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O ddajemy do Państwa rąk specjalną publikację. Zawiera 
ona zbiorcze informacje na temat Funduszu Stypendial-
nego im. NSZZ „Solidarność” z jego dziesięciu dotych-
czasowych edycji.

Nie ma co ukrywać, że z pewnym lękiem inaugurowaliśmy 
jego działalność w 2003 roku. Inicjatywa nie ma bowiem sobie 
podobnych w NSZZ „Solidarność”. Sami tworzyliśmy regulamin, 
ankietę, występowaliśmy o wpłaty do Darczyńców. 

Fakt, że odbyło się już dziesięć edycji naszej akcji, że przyzna-
liśmy ponad czterysta stypendiów, że udało się nam zachęcić 
do przekazania na rzecz Funduszu tyle instytucji oraz tylu ludzi 
dobrej woli na pewno cieszy.

W tzw. międzyczasie, przed dwoma laty, zadania Funduszu 
Stypendialnego formalnie przejęła Pomorska Fundacja Edukacji 
i Pracy. Nie zmienił się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy mło-
dym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej 
drogi edukacyjnej i realizacji w praktyce jakże ważnego hasła: 
Solidarność to jedni drugich – solidarnie brzemiona nośmy.

Trzeba w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy włączyli się do powstania, funkcjonowania i rozwoju 
Funduszu Stypendialnego. Przede wszystkim Sekcji Oświaty  
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, skąd 
wyszła ta inicjatywa. Podziękowania kierujemy do Kapituły Fun-
duszu, która pracowała w składzie: Krystyna Bojahr (od 2003 r. 
do chwili obecnej), Ryszard Dubiela (2003-2006), Stefan Gaw-
roński (od 2006 roku) oraz Renata Tkaczyk (od 2010 roku). Od 
początku przewodniczącym Kapituły jest i prace Funduszu koor-
dynuje Wojciech Książek. Dużej pomocy organizacyjnej udzielały 
Barbara Markiewicz i Krystyna Chojnowska.

Podziękować należy wszystkim Darczyńcom Funduszu Sty-
pendialnego – instytucjom, organizacjom NSZZ „Solidarność”, 
osobom indywidualnym. Wśród nich na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Agencja Artystyczna „Malina”, która część dochodów 
z corocznego koncertu charytatywnego przeznacza na wsparcie 
Funduszu. Jest ponad trzydzieści organizacji i osób, które są z 
nami od początku jego funkcjonowania. Za współobecność, za 
wsparcie – raz jeszcze wielkie dzięki i prośba: współpracujmy 
dalej.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  
                                         NSZZ „Solidarność”

Edycja 2011.  
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, wręcza stypendium. 
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INFORMACJA 

o  Funduszu Stypendialnym  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Z a nami rozstrzygnięcia dziesięciu edycji rozdziału środ-
ków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. 
Przypominamy, że powstał on przy Zarządzie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 

roku stał się częścią działalności nowo powołanej Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy. 

Celem Funduszu jest wsparcie rodzin niezamożnych w ich 
wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci 
– szczególnie w wyborze szkół kończących się maturą. Jest to 
pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”.  

Do tej pory przyznano 409 stypendiów. Co roku dwa stypen-
dia są przeznaczane dla szkół patronackich Związku: w Wągli-
kowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów 
Grudnia 1970 r. 

Stypendia wynoszą od 600 do 1200 zł brutto (dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych), w tym około 20 proc. wynika ze 
zwrotu podatku. 

Główne kryteria przyznania stypendium uczniowi to: wyka-
zane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), średnia 
ocen minimum 4,5 i minimum dobra ocena z zachowania, trud-

na sytuacja finansowa rodziny. Niezbędna jest też rekomendacja
wychowawcy klasy i wybranej struktury związkowej. 

Obecnie w skład Kapituły Funduszu Stypendialnego wchodzą: 
Krystyna Bojahr, Stefan Gawroński, Renata Tkaczyk i Woj-
ciech Książek (przewodniczący). Wszystkie prace organizacyjne 
na rzecz Funduszu wykonywane są nieodpłatnie.

Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca danego roku, 
wręczenie stypendiów następuje w dniach obchodów kolejnej 
rocznicy Sierpnia ’80. 

Wpłat środków finansowych na rzecz Funduszu mogą doko-
nywać m.in. organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, 
osoby prywatne, można także przekazać środki poprzez. uczest-
nictwo w corocznym koncercie charytatywnym Darczyńcy, którzy 
dokonali wpłat minimum w pięciu edycjach, otrzymują specjalny 
znaczek i dyplom honorowy. Przewidziana jest dodatkowa pro-
mocja wpłacających.

Wojciech Książek
Przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego   

Stypendyści i Darczyńcy z roku 2005. 
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Z wypowiedzi 

Darczyńców

i Organizatorów

1. Maciej Ambrosiewicz – klasa V Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni, bardzo dobre 
wyniki w nauce (średnia 5,5), wychowawca: Sylwia Kołacka, poparcie: Zdzisława 
Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni 

2. Anna Archacka – klasa II Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły – wzorowy uczeń, wychowawca: Monika 
Wójcik, poparcie: Iwona Orszulak – przewodnicząca „S” w BOMI S.A. w Gdyni (2) 

3. Żaneta Bagińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki 
w nauce, wzorowy uczeń, wychowawca: Sławomir Grzyb, poparcie: Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”

4. Weronika Baka – klasa III Gimnazjum im. Ofiar Grudnia 1970 roku w Łęgowie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Regina Chrzanowska, poparcie: Agnieszka 
Kempa – przewodnicząca „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim i Ludwik Jakubek 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gdańskim

5. Monika Balińska – ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Podstawową nr 8 w Lęborku, 
znaczące osiągnięcia w konkursach historycznych i sportowe, wychowawca: Dorota 
Kaiser, poparcie: Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” oświatowej w Lęborku

6. Eliza Banasik – ukończyła III LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy 
muzyczne (gitara, śpiew, m.in. pieśni Jacka Kaczmarskiego i Agnieszki Osieckiej), 
poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku. Wychowaw-
ca Agnieszka Golak w opinii pisze: Jest bardzo aktywna w szkole, wykonuje wiele 
prac (np. wolontariat), które wykraczają poza uczniowskie obowiązki. (6)

7. Agnieszka Barzowska – klasa III Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wychowawca: Tomasz Pawlikowski, poparcie: Celina Szulgo – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Wejherowie

8. Justyna Barzowska – klasa II Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, znakomite wyniki w 
nauce, finalistka konkursu biblijnego, wychowawca: Celina Szulgo i Teresa Musiał,
poparcie: „S” oświatowej w Wejherowie

9. Zofia Bączkowska – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Gdyni, bardzo dobre wyniki 
w nauce, dodatkowa nauka w szkole muzycznej (osiągnięcia muzyczne – klarnet, 
opiekun: Katarzyna Rywalska), członek chóru, wychowawca: Krystyna Stateczna, 
poparcie: Marek Reclaw – przewodniczący „S” w PKP Intercity w Gdyni oraz Jacek 
Prędki – przewodniczący Sekcji Kolejarzy „S” Regionu Gdańskiego (3)

10. Malwina Belgrau – klasa III Gimnazjum w Szemudzie, bardzo dobre wyniki w na-
uce oraz osiągnięcia sportowe (biegi), wychowawca: Grażyna Pęgowska, poparcie: 
Celina Szulgo – przewodnicząca „S” oświatowej w Wejherowie

WYKAZ STYPENDYSTÓW 
dziesięciu edycji

TADEUSZ SZYMAŃSKI 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku
– Dlaczego wspieramy Fundusz Sty-
pendialny NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Gdańskiego? „Solidarność” jako 
priorytety swojej działalności przyjęła 
między innymi wspieranie inicjatyw 
w zakresie rozwoju kultury, oświaty, 
nauki i postępu technicznego. Wszyst-
kie te wymienione działy, kluczowe 
dla rozwoju narodu, opierają się na 
wspólnym fundamencie – oświacie. 
Musimy więc szukać każdego spo-
sobu dla pokazywania jej znaczenia 
w życiu społecznym, dla popularyzacji 
jej misji. Dziś, w dobie kryzysu, mamy 
szczególnie złożoną sytuację, w której 
– wydawałoby się – oczywiste życzenia 
skierowania wszystkich potrzebnych 
środków na edukację napotykają na 
argumenty zaspokojenia potrzeb w in-
nych dziedzinach życia społecznego 
– choćby służbie zdrowia. 
Batalia o środki finansowe na oświa-
tę to kluczowa, ale nie jedyna forma 
wsparcia oświaty. Trzeba przywrócić 
pozycję oświaty w świadomości spo-
łecznej, trzeba uświadamiać znacze-
nie kształcenia młodzieży dla społe-
czeństwa. Nie wszyscy mają warunki 
materialne umożliwiające harmonijny 
rozwój, to jest zdobywanie wiedzy i 
pogłębianie indywidualnych umiejęt-
ności. Nie zawsze i nie wszędzie w ro-
dzinach panuje przekonanie, że nauka 
jest drogą poszerzającą możliwości 
działania i egzystencji człowieka. Dla-
tego forma wyróżnienia tej młodzieży, 
która uzyskuje ponadprzeciętne rezul-
taty w nauce, jest publicznym uzna-
niem tych osiągnięć przez społeczeń-
stwo i tym samym może pobudzać 
innych do naśladownictwa.

Rok 2003. Na uroczystości wystąpiły uczennice Szkoły Muzycznej  
w Gdańsku.
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11. Alicja Bielecka – klasa II Gimnazjum nr 4 w Rumi, bardzo dobre wyniki w nauce, 
osiągnięcia sportowe (biegi), członek scholi parafialnej, laureatka konkursu ka-
szubskiego w Rumi, wychowawca: Beata Nowak, poparcie: Bożena Brauer – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku, ks. proboszcz Tadeusz Gut, Benedykt Król 
– prezes UKS „Siódemka” (3)

12. Magdalena Biskupska – ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w Gdańsku (spe-
cjalność: skrzypce), znaczące osiągnięcia artystyczne i dobre wyniki w nauce, po-
parcie: Aleksandra Lewicka – przewodnicząca „S” oświatowej szkół artystycznych 
Wybrzeża

13. Joanna Bławat – klasa II w I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wzorowa postawa, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Izolda Gulczyń-
ska-Zalewska, poparcie: Waldemar Hetmański – przewodniczący „S” w Muzeum 
Kaszubskim we Wdzydzach, Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Ko-
ścierzynie (2)

14. Anna Czesława Bowżyk – ukończyła II LO w Słupsku, znakomite wyniki w nauce 
(tak świadectwo, jak i egzamin maturalny), finalistka centralnej Olimpiady Ekono-
micznej, znajomość języków angielskiego, włoskiego i niemieckiego, wychowawca: 
Piotr Ziółkowski, poparcie: Tadeusz Grubich – przewodniczący „S” w ZRG (2)

15. Weronika Bowżyk – ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku, znakomite 
wyniki w nauce, wiele znaczących osiągnięć sportowych, wychowawca: Małgorzata 
Kuśmierczyk, poparcie: Tadeusz Grubich – przewodniczący „S” w ZRG

16. Leszek Breza – klasa II Gimnazjum w Lipuszu k. Kościerzyny, bardzo dobre wyniki 
w nauce, zainteresowania lekkoatletyką (kadra woj. pomorskiego w biegach), wy-
chowawca: Maria Szyszka, poparcie: przewodniczący Kazimierz Stoltmann – „S” 
oświatowa w Kościerzynie

17. Edyta Brylowska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 w Gdańsku, znakomite wyni-
ki w nauce, certyfikat z języka angielskiego, wychowawca: Małgorzata Fołtynowicz,
poparcie: Andrzej Kołodziejski – przewodniczący „S” w Porcie Północnym

