potrze-
by i bezpieczeństwo. Dzieci Modrowów 
bawiły się z dziećmi folwarcznymi. Dzię-
ki tej rodzinie powstała nieistniejąca już 
dzisiaj linia kolejowa Starogard – Skar-
szewy z przystankiem w Bolesławowie. 
Modrowowie mieszkali w majątku do 
1945 r. i tam pozostali na zawsze. Nie 
chcąc wyjeżdżać do Niemiec (poza ich 
córką, starszy syn zginął na froncie) 
i obawiając się sowieckiej niewoli, zde-
cydowali się popełnić zbiorowe samo-
bójstwo. Werner i jego żona Marion 
oraz ich młodszy syn zmarli 6 marca 
1945 r. Tuż przed śmiercią przygotowali 
dla pracowników koperty z komplet-
nymi rozliczeniami. Pochowano ich w 
przypałacowym parku, ale w 1966 r. po 
ekshumacji ich prochy przeniesiono na 
cmentarz ewangelicki znajdujący się ok. 
500 metrów od majątku. Do dzisiaj na 
dawnym cmentarzu zachował się ka-
mienny pomnik rodziny Modrow, a ktoś 
zostawia tam kwiaty i zapala znicze. 

Georg Modrow w 1902 r. wybudował 
na terenie posiadłości neoklasycystycz-
ny (jak miejscowi mówią) pałac, który 
w rzeczywistości jest dużym dworem 
i zachował się do dzisiaj. Jest to spora, 
trzykondygnacyjna budowla na planie 
prostokąta, nakryta czterospadowym 
dachem. Wygląda tak, jakby do jej kor-
pusu z kolumnowym gankiem dobu-
dowano dwie, nieco niższe, ale również 
trzykondygnacyjne oficyny z portykami 
i osobnymi dachami. Ponoć budynek, 
jak na ówczesne czasy, był bardzo no-
woczesny, gdyż miał własną windę, cen-
tralne ogrzewanie… Nad wejściem do 
dworu znajdował się napis „Nihil sine 
laboris” – „Nic bez pracy”.

Dwór usytuowany jest w pięknym, 
zadbanym parku, gdzie rosną różne 

Bolesławowo, fragment zabudowań gospodarczych z końca XIX wieku obecnie 
wykorzystywanych na potrzeby szkoły rolniczej.

odmiany drzew i krzewów: graby, buki, 
modrzewie, jesiony, świerki... W niedu-
żej odległości znajdują się pochodzące 
z końca XIX w. i z początków XX w. 
zabudowania gospodarcze: gorzelnia, 
stajnie, ujeżdżalnia, spichlerze, obo-
ry… Wszystkie wzniesione z czerwo-
nej cegły. 

Po wojnie, a dokładnie w grudniu 
1949 r., założenie dworsko-parkowe 
wraz z folwarkiem, czyli zabudową go-
spodarczą i ziemią rolną (ok. 200 ha; 
jest to 1/3 pierwotnego majątku), prze-
kazano pod zarząd Szkoły Rolniczej. 
Dzisiaj mieści się tam Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego im. Józefa Wybickiego. Szkoła 
uważana jest za jedną z lepszych tego 
typu placówek w Polsce. Uczy się w niej 
ok. 500 uczniów.

Bolesławowo ma też swoją niezwy-
kłą tajemnicę. Ponoć ostatni właściciele 
majątku, zanim popełnili samobójstwo, 
zebrali wszystkie swoje kosztowności 
i gdzieś je ukryli. Ludzie mówią, że ów 
skarb schowano w 40-litrowych kan-
kach po mleku na terenie domu. Inni 
uważają, że został zakopany w lesie pod 
jakimś kamieniem. Może pod głazem 
narzutowym nad jeziorem Rokitki, któ-
ry nazwano Kamieniem Skarbów? 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

�����������
������������

����������������
��������������
Ubezpieczenia mieszkaniowe, 
�������������������������
�����������

�������������������
����������������������
�������������������

������������� ���������������������������������������������������

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4, 301 88 54 
fax: 308 44 18, prezydium@solidarnosc.gda.pl 

WICEPRZEWODNICZĄCY, pok. 111
308 43 05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl

SKARBNIK pok. 118, 308 43 39
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl

CZŁONKOWIE PREZYDIUM, pok. 107, 111 
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

DZIAŁ ORGANIZOWANIA I ROZWOJU, pok. 
112, 105, 308 43 01, 603 934 165, 301 04 44, 
308 44 54 dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl, 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

KADRY, pok. 127, 308-42-97

KSIĘGOWOŚĆ I KASA, pok. 120, 122 308 43 
34, 308 43 35, 346 21 74 

ADMINISTRACJA BUDYNKU I REZERWA-
CJA SALI „AKWEN”, pok.123,
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55
administracja@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI, pok. 114, 
301 71 21, 308 42 72  
magazyn@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ SZKOLEŃ, pok. 117 305 54 79, 
308 42 76,  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PRAWNY, pok. 106
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12, 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH, 
pok. 129, 308 43 29, 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA TERENOWA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW, pok. 119a, 308 43 71 

REG. SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW, 
pok. 121, 308 42 70
emeryci@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA REWIZYJNA ZR „S” pok. 124 
308 43 02  

BIURO PRACY, pok. 9, 301 34 67, 
308 43 47, biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

REG. SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA, 
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY 
I WYCHOWANIA, 
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY 
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1
tel./fax: 721 24 44

MARATON, pok. 126, 308 42 61, fax: 346 30 34

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY, 
pok. 19, 308 43 56

OŚRODEK NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI 
KARDIOLOGICZNEJ, pok. 104, 301 06 22, 308 
44 50 fax: 346 28 08

Biura i oddziały ZRG

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

KARTUZY, ul. Gdańska 15 pok. 20, 
Tel. 505 775 241

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

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

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

PUCK, ul. Sambora 16, 887 590 721, 
tel./fax 673 16 15

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

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58