18. Monika Brzozowa – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Joanna Jankowska, poparcie: Ludwik 
Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gdańskim 

19. Justyna Butkiewicz – ukończyła Gimnazjum w Cedrach Małych, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Barbara Drozd, 
poparcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Po-
lmlek-Maćkowy

20. Katarzyna Cechmann – ukończyła Gimnazjum nr 20 w Gdańsku, znakomite wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Maciej Celiński, poparcie: 
Grażyna Jędruch – przewodnicząca „S” w Urzędzie Morskim w Gdyni (2)

21. Karolina Chlechowicz – ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejhe-
rowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Aleksandra Grzenia, poparcie: 
Andrzej Bogucki – przewodniczący „S” w Enerdze w Gdańsku

22. Małgorzata Chlechowicz – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Elżbieta Wiczling, 
poparcie: Andrzej Bogucki – przewodniczący „S” w Enerdze w Gdańsku

23. Monika Ciemińska – ukończyła I LO w Kościerzynie, b. dobre wyniki w nauce 
(średnia końcowa 5,0), członek chóru szkolnego, wychowawca: Konrad Mańkiński, 
poparcie: Mieczysław Jabłonka – przewodniczący „S” w Zakładzie Linii Kolejowych 
w Gdańsku

24. Martyna Cierocka – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, aktywny udział w życiu szkoły, 

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego, utworzo-
ny dla wyróżniających się uczniów 
naszego środowiska, wpisuje się w 
promocję takich zachowań i wyborów 
młodych ludzi na początku ich drogi 
życiowej. I dlatego Komisja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” w Politechni-
ce Gdańskiej od początku wspierała i 
nadal wspiera ideę pomocy dla uzdol-
nionych uczniów. Wydaje się potrzeb-
ne nagłośnienie tej inicjatywy, choć-
by w prasie, w dodatku specjalnym 
pokazującym sylwetki stypendystów 
i ich osiągnięcia. Może to zachęcić 
innych do wsparcia inicjatywy NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego.

MIROSŁAW PIÓREK 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność”  
w Gdańskiej Stoczni 
Remontowej im. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Gdańsku

– To już dziesiąta edycja przyznawania 
stypendiów przez Fundusz. To niezwy-
kle wartościowa inicjatywa. Wspiera-
nie najuboższych młodych ludzi, któ-
rych nie stać na rozwijanie swoich 
talentów, wpisuje się niewątpliwie 
w ideę solidarności, nie tylko tej in-
stytucjonalnej, ale także tej zwykłej, 
międzyludzkiej. Zachęcam wszystkich 
serdecznie do wspierania Funduszu. 

MARIA LEHMANN  
lider Agencji Artystycznej 
„Malina”
– Napisać w kilku słowach to dosyć trud-
no. Od momentu przyjścia na świat czło-
wiek uczy się życia w społeczeństwie. 
Przyswaja normy, zasady i wartości  
w nim panujące. Jedną z norm jest tak 
zwana norma wzajemności, która pole-
ga na tym, że pomagając innym zwięk-
szamy prawdopodobieństwo tego, że w 
przyszłości ten ktoś pomoże nam – tak Arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Gocłowski był częstym gościem na 

uroczystościach wręczania stypendiów. Rok 2003. 
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w szkolnym kole „Caritasu”, w konkursach recytatorskich, w poczcie sztandarowym, 
wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gdańskim

25. Krzysztof Ciesielski – ukończył Szkołę Podstawową w Bolszewie k. Wejherowa, 
znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Danuta Cieśnielewska, poparcie: Piotr 
Byczkowski – przewodniczący „S” oświatowej w Gimnazjum nr 1 w Kartuzach 

26. Aleksandra Cubała – klasa III w III LO w Gdańsku, wybitne wyniki w nauce (plus 
certyfikat z jęz. angielskiego – indywidualny program IB), wychowawca: Agnieszka
Golak, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

27. Jan Czapiewski – ukończył z wyróżnieniem Uniwersyteckie Katolickie LO w Tczewie, 
bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego (matematyka – poziom podstawowy: 
100%), aktywny udział w życiu szkoły, gra w orkiestrze dętej (puzon), wychowaw-
ca: Czesław Roczyński, poparcie: Magdalena Kubicka-Netka – dyrygent Harcerskiej 
Orkiestry Dętej w Tczewie oraz Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Tczewie

28. Sara Elżbieta Czubak – klasa I Gimnazjum w Gdańsku, znakomite wyniki w na-
uce (średnia 6,0!), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Iwona Spanner, 
poparcie: Karol Guzikiewicz – wiceprzewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej 

29. Weronika Darga – klasa II Gimnazjum w Mrzezinie k. Pucka, znakomite wyniki w 
nauce, wychowawca: Ewa Krzewina, poparcie: Stanisław Freitag – „S” w Rumi

30. Agnieszka Dargacz – klasa III Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, świetne wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły (konkurs biblijny, konkurs ekologiczny – praca 
w zespole „Pogromcy śmieci”), wychowawca: Joanna Łącka, poparcie: Kazimierz 
Stoltmann – przewodniczący „S” oświatowej w Kościerzynie (4)

31.  Weronika Dargacz – klasa III Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, bardzo dobre wy-
niki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, laureatka konkursu biblijnego, wy-
chowawca: Honorata Puździoł, poparcie: Grzegorz Urowski – przewodniczący „S” 
oświatowej w Kościerzynie

32. Joanna Dawidowska – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Kolbudach, znakomite wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia na poziomie regionalnym w 
łucznictwie, wychowawca: Dorota Zielińska, poparcie: Izabela Rułkowska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach

33. Stefan Demski – ukończył Uniwersyteckie Katolickie LO w Tczewie, osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauce. Jak pisze wychowawca Maria Kowalina-Lubowiecka: Wzoro-
wo spełniał wszystkie zasady zawarte w Szkolnym Etosie Katolika, poparcie: Alicja 
Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie (2)

34. Przemysław Derengowski – ukończył III LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w na-
uce, finalista ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, osiągnięcia lekkoatletyczne,
informatyczne, wychowawca: Danuta Sidorowicz, poparcie: Teresa Sobczyńska 
– przewodnicząca „S” Emerytów i Rencistów w Gdańsku (5)

35. Anna Dębicka – klasa IV Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku, świetne wyniki 
w nauce, wzorowe zachowanie, uprawia łyżwiarstwo figurowe, wychowawca:
Grażyna Wajman, poparcie: Elżbieta Śliwińska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Sopocie, Mirosław Gabryś – przewodniczący związku łyżwiarskiego w Gdańsku 
(2) 

36. Izabela Dłużyk – ukończyła V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wycho-
wawca: Lucyna Gronert, poparcie: Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji Oświaty 
i Wychowania „S” Regionu Gdańskiego (3)

to tłumaczyli na zajęciach socjologii, 
może coś w tym jest. Mnie już ktoś po-
mógł, przyszło mi studiować w trudnych 
latach osiemdziesiątych i znalazł się czło-
wiek, dzięki któremu było to możliwe. 
Pomagał nie tylko udzielając wsparcia 
psychicznego, pomagał zwyczajnie ma-
terialnie. Był wspaniałym nauczycielem, 
a zarazem pogodnym człowiekiem i za-
rażał innych tym swoim pozytywnym wi-
dzeniem świata. A ja mam to szczęście, 
że realizując własne pasje zawodowe 
mogę innym trochę pomóc.

LESZEK ŚWIECZKOWSKI 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w Zakładach 
Farmaceutycznych 
POLPHARMA S.A.  
w Starogardzie Gdańskim
– Komisja Międzyzakładowa NSZZ „So-
lidarność” przy Zakładach Farmaceu-
tycznych POLPHARMA S.A. od początku 
wspiera działalność Funduszu Stypen-
dialnego. Uważamy, że inicjatywa niesie-
nia pomocy uzdolnionej młodzieży, któ-
rej warunki bytowe ograniczają rozwój, 
jest nie tylko potrzebna, ale i warta szer-
szego zainteresowania. Rozwój młode-
go pokolenia niweluje bariery wyklucze-
nia społecznego, a jednocześnie inwe-
stowanie w rozwój intelektualny dzieci  
i młodzieży stanowi najlepsze z możli-
wych działań. Stypendia przyznawane 
przez Fundację dzieciom i młodzieży  
z małych ośrodków terenowych dają 
im szansę porównywalnego startu  
z ich rówieśnikami zamieszkującymi 
duże aglomeracje miejskie oraz nadzie-
ję, że ich talenty zostaną zauważone. 

Rok 2003. Po raz pierwszy uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 
podczas świątecznego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego w grudniu.

Rok 2007. 
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37. Kamila Dobbek – klasa II Technikum Ekonomicznego w Gdyni, profil obsługa tu-
rystyczna, b. dobre wyniki w nauce (średnia 5,13), aktywny udział w życiu szkoły, 
m.in. w programie „Walory turystyczne Orłowa – nauka pilotażu”, wychowawca: 
Tomasz Kąkol, poparcie: Andrzej Bogucki – „S” w Enerdze w Gdańsku 

38. Jakub Dobrosielski – ukończył Gimnazjum Społeczne w Sopocie (dostał się do III LO 
w Gdyni), znakomite oceny (średnia 5,28), laureat olimpiad z języka angielskiego, 
konkursów wiedzy o kulturze amerykańskiej, brytyjskiej, członek klubu żeglarskiego, 
aktywnie uczestniczy w działalności skansenu archeologicznego w Sopocie (Klub 
Sopockich Grodzian), wychowawca: Urszula Cherek, poparcie: dyr. Jan Baronowski 
oraz Mirosław Rekowski – przewodniczący komisji dla indywidualnych członków 
„S” przy ZRG. (2)

39. Alicja Drogoń – klasa III Gimnazjum nr 11 w Gdańsku, aktywny udział w życiu 
szkoły, wychowawca: Anna Skamak oraz Grażyna Durajczyk, poparcie: Bożena 
Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku 

40. Ewa Dzierżak – ukończyła Gimnazjum nr 28 w Gdańsku, osiągnięcia sportowe (ko-
szykówka), działalność charytatywna, wychowawcy: Marcin Leszczyński, wcześniej 
Elżbieta Goczyła, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświato-
wej w Gdańsku (2)

41. Kamila Falgowska – klasa VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Sopocie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe (pływanie, tenis stołowy), wychowawca: 
Maria Hałasa, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni, 
Miłosz Stachowicz – MOSiR w Sopocie (2)

42. Martyna Filipska – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, znakomite wyniki w nauce, 
wolontariat (szkolne koło „Caritasu”), wychowawca: Violetta Dworak, poparcie: 
Paweł Flejszar – przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gd.

43. Agata Flejszar – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Michał Ćwikliński, poparcie: Ludwik 
Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gdańskim

44. Monika Frąckiewicz – ukończyła Technikum nr 1 w Kościerzynie, bardzo dobre 
wyniki w nauce (technik ekonomista), wychowawca: Małgorzata Młyńska, poparcie: 
Jarosław Kuchnowski – przewodniczący „S” w PKS Starogard Gd. oraz Józef Rymsza 
– kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie

45. Damian Gajewski – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, znakomite wyniki w nauce, 
laureat konkursu wiedzy o Grudniu 1970 roku, wychowawca: Marzena Flejszar, 
poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gd.

46. Karol Giełdon – klasa III Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie, osiąga bar-
dzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienia w wielu konkursach, w tym w „Kangurze” 
matematycznym, dodatkowa nauka w diecezjalnej szkole organowej, wychowawca: 
Józef Madeja. W poparciu Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Tczewie – pisze: Karol angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia – uroczy-
stości szkolne i inne – np. pielgrzymki. Jest wychowany w duchu patriotycznym i 
prezentuje wiele pozytywnych cech charakteru. (2)

47. Anna Gierszewska – ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malbor-
ku (technik hotelarstwa), bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Katarzyna 
Szynaka, poparcie: Zbigniew Jezierski – przewodniczący „S” w Cukrowni Malbork 
(2)

48. Magdalena Gierszewska – ukończyła IV LO w Malborku, bardzo dobre wyniki  
w nauce, wychowawca: Grzegorz Naklicki, poparcie: Zbigniew Jezierski – przewod-
niczący „S” w Cukrowni Malbork

49. Przemysław Glaza – ukończył LO w Czersku, duże osiągnięcia biologiczne (finalista
olimpiady w Argentynie), poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświa-
towej w Czersku

50. Karol Głomski – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce 
(średnia 5,75), osiągnięcia w konkursach: chemicznym, matematycznym i ekolo-
gicznym, trenuje koszykówkę (jest w kadrze Pomorza), praca w szkolnym klubie 
wolontariatu, wychowawca: Teresa Czajkowska, poparcie: Izabela Rułkowska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach

51. Agata Godzwon – ukończyła Gimnazjum nr 28 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki 
w nauce, dodatkowa nauka w szkole muzycznej (gitara), działalność w szkolnym 
wolontariacie, wychowawca: Halina Mężyk, poparcie: Hanna Minkiewicz – wice-
przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

52. Katarzyna Golicka – ukończyła Gimnazjum w Miłoradzu, znakomite wyniki w 
nauce, wychowawca: Waldemar Zmarzlak, poparcie: Roman Gałęzewski – prze-
wodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej

53. Jan Gołaszewski – klasa IV Technikum Łączności w Gdańsku, bardzo dobre oce-
ny – świadectwa z czerwonym paskiem, laureat konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 
uczestnik Olimpiady Wiedzy Technicznej, wolontariusz pomagający osobom nie-
widomym, wychowawca: Halina Przybyłowska, poparcie: Elżbieta Matocha – „S” 
oświatowa w Gdańsku (2)

KRZYSZTOF ŻMUDA 
– przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”  
w Stoczni Remontowej 
SHIPBUILDING S.A.  
w Gdańsku (była Stocznia 
Północna)
– Dziesięć lat już minęło, odkąd wpła-
camy na Fundusz Stypendialny, który 
utworzyliśmy przy Zarządzie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Co 
roku przekazywane stypendia umoż-
liwiają młodzieży szkolnej rozwój za-
interesowań. Wiemy, że wykształcenie 
będzie miało wpływ na sytuację i de-
cyzje, które nasi dzisiejsi stypendyści 
będą podejmować w dorosłym życiu. 
Faktem jest, że największe problemy 
z dostępem do edukacji ma młodzież 
wiejska i z ubogich rodzin. Dzięki Fun-
duszowi uzyskuje szansę na rozwój 
talentów, a w przyszłości na lepsze, 
bo  zgodne z zainteresowaniami wy-
kształcenie. Fundusz to także promo-
cja naszego związku. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ większości młodych 
ludzi ruch związkowy kojarzy się ra-
czej z historią, wystawami i muzealny-
mi salami, niż z prawdziwą codzienną 
walką o miejsca pracy i godne życie. 
Dzięki Funduszowi możemy mieć w 
przyszłości bardziej świadome i wy-
kształcone społeczeństwo, a dzisiejsi 
stypendyści już niedługo będą pra-
cownikami.  Sztafeta pokoleniowa 
trwa, dlatego warto dziś inwestować 
w młodych.

BOŻENA BRAUER 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku
– Jako nauczyciele, pracownicy oświa-
ty, zdajemy sobie doskonale sprawę  
z tego, że nie wszyscy uczniowie mają 
jednakowe szanse na rozwój swoich 
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54. Damian Gołuński – klasa VI Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wą-
glikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Hanna Piskozup-Fiuk, 
poparcie: Józef  Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie

55. Mariola Grządzielska – ukończyła III LO w Słupsku, osiągnięcia sportowe (badmin-
ton) na poziomie krajowym, wychowawca: Katarzyna Madeła, poparcie: Danuta 
Ejsmont – „S” przy ZR w Słupsku

56. Kamila Grzędzińska – I klasa w XIX LO w Gdańsku oraz IV klasa Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Gdańsku, bardzo duże osiągnięcia w klasie wiolonczeli, liczne koncerty 
– także podczas imprez o charakterze charytatywnym, poparcie: Anna Sawicka 
– „S” w TP S.A. w Gdańsku (2)

57. Błażej Grzyb – ukończył Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: M. Uchman, poparcie: Józef 
Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie (3)

58. Alina Grzymała – klasa II Gimnazjum nr 2 w Malborku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, zainteresowania językowe (j. angielski) oraz sportowe, poparcie: Ewelina 
Bielicka – wychowawca, dyrektor Stanisława Kowalska oraz Maria Pawlikowska 
– przewodnicząca „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Malborku

59. Paulina Hetmańska – klasa I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki – listy gratula-
cyjne, zainteresowanie informatyką, poparcie: Cyprian Zalewski – wychowawca, KZ 
„S” przy Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym oraz Józef Rymsza – kierownik
Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie

60. Anna Jacuta – klasa III Gimnazjum w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego; bardzo 
dobre wyniki w nauce i zachowaniu; wychowawca: Agnieszka Grzmiel; poparcie: 
Agnieszka Kempa – przewodnicząca oświatowej „S”, Ludwik Jakubek – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gdańskim

61. Klaudia Jakubowska – ukończyła V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
finał krajowy konkursu historycznego (kierunek studiów: prawo), wychowawca:
Jerzy Majewski. Krzysztof Pałkowski – przewodniczący „S” w Urzędzie Miejskim w 
Gdańsku – w poparciu pisze: Warto pomagać ambitnym dzieciom, które pomimo 
trudności życia codziennego, z wielką determinacją zdobywają wiedzę. Polska po-
trzebuje dobrze wykształconych kadr, żeby wyciągnąć ten biedny kraj z zapaści. 
(2)

62. Patrycja Jakubowska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz z egzaminu maturalnego (kierunek studiów: budownictwo 
na PG), wychowawca: Grzegorz Kaczorowski, poparcie: Mirosław Kleina – zastępca 
przewodniczącego „S” w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gd. i Zdzisław Czapski 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Starogardzie Gd.

63. Anna Jakusz – klasa II Gimnazjum w Przywidzu, b. dobre wyniki w nauce, duża 
aktywność sportowa oraz pochwały za pracę na rzecz szkoły, poparcie: Ewa Kozuń 
– wychowawca, Urszula Gibas, dyrektor Teresa Przybycień oraz KZ „S” przy Szpitalu 
Zakaźnym w Gdańsku

64. Hanna Jakusz (siostra bliźniaczka Anny) – opinia jw. (2)
65. Aleksandra Janta – klasa II w II LO w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, 

działalność w wolontariacie, wychowawca: Paweł Lech, poparcie: Marzena Krefta 
– przewodnicząca „S” w Urzędzie Miasta Gdyni (2)

uzdolnień, zainteresowań i pasji. 
Dlatego od dziesięciu lat nasza ko-
misja wspiera Fundusz Stypendialny. 
Chcemy pomóc finansowo młodym
ludziom, by mogli zakupić potrzebne 
podręczniki, sprzęt sportowy, muzycz-
ny czy opłacić dodatkowe zajęcia. Je-
steśmy przekonani, że ta inwestycja 
przyniesie wymierny skutek wycho-
wawczy i społeczny. Będąc członka-
mi NSZZ „Solidarność” chcemy być 
SOLIDARNI zgodnie z ideą naszego 
związku.
Wspierając Fundusz także osobiście, 
ideą tą starałam się też zainteresować 
innych. Dzięki temu moja babcia w 
wieku 100 lat także wsparła Fundusz. 
Uznała, że trzeba pomagać tym, któ-
rzy chcą się uczyć, gdyż zdobywanie 
wiedzy, poznawanie tajemnic świata, 
było jej niespełnionym marzeniem. 

ZDZISŁAWA HACIA 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdyni
– Komisja Międzyzakładowa Pracow-
ników Oświaty i Wychowania w Gdyni 
od początku wspiera Fundusz Stypen-
dialny, ponieważ jesteśmy przekona-
ni, że idea niesienia pomocy zdolnym  
i niezamożnym młodym ludziom za-
sługuje na szersze rozpropagowanie.
Już w epoce Odrodzenia rozpo-
wszechniła się instytucja tzw. mece-
natu, tj. opieki nad wybitnymi twór-
cami (od miana polityka rzymskiego 
z I w. p.n.e., Mecenasa, opiekuna 
artystów). Dzięki materialnej pomocy 
mecenasów, rekrutujących się z miesz-
czaństwa i spośród bogatych panów 
feudalnych, świeckich i duchownych, 
wiele przyszłych znakomitości zdobyło 
wykształcenie i warunki umożliwiające 
twórczą pracę. Gdyby nie było wspar-
cia ze strony Mecenasa, prawdopo-
dobnie nigdy świat nie usłyszałby  
o największym poecie starożytnego 
Rzymu, Horacym, autorze ponadcza-
sowych liryków i takich skrzydlatych 
słów, jak Non omnis moriar czy Carpe 
diem. Być może twórczość wybitne-
go poety Słowiańszczyzny, Jan Ko-
chanowskiego, nie byłaby w stanie 
tak się rozwinąć, gdyby nie wsparcie 
Zamoyskiego, Firleja, Myszkowskiego 

Rok 2007. Darczyńcy.
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66. Wiktoria Januszewska – klasa V Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie, znakomite 
wyniki w nauce, dodatkowo uczęszcza do szkoły muzycznej (pianino, klarnet), chór 
szkolny, wychowawca: Alicja Kuchta, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.;

67. Antonina Janzer – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Pruszczu Gd., znakomite wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Beata Różewicz, poparcie: 
Tadeusz Kornowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk i Jarosław Karnath – dy-
rektor szkoły

68. Jakub Janzer – klasa II w I LO w Pruszczu Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: M. Koprowska, poparcie: Tadeusz 
Kornowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk i Jarosław Karnath – dyrektor 
szkoły 

69. Emilia Jasińska – ukończyła Gimnazjum nr 9 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, uprawia gimnastykę sportową, wychowawca: Magdalena Kopiec, poparcie: 
Hanna Minkiewicz i Mirosława Wojtczak – „S” oświatowa w Gdańsku

70. Michał Jasiński – ukończył Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, laureat konkursu literackiego, aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: 
Danuta Hoszman, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni 
Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy (6)

71. Michalina Jażdżewska – klasa III LO w Brusach, bardzo dobre wyniki w nauce, 
udział w wielu konkursach, wychowawca: Wojciech Krajecki, poparcie: Aleksandra 
Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach

72. Natalia Jażdżewska – klasa II LO w Brusach, bardzo dobre wyniki w nauce, osią-
gnięcia w konkursach: botaniczno-ekologicznym i regionalnym (ocena celująca z jęz. 
kaszubskiego), aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: Zbigniew Gierszewski, 
poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach

73. Anna Jereczek – ukończyła Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, znakomite wyniki w 
nauce, udział w działaniach charytatywnych – laureatka konkursu „Ośmiu Wspa-
niałych”, wychowawca: Teresa Płudowska, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprze-
wodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku (2)

74. Iwona Jereczek – ukończyła Technikum nr 2 w Chojnicach, znakomite wyniki w 
nauce, wychowawca: Mateusz Gierszewski, poparcie: Jerzy Kulas – przewodniczący 
„S” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA, Józef Rymsza – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie 

75. Hanna Jujka – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, 
udział w życiu szkoły, osiągnięcia muzyczne (śpiew, fortepian), wychowawca: Anna 
Banasik, poparcie: „S” oświatowa w Gdańsku

76. Aleksandra Justka – klasa III w I LO w Starogardzie Gd., znakomite! wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, zainteresowania: prawo, historia, wy-
chowawca: Daniel Rutkowski, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Starogardzie Gd. (2)

77. Magdalena Kaczmarek – klasa III Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, bardzo dobre wy-
niki w nauce, udział w prezentacjach teatralnych, wychowawca: Janina Szydłowska, 
poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

78. Jan Kalewicz – klasa II Liceum Profilowanego w ZSZ nr 10 w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, udział w eliminacjach wojewódzkich 
konkursu „Od Jałty do Gdańska”, wychowawca: L. Szwabe, poparcie: Bożena Brauer 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

79. Magdalena Kalwasińska – klasa V Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce (plus szkoła muzyczna – skrzypce), wychowawca: Grzegorz 
Kierejsza, poparcie: – Marek Klas – przewodniczący „S” w PKP Energetyka – Zakła-
dzie Północnym

80. Stanisław Kalwasiński – klasa IV Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku, bardzo 
pozytywne opinie opisowe o wiedzy i postawie – aktywnym udziale w życiu szkoły, 
wychowawca: Barbara Górzyńska, poparcie: Marek Klas – przewodniczący „S” w 
PKP Energetyka – Zakładzie Północnym 

81. Stanisław Kapica – klasa III Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, wy-
chowawca: Marzena Nerkowska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Pruszczu Gd. i Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” 
w Pruszczu Gd. (2)

82. Teresa Kapica – klasa I Gimnazjum Sportowego w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, osiągnięcia w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, wychowawca: Alicja Hoppe-
-Cern, poparcie: Agnieszka Kempa – „S” oświatowa w Pruszczu Gd. 

83. Weronika Karnath – klasa III Gimnazjum nr 2 w Pruszczu Gd., bardzo dobre wyniki 
w nauce, dodatkowo uczęszcza do szkoły języków obcych przy parafii w Pruszczu
Gd., wychowawca: Monika Stanka-Wójcik, poparcie: Karol Guzikiewicz – wiceprze-
wodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej i Lidia Bujak-Kasza – opiekun szkolnego koła 
wolontariatu 

i ich rodów czy wreszcie samego króla 
Zygmunta Augusta.
W dzisiejszych czasach szeroką dzia-
łalność społecznie użyteczną na rzecz 
nauki, oświaty i wychowania dzieci i 
młodzieży prowadzą stowarzyszenia, 
organizacje pożytku publicznego, 
związki zawodowe, a także osoby 
prywatne. Nasza Komisja Międzyza-
kładowa, reprezentująca gdyńskich 
nauczycieli i pracowników oświaty, 
od lat wspomaga materialnie uzdol-
nioną młodzież po to, by nie zaprze-
paścić talentów, by stworzyć szansę 
na lepszą edukację również tym, 
których rodzice znaleźli się w trudnej 
sytuacji i nie mogą finansować dodat-
kowych zajęć z języków, warsztatów 
doskonalących wiedzę i rozwijają-
cych umiejętności czy też wycieczek 
do miejsc kultury. Mamy nadzieję, że 
Fundusz Stypendialny, który wspiera-
my, przyczyni się do wszechstronnego 
rozwoju młodych, zdolnych ludzi i w 
przyszłości rozwiną skrzydła następcy 
Horacego, Kochanowskiego, Koper-
nika. Naszą dewizą zawsze była so-
lidarność i przekonanie, że niesienie 
pomocy wszystkim potrzebującym 
wynika z potrzeby serca.
Wspieram Fundusz także osobiście. 
Jako matka tegorocznego maturzy-
sty i nauczycielka wiem, jak potrzebny 
jest taki odruch ludzkich serc. Stypen-
dyści mają szansę na twórczy rozwój 
swoich talentów, na podjęcie społecz-
nych inicjatyw, a czasem po prostu na 
kontynuację nauki. Mam pewność, że 
są to dobrze ulokowane środki, po-
nieważ inwestując w młode pokolenie 
inwestujemy w przyszłość.

MIROSŁAW KAMIEŃSKI 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni 
Marynarki Wojennej S.A. 
w Gdyni
– Dziesięć lat Funduszu Stypendialnego 
to czas na refleksję  i podsumowanie.
Na pewno jest to inicjatywa pożytecz-
na, można powiedzieć: wręcz szlachet-
na. Pomoc zdolnej młodzieży z mniej 
i średnio zamożnych rodzin to po-
twierdzenie funkcjonowania w prak-
tyce idei „Solidarności”, niezależnie 
od ciągle zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Jest to zarazem swoista inwestycja 
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84. Agata Karpińska – ukończyła V LO w Gdańsku (pragnie ukończyć studia medyczne), 
bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w szkolnym kole „Caritasu”, wychowaw-
ca: Joanna Rześniowiecka, poparcie: Wiktor Wiszniewski – przewodniczący „S” w 
Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku (2)

85. Jacek Karpowicz – ukończył VI LO w Gdańsku, aktywny udział w życiu szkoły, 
wychowawca: Lucyna Jarosz, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Gdańsku oraz Jolanta Mroczkowska – nauczycielka VI LO (2)

86. Kamila Kaźmierowska – klasa II Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki 
w nauce (średnia 5,5), wicemistrzyni Polski w tenisie stołowym (kategoria młodzicz-
ki), wychowawca: Julia Stefaniak, poparcie: Paweł Drobniak – trener Sekcji Tenisa 
Stołowego MRKS Gdańsk. Katarzyna Wiśniewska-Krupa – przewodnicząca „S” w 
Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku – pisze w poparciu: Kamila doskonałe 
osiągnięcia w sporcie godzi z celującymi wynikami w nauce. Jest osobą, która mimo 
młodego wieku ma już wytyczone cele życiowe. (2). 

87. Jarosław Kąkolewski – klasa I Klasycznego Liceum Katolickiego w Gdyni, znako-
mite wyniki w nauce (średnia 5,41 – najwyższa w szkole), poparcie: ks. dr Wojciech 
Cichosz, Gabriela Martyńska – przewodnicząca „S” Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Gdyni (2)

88. Mateusz Klaman – ukończył Liceum Katolickie – Collegium Marianum w Pelplinie 
(zam. we Wielu), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wy-
chowawca: ks. Andrzej Szopiński, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Brusach

89. Karolina Klebba – klasa I LO w Pucku, dobre wyniki w nauce, aktywne wspieranie 
działań charytatywnych, poparcie: Gabriela Babiarczyk – wychowawca, KZ NSZZ 
„S” przy SP ZOZ w Pucku

90. Kinga Klebba – ukończyła Gimnazjum w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Anita Noslitz-Jackowska, poparcie: przewodnicząca Ewa Subocz 
– „S” służby zdrowia w Pucku 

91. Patrycja Kleinszmidt – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach k. Kościerzyny; bardzo 
dobre wyniki w nauce i zachowaniu, wychowawca: Edward Jarosiewicz; poparcie: 
Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie

92. Damian Klimczyk – klasa III Gimnazjum w Mostach, znakomite wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, wychowawca: Anna Gerber, poparcie: Monika Kończyk – wi-
ceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni

93. Grzegorz Kloske – klasa I Gimnazjum w Krokowej, zam. Tyłowo, bardzo dobre 
wyniki w nauce, laureat konkursów recytatorskich i językowych, poparcie: Mon-
ika Bergmann – wychowawca oraz Barbara Czyżykowska – przewodnicząca „S” 
oświatowej Ziemi Puckiej

94. Angelika Knitter – ukończyła Gimnazjum w Lubni, bardzo dobre wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, laureatka konkursu kaszubskiego, wychowawca: 
Agnieszka Maciejewska, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Brusach i Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Chojni-
cach (2)

w przyszłość. Warto, by tę inicjatywę 
rozwijać na inne poziomy edukacyjne  
i obszarowe. Przyniesie to bardzo pozy-
tywne rezultaty w ocenie społecznej.
 

 
JACEK ŻALIKOWSKI 
przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w OPEC  
w Gdyni
– Wpłaty na Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Komi-
sja Zakładowa przy OPEC traktuje jako 
obowiązek wynikający z idei powstania 
związku, to znaczy działania dla dobra 
kraju i jego obywateli. Utalentowana 
młodzież to przyszłość Polski, dlatego 
każda złotówka wydana na ten cel, 
to pieniądz dobrze zainwestowany. 
Jest to również osobista satysfakcja, 
gdy się wie, że stypendia te wspiera-
ją młodzież z rodzin niezamożnych  
i małych miejscowości, którym trud-
niej jest rozwijać swoje talenty.
Fundusz powinien uczynić wszystko, 
aby trafić na listę organizacji pożyt-
ku publicznego. Wsparcie z 1 proc. 
podatku pozwoliłoby zwiększyć jego 
finansowe zasoby i rozszerzyć możli-
wości pomocy dla młodzieży.

ALICJA OLSZEWSKA 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty  
i Wychowania  
NSZZ „Solidarność”  
w Tczewie
– Utworzenie Funduszu Stypendialne-
go imienia NSZZ „Solidarność” było 
bardzo cennym pomysłem. Nasza 
Komisja Międzyzakładowa wspiera tę 
inicjatywę od momentu jej powsta-
nia. Dla wielu stypendystów jest to 
wsparcie finansowe umożliwiające
rozwój zdolności i realizację pasji,  
a także często jest ukoronowaniem i do-
cenieniem wieloletniej pracy młodych 
ludzi na rzecz społeczności lokalnej, 
ich działalności kulturalnej, artystycz-Rok 2007. Stypendyści i Darczyńcy pod pomnikiem Poległych 

Stoczniowców.
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95. Czesława Komkowska – klasa II LO w Żukowie, zam. Pępowo; zainteresowania 
malarskie, poparcie: Brygida Treder – wychowawca, Maria Pikies – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Żukowie

96. Natalia Korkuć – ukończyła z wyróżnieniem Technikum Ekonomiczne w Elblągu, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Monika 
Oszwa, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” w Stoczni Północnej (3) 

97. Szymon Korytnicki – ukończył Szkołę Podstawową w Cedrach Wielkich, znakomite 
wyniki w nauce, wysokie lokaty w konkursach informatycznych i historycznych, wy-
chowawca: Celina Grzyl, poparcie: Dariusz Żulpo – przewodniczący „S” oświatowej 
w Cedrach Wielkich

98. Michał Kosznik – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach, znakomite wyniki w nauce 
(średnia 5,7), laureat konkursu z fizyki i astronomii, wzorowy uczeń, wychowawca:
Małgorzata Uchman, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału. NSZZ „S” w 
Kościerzynie (5) 

99. Natalia Kotowska – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki 
w nauce, wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie: Józef Rymsza – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie (3)

100. Natalia Kowalewska – klasa II Gimnazjum nr 44 w Gdańsku, bardzo dobre wy-
niki w nauce, udział w konkursach literackich, wychowawca: Katarzyna Rolbiec-
ka, poparcie: Teresa Sobczyńska – przewodnicząca „S” Emerytów i Rencistów w 
Gdańsku

101. Paweł Kreński – klasa II Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły (laureat konkursu biblijnego: „Przypowieści 
Jezusa”), trenuje piłkę nożną w klubie Santana w Wielkim Klińczu, wychowawca: 
Joanna Pobłocka, poparcie: Andrzej Pufelski i Jadwiga Maszka – „S” w ZOZ w 
Kościerzynie, Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie (2)

102. Jarosław Kulczycki – Szkoła Policealna nr 2 w Gdańsku, dobre wyniki w nauce, 
poparcie: Roman Gałęzewski – przewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej

103. Jacek Kwiatkowski – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, aktywny udział w życiu 
szkoły (poczet sztandarowy), dobre wyniki w konkursach geograficznym i che-
micznym, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu 
Gdańskim 

104. Monika Lange – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Danuta Jeziak, poparcie: 
Bogusława Wirkus – „S” służby zdrowia w Pucku (4)

105. Arleta Lemecha – klasa II Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, wychowawca: Elżbieta Stańczyk, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewod-
niczący „S” w Stoczni Północnej (3)

106. Bartłomiej Liss – ukończył Gimnazjum w Żelistrzewie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły, najlepszy sportowiec gimnazjum, wycho-
wawca: Władysława Anisimowicz, poparcie: Bogusława Wirkus – wiceprzewod-
nicząca „S” w ZOZ w Pucku

nej lub sportowej. Co roku również  
z terenu działania naszej komisji skła-
dane są wnioski młodych, nieprze-
ciętnych ludzi i bardzo się cieszymy, 
że uzyskują one akceptację Kapituły. 
Stypendia wręczane są w dniach ob-
chodów kolejnej rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych, co ma 
szczególne znaczenie dla nas – ludzi 
„Solidarności”.

BARBARA CZYŻYKOWSKA  
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
 i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Ziemi 
Puckiej
– Wpłacamy od początku na Fun-
dusz Stypendialny „Solidarności”, 
bo po prostu tak trzeba. Związek ma 
pomagać ludziom, także tym, którzy 
dopiero przez dobrą edukację zdobę-
dą możliwość znalezienia się w do-
rosłym życiu, na coraz trudniejszym 
rynku pracy. A dodając żartobliwie, 
trudno byłoby nam nie wpłacać, gdy 
o to dodatkowo prosi członek naszej 
organizacji związkowej – kolega Woj-
ciech Książek, od początku kierujący 
tym Funduszem.

ZBIGNIEW SIKORSKI 
przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”  
w Spółdzielni Mleczarskiej 
Polmlek-Maćkowy  
w Gdańsku
– Fundusz Stypendialny to bardzo 
szlachetna i doskonale wpisująca się 
w ideę „Solidarności” inicjatywa. Nie 
trzeba nikogo przekonywać o tym, że 
problemy finansowe, z którymi bory-
ka się coraz więcej rodzin, stanowią 
barierę utrudniającą młodzieży naukę, 
a każda pomoc materialna pomaga 
w ich przełamywaniu. Uważam jed-
nak, że największą wartością pro-

Rok 2008. Stypendium wręcza Alojzy Szablewski, były przewodniczący 
„Solidarności” w Stoczni Gdańskiej.
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107. Anna Literska – ukończyła I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Ewa Stoltmann, poparcie: Mieczysław Jabłonka – przewodniczący 
„S” w PKP – Zakładzie Linii Kolejowych w Gdańsku (2)

108. Bożena Lorkowska – klasa III w VIII LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, wolontariat, osiąga wysokie wyniki w kolarstwie górskim (ognisko TKKF 
„Chełm-Spółdzielnia”), wychowawca: Ludmiła Wieremiejewicz, poparcie: Tadeusz 
Kornowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk

109. Weronika Lorkowska – ukończyła Gimnazjum nr 31 w Gdańsku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wolontariat, osiąga wysokie wyniki w kolarstwie MTB i jeździe 
indywidualnej na czas, wychowawca: Maria Maculewicz, poparcie: Tadeusz Kor-
nowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk

110. Mateusz Lubecki – ukończył Gimnazjum w Lipuszu, bardzo dobre wyniki w nauce, 
duża aktywność w środowisku lokalnym, wychowawca: Ryszard Klassa, poparcie: 
Celina Drozdowska i Kazimierz Stoltmann – „S” oświatowa w Kościerzynie, ks. 
kanonik Jan Ostrowski – proboszcz parafii w Lipuszu

111. Joanna Lubocka – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w 
Gdańsku (instrument: obój), bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Danuta 
Irząbek, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w 
Gdańsku (4)

112. Magdalena Lubocka – I LO w Gdańsku oraz klasa IV Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce (z przedmio-
tów muzycznych średnia 5,6), osiągnięcia w konkursach skrzypcowych i innych, 
wychowawca: Hanna Lauer i wcześniej Maria Barabasz, poparcie: Hanna Minkie-
wicz– wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku (3)

113. Anna Łacheta – klasa II Gimnazjum Katolickiego im Jana Pawła II w Gdyni, znako-
mite wyniki w nauce, wychowawca: Małgorzata Kuźma, dyrektor ks. prof. dr hab. 
Wojciech Cichosz, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Gdyni

114. Dominika Łacheta – klasa III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, 
znakomite wyniki w nauce (w tym matematyka, chemia – pragnie studiować 
farmację), wychowawca: Maciej Kornecki, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech 
Cichosz – dyrektor szkoły, Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Gdyni. Ksiądz Sławomir Decowski – proboszcz parafii św. A. Boboli w Gdyni – w
poparciu pisze: Dominika bardzo dobrze się uczy, wzorowo się zachowuje i potrafi
pomagać rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem.

115. Elżbieta Łukowicz – klasa III w II LO w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce 
i w sporcie, wychowawca: Sebastian Mrówczyński, poparcie: Aleksandra Turowska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach (2)

116. Maria Machlik – ukończyła I LO w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, ak-
tywny udział w życiu szkoły, zainteresowania: architektura i śpiew, wychowawca: 
Ewa Brzóska, poparcie: Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Tczewie 

117. Mateusz Majewski – klasa II Gimnazjum nr 2 w Tczewie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, sukcesy sportowe: pływanie, trójbój, wychowawca: Wiesława Olszewska, 
poparcie: Barbara Kamińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie

118. Aleksandra Majkowska – klasa I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, bardzo dobre wy-
niki w nauce, wychowawca: Jadwiga Mosakowska, poparcie: Zbigniew Sikorski 
– przewodniczący „S” Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy (2)

119. Magdalena Mallek – ukończyła XIV LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Krystyna Dłużnik, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdyni (5)

120. Mateusz Małek – klasa II w V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Joanna Rześniowiecka, poparcie: Bożena Brauer, Gabriela Soból 
– „S” oświatowa w Gdańsku 

121. Artur Mania – klasa II Gimnazjum Katolickiego w Tczewie, bardzo dobre wyniki 
w nauce, oraz szkoła muzyczna – gitara klasyczna, wychowawca: Bożena Klein, 
poparcie: Barbara Kamińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie

122. Anna Margaszewska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, pragnie studiować 
psychologię, wychowawca: Katarzyna Kozłowska, poparcie: Leszek Świeczkowski 
– przewodniczący „S” w Polpharmie Starogard Gd. oraz Ryszard Lis – przewodni-
czący „S” w PUK Starkom w Starogardzie Gd. 

123. Anna Maszota – ukończyła Gimnazjum w Strzepczu k. Wejherowa, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, wychowawca: Edyta Jarosz, 
poparcie: Jacek Żalikowski – przewodniczący „S” w OPEC w Gdyni (3)

124. Monika Matusiewicz – klasa II Liceum Akademickiego nr 1 w Gdyni, bardzo do-
bre wyniki w nauce, wychowawca: Dominika Tkaczyk, poparcie: Zdzisława Hacia 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni (4)

125. Laura Matyjasik – ukończyła Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich, bardzo dobre 

jektu jest jego aspekt wychowawczy. 
Otrzymywana pomoc rodzi w sercach 
młodych ludzi nadzieję na lepszą 
przyszłość i wiarę w ludzi, ukazuje 
ludzką solidarność. Przez przykład 
najskuteczniej wychowujemy, a zatem 
pomagając młodym stwarzamy szansę 
na to, aby piękna myśl Jana Pawła II 
Człowiek jest wielki nie przez to, co 
ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi przyświecała 
przyszłym pokoleniom.

GRZEGORZ UROWSKI 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Ziemi 
Kościerskiej
– Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania Ziemi Kościerskiej 
od lat przeznacza środki na Fundusz 
Stypendialny. Jest sporo rodzin, któ-
rych sytuacja materialna jest bardzo 
trudna. Ta bariera uniemożliwia zdol-
nym dzieciom i młodzieży realizację 
marzeń dotyczących kształcenia. Każ-
da pomoc, w tym finansowa, daje
młodemu człowiekowi szansę na 
osiągnięcie wyznaczonego celu. Poza 
tym solidarność oznacza również po-
moc jedni drugim. Wierzymy, że każda 
wpłacona złotówka zaowocuje do-
brze wykształconymi, rozwijającymi 
własne zdolności młodymi Polakami, 
dla dobra samych Stypendystów i nas 
wszystkich.

Rok 2008. Wśród Darczyńców  
Janusz Śniadek, były 
przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność”, obecnie poseł na 
Sejm RP.
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wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Pallach-Żyra, 
poparcie: Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” w Stoczni Północnej (2)

126. Zuzanna Matyjasik – klasa II Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich, bardzo dobre 
wyniki w nauce, udział w konkursach i w życiu szkoły, wychowawca: Teresa Anto-
niuk, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” w Stoczni Północnej (2)

127. Agnieszka Mazur – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo dobre wy-
niki w nauce, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni 
Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy. Wychowawca Agnieszka Wietecha w opinii pisze: 
Uczennica wzorowa, ma doskonałą opinię, świetne wyniki w nauce, jej praca dla 
samorządu szkolnego i „Caritasu” jest wręcz nieoceniona. Uczennica jest odpo-
wiedzialna, dojrzała, zawsze można na niej polegać. (3)

128. Piotr Mazur – ukończył Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: Hanna Banacka, poparcie: 
Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Mać-
kowy

129. Aurelia Mazurek – klasa III Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Agnieszka Wolińska-Prusik, 
poparcie: Iwona Orszulak – przewodnicząca „S” w BOMI S.A.

130. Ewelina Michałowska – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, wychowawca: R. Chrzanowska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewodni-
cząca „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim, Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału 
NSZZ „S” w Pruszczu Gd. 

131. Aleksandra Mielewczyk – ukończyła Gimnazjum nr 8 w Gdyni, znakomite wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, harcerstwie, wolontariacie, wychowaw-
ca: Małgorzata Sowa, poparcie: Zdzisława Hacia i Magdalena Zmorzyńska – „S” 
oświatowa w Gdyni 

132. Dominik Mielewczyk – klasa I Liceum Profilowanego w Sierakowicach; zam.
Paczewo, główne zainteresowania – matematyka i informatyka, poparcie: Marta 
Kaczmarek-Byczkowska – wychowawca, Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” 
w Stoczni Północnej w Gdańsku

133. Wioleta Mielewczyk – klasa III Liceum Profilowanego w Sierakowicach k. Kar-
tuz, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lucyna Kuczkowska, poparcie: 
Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” w Stoczni Północnej w Gdańsku (4)

134. Michał Miszczyszyn – klasa II Gimnazjum w Cedrach Wielkich, znakomite wyniki 
w nauce (informatyka), wychowawca: Małgorzata Czarnowska-Słomka, poparcie: 
Dariusz Żulpo – przewodniczący „S” oświatowej w Cedrach Wielkich

135. Anna Mleczek – ukończyła II LO w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce (wy-
grała indeks na Politechnikę Gdańską w konkursie matematyczno-fizycznym), wy-
chowawca: Marek Pruski, poparcie: Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej 
w Chojnicach, Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach (2)

136. Jacek Mleczek – ukończył II LO w Chojnicach, znakomite wyniki w nauce (98% 
punktów z matematyki – poziom rozszerzony), laureat konkursu „Wygraj indeks” 
na PG, wychowawca: Michał Markowski, poparcie: Teresa Skubek – przewod-
nicząca „S” w Spółdzielni Inwalidów w Chojnicach, Bogdan Tyloch – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach (2) 

EWA CEROŃ-SZMAGLIŃSKA 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”  
w Starogardzie Gdańskim
– Uważam, że Fundusz Stypendialny to 
bardzo trafiony pomysł. Pozwala on mło-
dym ludziom dzięki uzyskanym fundu-
szom spełniać marzenia w postaci zaku-
pu drogich podręczników lub rozwijania 
różnorodnych zainteresowań. Pojawił się 
też drugi, moim zdaniem nieoczekiwa-
ny aspekt. Chęć uzyskania stypendium 
motywuje młodzież do uzyskiwania jak 
najlepszych wyników w nauce oraz w 
konkursach (wiem to z autopsji).

ZBIGNIEW KOWALCZYK 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność”  
w  SKANSKA S.A. w Gdańsku
– Od dziesięciu lat Fundusz Stypen-
dialny pomaga zdolnym młodym 
ludziom ze skromnych rodzin, daje 
im szansę na rozwinięcie talentów  
i spokojne kontynuowanie edukacji. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że może-
my w ten sposób wspierać ambicje 
młodzieży.

GABRIELA MARTYŃSKA 
członek Komisji 
Rewizyjnej Regionu 
Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”
– Utworzenie Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” jest ważną 
inicjatywą związku. W ten sposób Rok 2008. Drugi od lewej ś.p. Mieczysław Chełminiak ze Stoczni Gdańskiej, 

członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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137. Piotr Młyński – ukończył Gimnazjum w Wielkim Klińczu, znakomite wyniki w 
nauce, ukończył też Szkołę Muzyczną I stopnia w Kościerzynie (trąbka) i kurs 
ratownika wodnego, wzorowa postawa, aktywny udział w życiu szkoły, wycho-
wawca: Regina Piechowska, poparcie: Grażyna Wołodzin – dyrektor szkoły oraz 
Grzegorz Urowski – przewodniczący i Celina Drozdowska – „S” oświatowa w 
Kościerzynie

138. Małgorzata Molenda – ukończyła XIII LO w Gdańsku, dobre wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Agnieszka Mielewska, poparcie: 
Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

139. Piotr Moniuszko – klasa I w II LO w Pruszczu Gdańskim, bardzo dobre wyniki 
w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Jadwiga Bartkow-
ska-Ryszora, poparcie: Agnieszka Kempa – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Pruszczu Gd. (2) 

140. Lamis Mousa – klasa III Gimnazjum nr 33 w Gdańsku; dobre wyniki w nauce, 
aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca komendant: Teresa Litwin, 
poparcie: Tadeusz Celesz – przewodniczący „S” w OHP woj. pomorskiego 

141. Kinga Mudlaff – klasa III w I LO w Rumi, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny 
udział w życiu szkoły, wychowawca: Adriana Marasz, poparcie: Mirosław Kamień-
ski – przewodniczący „S” w Stoczni Marynarki Wojennej (2)

142. Piotr Muller – ukończył II LO w Słupsku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osią-
gnięcia w olimpiadach i konkursach, aktywna działalność na forum publicznym, 
wychowawca: Irena Dębowska, poparcie: Monika Dąbrowska – „S” w Centrum 
Krwiodawstwa w Słupsku (3)

143. Grzegorz Muszyński – klasa II Technikum Transportowego w Tczewie, b. dobre 
noty w nauce, uczestnik konkursów matematycznych, poparcie: A. Kubelska – wy-
chowawca, Andrzej Miętkowski – przewodniczący „S” w Metriksie Tczew

144. Tamara Niekludow – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia 
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia w konkursach pia-
nistycznych, wychowawca: Grażyna Trybułowska, poparcie: Roman Gałęzewski 
– przewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej

145. Izabela Noetzel – ukończyła Gimnazjum nr 17 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w 
nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Beata Kieras, poparcie: Mi-
rosław Kamieński – przewodniczący „S” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

wspieramy zdolnych uczniów, inte-
grujemy środowisko, łączymy starych 
i młodych, a jednocześnie na żywo 
uczymy najnowszej historii naszego 
kraju. Jako nauczycielka, od wielu lat 
związana z „Solidarnością”, z radością 
wspieram Fundusz i z nadzieją ocze-
kuję owoców tego przedsięwzięcia.

BARBARA MARKIEWICZ 
sekretarz Kapituły 
Funduszu Stypendialnego 
– Bardzo doceniam dzieci, które bo-
rykając się z wieloma trudnościami, 
także materialnymi, osiągają dobre 
wyniki i rozwijają swoje talenty. Trze-
ba im koniecznie pomagać, by zdol-
ności się nie zmarnowały. Myślę, że 
nasz Fundusz jest dobrym działaniem 
w tym kierunku. Z roku na rok dzie-
ci ubiegających się o stypendia jest 
coraz więcej i można odczytywać to 
z jednej strony jako oznakę ubożenia 
społeczeństwa, ale także jako dowód 
na to, że coraz więcej młodych ludzi 
chce walczyć o nasze pieniądze. A to 
oznacza z kolei, że potrzeba więcej 
środków od Darczyńców.

STEFAN GAWROŃSKI 
skarbnik Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, członek 
Kapituły Funduszu 
Stypendialnego
– Stypendia, przyznawane przez Fun-
dusz, w założeniu mają pomóc mło-
dzieży w zakupie sprzętu potrzebnego 
do rozwijania talentów czy po prostu 
biletów na dojazd do szkoły. Z powo-
du niskich dochodów ich rodzin czę-
sto na to nie stać. To bardzo ważna 
inicjatywa, bo faktycznie pomagamy 
młodzieży, która być może nie miała-
by szansy bez zewnętrznego wsparcia 
materialnego pogłębiać swoich talen-
tów. „Solidarność” powstała przecież 
po to, by pomagać ludziom, a więc 
można powiedzieć, że rozszerzamy 
tylko pole swojego działania.

Rok 2008. Tradycją stało się, że Stypendyści i Darczyńcy składają wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.
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146. Bartłomiej Nosiński – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, znakomite wy-
niki w nauce, osiągnięcia w pływaniu, konkursach ekologicznych, wychowawca: 
Małgorzata Delikta, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” w Zakładach 
Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie 

147. Eliza Nowakowska – klasa I Gimnazjum w Swarożynie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca: Violetta Szwed, poparcie: Roman 
Gałęzewski – przewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej

148. Jan Ochociński – ukończył Szkołę Podstawową nr 6 w Kościerzynie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, trenuje piłkę ręczną (KS Sokół Kościerzyna), wychowawca: Ewa 
Kuźma, poparcie: Kazimierz Stoltmann – przewodniczący „S” oświatowej Ziemi 
Kościerskiej oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie

149. Michalina Ochrymiuk – klasa VI SP nr 50 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, wychowawca: Julita Demczuk-Górniak, poparcie: Dariusz Puzdrowski – wi-
ceprzewodniczący KZ „S” w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku

150. Aleksandra Orszulak – klasa III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariacie, 
zainteresowanie medycyną, biologią, wychowawca: Anita Rzeszowska, poparcie: 
Bożena Klińska – wiceprzewodnicząca „S” w BOMI S.A. w Gdyni 

151. Marianna Ozga – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie k. Pucka, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Karolina Jasz-
czur-Nowicka, poparcie: Barbara Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Pucku (3)

152. Łukasz Pakuła – klasa I w III LO w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, laureat 
konkursów: biologicznego, chemicznego, matematycznego i informatycznego, 
poparcie: Justyna Raulin oraz Mirosław Kamieński – przewodniczący „S” w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni (2)

153. Oliwia Papier – klasa III Gimnazjum im. Ofiar Grudnia 1970 roku w Łęgowie,
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Łuczyńska, poparcie: Agniesz-
ka Kempa – przewodnicząca „S” oświatowej w Pruszczu Gd. i Ludwik Jakubek 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gd.

154. Weronika Patalon – klasa III w III LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
duże osiągnięcia muzyczne w klasie skrzypiec, wychowawca: Wanda Gronberska 
oraz Joanna Szmit-Macidłowska – szkoła muzyczna, poparcie: Anna Kocik i Paweł 
Drobnik – „S” oświatowa w Gdańsku 

155. Anna Pawlęga – klasa II Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, uczestniczy w konkursach i dodatkowych pracach na rzecz szkoły, wycho-
wawca: Alicja Szymańska i pedagog Elżbieta Prokop, poparcie: Anna Czank – „S” 
w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku (2);

156. Agnieszka Piątkowska – klasa I LO nr 1 w Gdańsku, zam. Gdańsk, dobre wyniki 
w nauce, aktywna działalność społeczno-charytatywna oraz w ZHR, poparcie: 
Bożena Kochanowska – wychowawca, dyrektor Andrzej Nowakowski, poparcie: 
Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

KRYSTYNA BOJAHR 
członek Kapituły 
Funduszu Stypendialnego
– Uważam, że trzeba pomagać zdolnej 
młodzieży. Z reguły to ludzie bardzo 
wrażliwi, niemający dużej siły prze-
bicia. Dodatkowo w przypadku na-
szych Stypendystów na przeszkodzie 
stają im warunki finansowe. Jednym
z warunków ubiegania się o stypen-
dium jest także wysoka średnia ocen 
szkolnych.

KAROL GUZIKIEWICZ 
wiceprzewodniczący 
Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej w Gdańsku
– Wspieramy w stoczniowej „Solidar-
ności” inicjatywę stypendialną, bo 
przecież o mądrych, prawych, wy-
kształconych ludzi upominaliśmy się 
także podczas strajków z 1980 i 1988 
roku. Zabiegaliśmy, aby wszyscy mieli 
podobne szanse. Dotyczy to między in-
nymi młodzieży z terenów wiejskich, 
gdzie możliwości szerszej edukacji są 
w większości gorsze. Jak młodzi ludzie 
z nich skorzystają, to już zależy od nich 
samych i ich rodziców. 

Rok 2009. Krzysztof Żmuda, 
Darczyńca, przewodniczący 
„Solidarności” w Stoczni Północnej 
(obecnie Remontowa Shipbuilding). 

Rok 2009. Stypendyści. Z prawej – Janusz Śniadek.
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157. Arkadiusz Pelpliński – ukończył Gimnazjum w Wąglikowicach, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
trenuje piłkę nożną, wychowawca: Małgorzata Grzyb, popar-
cie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „Solidarność” w 
Kościerzynie oraz Halina Lemańczyk – dyrektor szkoły

158. Monika Perszon – ukończyła I LO w Wejherowie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Anna Joachimiak, 
poparcie: B. Blumel, A. Bogucka – KM „S” w Enerdze 
Gdańsk 

159. Daniel Peta – klasa II w II LO w Wejherowie, bardzo do-
bre wyniki w nauce, dodatkowe osiągnięcia w koszyków-
ce, wychowawca: Anna Spryszyńska, poparcie: Kazimierz 
Waldowski – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia

160. Łukasz Peta – klasa IV Technikum Hotelarskiego w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczy w olimpiadach 
szkolnych i zawodach sportowych (trenuje m.in. piłkę noż-
ną), wychowawca: Anna Spryszyńska, poparcie: Kazimierz 
Waldowski – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia (4)

161. Ewa Piestrak – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Słupsku, zna-
komite wyniki w nauce, udział w konkursach plastycznych, 
wychowawca: M. Drozdowska, poparcie: Danuta Paszkie-
wicz – przewodnicząca „S” w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa w Słupsku, Tadeusz Pietkun – wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 

162. Beata Pniewska – klasa III w II LO w Starogardzie Gdań-
skim, bardzo dobre wyniki w nauce – świadectwo z wy-
różnieniem, wychowawca: Hanna Jędrzejczyk, poparcie: 
Benedykt Kerlin – przewodniczący „S” w Fabryce Mebli 
Okrętowych FAMOS.

163. Marta Pobłocka – ukończyła Szkołę Podstawową w Czarnej 
Dąbrówce, wychowawca: Dorota Gralak, poparcie: Jurgen 
Fink – „S” oświatowa w Czarnej Dąbrówce 

164. Martyna Pokrzywińska – ukończyła Gimnazjum w Lubni 
(będzie uczęszczać do LO w Chojnicach), bardzo dobre wy-
niki w nauce, osiągnięcia recytatorskie („Rodno Mowa”), 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Witold Ma-
licki, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Brusach

165. Krzysztof Polaszek – klasa III Gimnazjum nr 5 w Gdyni, 
b. dobre wyniki w nauce (informatyka, matematyka, ję-
zyk angielski), trenuje pływanie, poparcie; Teresa Kofluk
– wychowawca, KZ „S” w WAW Gdynia, Krystyna Mielnik 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Gdyni

166. Marcin Przybyś – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
wychowawca: Joanna Tężycka, poparcie: Ludwik Jakubek 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gd.

167. Kacper Ptaszek – ukończył III LO w Gdańsku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, działa charytatywnie w „Caritasie”, gra w 
turniejach szachowych, wychowawca: Hanna Szarafińska,
poparcie: Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji Oświaty i 
Wychowania „S” w Gdańsku (4)

168. Michał Puchowski – klasa II Gimnazjum w Pelplinie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, (dodatkowo ukończył szkołę mu-
zyczną I stopnia – klasa fortepianu), wychowawca: Iwona 
Chmielecka, poparcie: Barbara Kamińska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Tczewie oraz Krystyna Dettlaff-Czochor 
– kierownik filii Szkoły Muzycznej w Pelplinie

169. Jakub Radzewicz – klasa I w I LO w Starogardzie Gdańskim, 
duża aktywność społeczna, działalność dziennikarska, wy-
chowawca: Adam Brunke, poparcie: Ewa Ceroń-Szmagliń-
ska - przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.

170. Amanda Rajmer – klasa VI Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 
aktywny udział w zajęciach koła regionalnego, poparcie: 
dyrektor Dagmara Korzeniowska, Józef Rymsza – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie

171. Katarzyna Ratajczyk – ukończyła XII LO z klasami spor-
towymi w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osią-

gnięcia na poziomie krajowym w biegach na 100 i 200 
m., poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku, Anna Sękowska – trener AZS-AWFiS 
Gdańsk. Wychowawca klasy Wiesława Herman w opinii pi-
sze: Podziwiam jej umiejętność łączenia nauki ze sportem. 
Ponadto jest osobą bardzo kreatywną, uczestniczyła ak-
tywnie w życiu szkoły. W sytuacjach trudnych można było 
na niej zawsze polegać. (3)

172. Aleksandra Rejmak – klasa I w I LO w Lęborku, znakomite 
wyniki w nauce, średnia ocen po gimnazjum 5,38, zaintere-
sowania matematyczno-chemiczne, poparcie: Beata Majko 
– wychowawca, Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” 
oświatowej w Lęborku

173. Joanna Rekowska – klasa III Gimnazjum w Dziemianach, 
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
sukces w konkursie: „Poznajmy parki krajobrazowe Polski”, 
wychowawca: Joanna Turzyńska, poparcie: Anna Zagórska 
– przewodnicząca „S” w Zakładach Porcelany Stołowej „Lu-
biana” w Łubianie oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału 
NSZZ „S” w Kościerzynie (3)

174. Wanda Roda – klasa VI Szkoły Podstawowej w Gościci-
nie, bardzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego 
ucznia, aktywny udział w życiu szkoły (wiele dyplomów), 
wychowawca: Marcin Myszka, poparcie: Andrzej Bogucki, 
Bogumiła Niemcow, Bożena Dubicka – „S” w Enerdze-Ope-
ratorze Oddział w Gdańsku

175. Agata Rogala – ukończyła Gimnazjum w Brusach, znako-
mite wyniki w nauce (98% z egzaminu zewnętrznego!), 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Stanisław Łu-
biński, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Brusach

176. Robert Rudnik – ukończył II LO w Chojnicach, bardzo dobre 
wyniki w szkole i na maturze (98% punktów z matematyki 
– poziom rozszerzony), studia na Politechnice Rzeszowskiej 
(kierunek lotnictwo i kosmonautyka), wychowawca: Michał 
Markowski, poparcie: Wiesław Ostaszewski – przewodni-
czący „S” w POLIPOL-u Chojnice oraz Bogdan Tyloch – kie-
rownik Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach (3)

177. Katarzyna Rybka – klasa V Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Starogardzie Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: 
dyrektor Barbara Gabriel, Ewa Szmaglińska – przewodniczą-
ca „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starogardzie 
Gd., Zdzisław Czapski – kierownik Oddziału NSZZ „S” w 
Starogardzie Gd. (2)

178. Nicole Rydz – klasa III Katolickiego LO w Gdyni, dobre wy-
niki w nauce, znakomite wyniki w żeglarstwie (kadra na-
rodowa – klasa Europa), wychowawca: Magdalena Rułak, 
poparcie: ks. prof. Wojciech Cichosz 

179. Miłosz Sawicki – klasa II Gimnazjum nr 18 w Gdyni, zna-
komite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły 
oraz harcerstwie (prowadzi zastęp w drużynie „Twierdza”), 
sukcesy w konkursach szkolnych, poparcie: Andrzej Gigola 
– dyrektor szkoły oraz Zdzisława Hacia – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Gdyni

180. Dawid Schwann – klasa II w V LO w Wejherowie, dobre wy-
niki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Aleksandra Grzenia, poparcie: Andrzej Janzen – przewod-
niczący „S” w Stoczni „Nauta” w Gdyni (2)

181. Monika Serżysko – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, wychowawca: M. Flejszer, popar-
cie: Agnieszka Kempa – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Pruszczu Gd., Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ 
„S” w Pruszczu Gd. 

182. Bartosz Sieńkowski – klasa VI SP nr 11 w Tczewie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, laureat 
konkursów historycznych i plastycznych, wychowawca: Mi-
chał Doliński, poparcie: Alicja Olszewska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Tczewie, Andrzej Bogucki, Bogumiła Niem-
cow – „S” w Enerdze-Operatorze Oddział w Gdańsku (2)
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183. Dorota Sikorska – Medyczne Studium Zawodowe w Sta-
rogardzie Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, działa jako 
wolontariusz, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd. oraz dyrektor 
Izabela Kamińska-Jagielska

184. Monika Skórowska – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wy-
chowawca: Małgorzata Stecewicz, poparcie: Paweł Flejszar 
– przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim 

185. Marta Sobolewska – ukończyła Gimnazjum w Kolbudach, 
osiągnięcia wokalne – wojewódzkie i ogólnopolskie, gra 
na gitarze, wychowawca: Leszek Wojciechowski, popar-
cie: Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Kolbudach (2)

186. Piotr Sobuś – klasa II Gimnazjum Społecznego w Gdań-
sku, b. dobre wyniki w nauce, zainteresowania matema-
tyczno-informatyczne (wyróżnienie w międzynarodowym 
konkursie: „Kangur matematyczny”), poparcie: Małgorzata 
Kilian – wychowawca, koło „S” przy Szkole Podstawowej 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotne

187. Jan Sobuś – klasa III Gimnazjum Społecznego w Gdańsku, 
wybitne wyniki w nauce (14 ocen celujących na świadectwie 
po II klasie – średnia 6,0), uzdolnienia matematyczne (laure-
at konkursu „Kangur matematyczny”), poparcie: Katarzyna 
Kotarska – wychowawca, koło „S” przy Szkole Podstawowej 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

188. Bożena Sojka – ukończyła Liceum Profilowane w Owidzu,
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Michał Sam-
szon, poparcie: Leszek Świeczkowski – przewodniczący 
„S” w Polpharmie w Starogardzie Gd., Zdzisław Czapski 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Stargardzie Gd. (2)

189. Jan Sokołowski – klasa I w IV LO w Gdańsku, dobre wyniki 
w nauce, rekomendacja: Tadeusz Grubich – przewodniczący 
„S” przy Zarządzie Regionu Gdańskiego

190. Monika Sowulewska – klasa II Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku (klasa skrzypiec), wy-

chowawca: Danuta Irzabek oraz Anna Buzińska, poparcie: 
Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni Mle-
czarskiej Polmlek-Maćkowy

191. Sabina Stachura – klasa II w VI LO w Gdyni, znakomite 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: 
Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni 
oraz Ewa Śliwińska – dyrektor szkoły (2)

192. Kamil Stobiecki – klasa II Gimnazjum nr 13 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, trenuje piłkę ręczną, wy-
chowawca: A. Zelant, poparcie: „S” w BOMI S.A. oraz Piotr 
Zelant – trener OKS Conrad Gdańsk 

193. Piotr Stolc – klasa IV Technikum Łączności w Gdańsku; zam. 
Starogard Gd., dobre wyniki w nauce, poparcie: S. Przybijań-
ska – wychowawca, Marek Liss – przewodniczący „S” Straży 
Pożarnej w Starogardzie Gd. oraz „S” oświatowa w Gdańsku

194. Aleksandra Surma – ukończyła Gimnazjum w Straszynie, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, zainteresowania: fotografia, wychowawca: Aga-
ta Patyna, poparcie: Paweł Flejszar – przewodniczący „S” 
oświatowej w Pruszczu Gd., Ludwik Jakubek – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gd. 

195. Anna Susz – Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Choj-
nicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Re-
nata Szypryt, poparcie: Zbigniew Brzeski – przewodniczący 
„S” w WKS Mostostal SA w Chojnicach

196. Karolina Sylka – ukończyła Gimnazjum w Łubianie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, zainteresowanie językiem angiel-
skim (100% wynik z egzaminu po gimnazjum), udział w 
konkursach, wolontariat, wychowawca: Magdalena Gań-
ska, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” przy 
Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” i Józef Rymsza 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie (2) 

197. Olena Szczepanik – klasa II Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Gdańsku (wiolonczela), bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Beata Wrzosek, poparcie: Tadeusz Grubich 
– przewodniczący „S” w Zarządzie Regionu Gdańskiego

Rok 2009. Stypendyści i Darczyńcy pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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198. Maria Szczęsna – ukończyła Gimnazjum w Kleszczewie 
Kościerskim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w 
życiu szkoły, laureatka konkursu „Kampania wrześniowa 
1939 na Pomorzu”, wychowawca: Anna Tuchlin, poparcie: 
Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Starogardzie Gd. (2)

199. Krystian Szczęsny – ukończył Gimnazjum w Kleszczewie 
Kościerskim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w 
życiu szkoły, laureat konkursów, m.in. biblijnego, wycho-
wawca: Anna Tuchlin, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd. (2)

200. Maciej Szczygeł – ukończył I LO w Starogardzie Gd., roz-
poczyna studia na PG – budownictwo, bardzo dobre wyniki 
w nauce (na maturze 92% matematyka – poziom rozsze-
rzony, 100% podstawowy), wolontariat w parafii, ratownik
wodny, wychowawca: Wiesława Górska, poparcie: Alicja 
Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie, 
ks. proboszcz Tadeusz Brzeziński – Pelplin

201. Magdalena Szczygeł – klasa II Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Pelplinie, bardzo dobre wyniki w nauce (plus 
szkoła muzyczna – wiolonczela), wychowawca: Bożena 
Babicz, poparcie: Barbara Kamińska – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Tczewie

202. Joanna Szlabowska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 12 
w Tczewie, znakomite wyniki w nauce, talenty językowe: 
oprócz języka angielskiego także język niemiecki i hiszpań-
ski, poparcie: Hanna Wyka – wychowawca, Barbara Kamiń-
ska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie

203. Anna Szmaglińska – klasa II Starogardzkiego Autonomicz-
nego Liceum Ogólnokształcącego, aktywny udział w życiu 
szkoły: lekkoatletyka (rzut oszczepem), poezja śpiewana 
(m.in. J. Kaczmarski), wychowawca: Piotr Treder, poparcie: 
Zdzisław Czapski – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Staro-
gardzie Gd.

204. Paweł Szmagliński – ukończył Gimnazjum nr IV w Staro-
gardzie Gdańskim, dobre wyniki w nauce, działalność jako 
wolontariusz w programie „Ośmiu Wspaniałych”. Szkoła: 
dyrektor Andrzej Malinowski, poparcie: Zdzisław Czapski 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Starogardzie Gd.

205. Marta Szpilman – ukończyła I Akademickie LO w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szko-
ły, wiele osiągnięć lekkoatletycznych (biegi, rzuty) oraz w 
judo, działalność w kołach naukowych przy PG, UG (pasja: 
chemia), wychowawca: Joanna Szynal-Gajewska, poparcie: 
Marzena Kreft – przewodnicząca „S” oświatowej w Urzę-
dzie Miasta Gdyni (2)

206. Justyna Szulc – klasa II Gimnazjum w Łęgowie k. Pruszcza 
Gdańskiego; bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 
wychowawca: J. Jankowska; poparcie: Agnieszka Kempa 
– przewodnicząca „S” oświatowej, Ludwik Jakubek – kie-
rownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gd.

207. Marta Szumacher – klasa II LO w Starogardzie Gdańskim, 
znakomite wyniki w nauce, członek zespołu kameralnego 
„Primavera” w Pelplinie, wychowawca: Ewa Makowska, 
poparcie: Barbara Kamińska – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Tczewie

208. Paulina Szychucka – klasa II w I LO w Kościerzynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Jolanta Dryja, poparcie: 
Andrzej Pufelski – przewodniczący „S” w Zespole Opieki Zdro-
wotnej i Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Józef 
Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie (2)

209. Dominika Szwaba – klasa II w I LO w Kartuzach, bardzo 
dobre wyniki w nauce, znakomity występ i I miejsce w kra-
jowym konkursie „S”„Od Jałty do Gdańska” i innych, dzia-
łalność w wolontariacie w ramach Kartuskiego Hospicjum 
Domowego „Caritasu”, wychowawca: Magdalena Lewna, 
poparcie: Kazimierz Waldowski – przewodniczący „S” w 
Porcie Gdynia (3) 

210. Julita Szwaba – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
wychowawca: Adela Plichta, poparcie: Kazimierz Waldow-
ski – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia 

211. Patrycja Szwaczka – ukończyła I LO w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, laureatka konkursu chemicznego 
(organizowanego przez PG), wolontariat, wychowawca: 
Alina Lewandowska, poparcie: Alicja Olszewska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Tczewie 

212. Katarzyna Tarasiuk – ukończyła Gimnazjum nr 11 w Gdy-
ni, znakomite wyniki w nauce oraz podczas egzaminów 
końcowych (łącznie 91 na 100 punktów), aktywny udział 
w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Katarzyna Zam-
kowska, wcześniej Halina Dedach, poparcie: Zdzisława Ha-
cia i Monika Kończyk – „S” oświatowa w Gdyni (2)

213. Zofia Tarasiuk – ukończyła Gimnazjum nr 11 w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szko-
ły, trenuje siatkówkę w klubie Trefl Gdynia, wychowawca:
Lucyna Lewandowska, poparcie: Zdzisława Hacia – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Gdyni, Ireneusz Marschall i 
Adam Banach – Trefl Gdynia

214. Agnieszka Tessen-Węsierska – klasa III w IV LO w Tczewie, 
zainteresowania: języki obce – kursy korespondencyjne, 
poparcie: Ewa Buczak – wychowawca, Karol Guzikiewicz 
– wiceprzewodniczący „S” Stoczni Gdańskiej (2)

215. Wioleta Teresa Topka – ukończyła Gimnazjum w Dziemia-
nach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wychowawca: Janusz Bruski, poparcie: 
Grzegorz Sochaczewski – „S” w Zakładach Porcelany Sto-
łowej „Lubiana” oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału 
NSZZ „S” w Kościerzynie

216. Bogusława Trella – ukończyła Gimnazjum nr 9 w Gdańsku, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,57), 100% frekwencji, 
aktywny udział w szkolnym wolontariacie, trenuje curling i 
ćwiczy grę na gitarze, wychowawca: Stanisława Borzęcka, 
poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Gdańsku

217. Weronika Turzyńska – ukończyła Gimnazjum nr 5 w Gdyni, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,8), aktywny udział w 
życiu szkoły, wychowawca: Alicja Milisiewicz-Szulc, popar-
cie: Mirosław Kamieński – przewodniczący „S” w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni (2)

218. Kornelia Tusk – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, zna-
komite wyniki w nauce, udział w finale ogólnopolskiego
konkursu „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w 
latach 1939-1989” (organizowanym przez IPN), działalność 
ekologiczna, np. w programie: „Najwyższa pora ratować Rok 2009.
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kaszubskie jeziora”, wychowawca: Adela Plichta, poparcie: 
Ewa Tusk – przewodnicząca „S” oświatowej w Goręczynie

219. Klaudia Urbanek – klasa III Gimnazjum nr 2 w Pruszczu 
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,68), wy-
chowawca: Elżbieta Kucharska, poparcie: Eugeniusz Rad-
niecki, Romuald Dunst – przewodniczący „S” w Skanska 
S.A. – Oddział w Gdańsku (4)

220. Agnieszka Wajer – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Koście-
rzynie, znakomite! wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, wychowawca: Marta Góra, poparcie: Józef Rymsza 
– kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie. Dyrek-
tor szkoły Lidia Walewska pisze: Jestem przekonana, że 
przyznane wsparcie finansowe umożliwi Agnieszce dalszy 
ukierunkowany rozwój w dziedzinie nauk matematyczno-
-przyrodniczych. Będzie inwestycją w przyszłość tej utalen-
towanej, skromnej uczennicy.

221. Monika Waleńska – klasa I w I LO w Gdyni, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: 
Bożena Blumel, Zbigniew Panasiuk – KM „S” w Enerdze 
Gdańsk 

222. Liliana Wanta – klasa II Gimnazjum nr 11 w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia lekkoatletyczne (sprint), 
wychowawca: Dobrosława Ignacik, poparcie: Kazimierz 
Laszczak – przewodniczący „S” w Hydrobudowie Gdańsk;

223. Wojciech Warszycki – klasa II w V LO w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, III miejsce w finale Światowej Odysei
Umysłów (I w Polsce), wychowawca: Agnieszka Tomasik, 
poparcie: Elżbieta Matocha – „S” oświatowa w Gdańsku

224. Robert Wenzel – klasa II w I LO w Kartuzach, aktywny 
udział w życiu szkoły, wychowawca: Wojciech Chleba, po-
parcie: Anna Aleksandrowicz – przewodnicząca „S” przy 
PSSE w Gdańsku

225. Karolina Wesołowska – klasa IV Technikum nr 2 w Kwidzy-
nie (hotelarstwo), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny 

udział w życiu szkoły, finalistka wojewódzkiego konkursu
„Mistrz wiedzy hotelarskiej”, wychowawca: Anna Słota, 
poparcie: Magdalena Dolatta – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Kwidzynie

226. Karol Węska – ukończył Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, 
znakomite wyniki w nauce, działalność na forum szkoły, 
w drużynie ZHP, laureat konkursu chemicznego (organizo-
wanego przez PG), wolontariat, wychowawca: Anna Ba-
nasik, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca 
„S” oświatowej w Gdańsku 

227. Katarzyna Wiatr – ukończyła Gimnazjum w Wielkim Kliń-
czu, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, poparcie: Grażyna Wołodzin – dyrektor szkoły, 
Andrzej Pufelski – przewodniczący „S” w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościerzynie oraz Józef Rymsza – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie (2) 

228. Jakub Wiczyński – ukończył Gimnazjum nr 1 w Starogar-
dzie Gdańskim i Szkołę Muzyczną I stopnia (fortepian), 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,73), aktywny udział 
w życiu szkoły, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd. Wycho-
wawca Ewa Błażyńska w opinii pisze: Marzeniem Jakuba 
są studia w zakresie inżynierii dźwięku, wynikające z jego 
pasji muzycznej, informatycznej i artystycznej. (3)

229. Oskar Wilczyński – klasa II Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, zainteresowania: informatyka, wychowawca: Adam 
Dąbkiewicz, poparcie: Iwona Orszulak – przewodnicząca 
„S” w BOMI S.A. w Gdyni

230. Joanna Wilkowska – klasa II Gimnazjum w Wąglikowicach, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,8), aktywny udział w 
życiu szkoły, wychowawca: Dorota Kutella-Burczan, poparcie: 
Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „Solidarność” w 
Kościerzynie oraz Sławomir Grzyb – dyrektor Gimnazjum (2)

W dziesięciu edycjach stypendia otrzymali 
uczniowie z następujących szkół:

GDAŃSK: SP nr 8, nr 35, nr 49, nr 50, nr 52, nr 84, Gimnazjum 
nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 16, nr 18, nr 20, 
nr 26, nr 27, nr 28, nr 31, nr 33, nr 44, Gimnazjum Społeczne, 
LO: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIX, Szkoła Muzyczna I i II 
st., ZSZ nr 10, ZSBO, Technikum Łączności, Liceum Programów 
Indywidualnych
GDYNIA: SP nr 47, nr 48, Gimnazjum nr 1, nr 5, nr 8, nr 11, nr 
17, nr 18, nr 19, LO: I, III, VI, XIV, Akademickie LO, Technikum 
Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum 
Katolickie 
SOPOT: SP nr 5, Gimnazjum Społeczne
SŁUPSK: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, LO: II, III
POWIAT BYTOWSKI: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w 
Nakli
POWIAT CHOJNICKI: SP w Leśnie, Gimnazjum w Lubni, w 
Sławęcinie, Gimnazjum, LO – w Brusach, LO w Czersku, Gim-
nazjum nr 2, II LO, Technikum nr 2, Technikum Elektryczno-
-Elektroniczne – w Chojnicach
POWIAT GDAŃSKI: SP w Cedrach Małych, w Cedrach Wielkich, 
Gimnazjum w Łęgowie, w Kolbudach, w Przywidzu, w Cedrach 
Wielkich, w Straszynie, Gimnazjum nr 2, II LO, Zespół Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształcących – w Pruszczu Gd. 
POWIAT KARTUSKI: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, 
LP w Sierakowicach, I LO w Kartuzach

POWIAT KOŚCIERSKI: SP i Gimnazjum w Wąglikowicach, 
Gimnazjum w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w Dziemianach, 
w Łubianie, SP nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum nr 1, nr 3, LO: I, II, 
Technikum nr 1 – w Kościerzynie
POWIAT KWIDZYŃSKI: Technikum nr 2 w Kwidzynie
POWIAT LĘBORSKI: SP nr 8, I LO, Technikum Technologii Żyw-
ności – w Lęborku
POWIAT MALBORSKI: IV LO, ZSP nr 3, Gimnazjum nr 2 – w 
Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu
POWIAT PUCKI: SP i Gimnazjum w Krokowej, Gimnazjum w 
Mostach, w Mrzezinie, w Pucku, w Żelistrzewie, LO w Pucku  
POWIAT STAROGARDZKI: SP w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gim-
nazjum nr 1, nr 4, LO: I, II, Medyczne Studium Zawodowe, 
Autonomiczne LO – w Starogardzie Gd., Gimnazjum w Klesz-
czewie Kościerskim, LP w Owidzu
POWIAT TCZEWSKI: SP nr 11, nr 12, Gimnazjum nr 2, nr 3, 
LO: I, IV, Katolickie Gimnazjum i LO, Technikum Transportowe 
– w Tczewie, Gimnazjum w Swarożynie, Gimnazjum nr 1 w 
Pelplinie, Liceum Katolickie w Pelplinie
POWIAT WEJHEROWSKI: SP nr 9, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, 
LO: I, II, V, ZSP nr 4 – w Wejherowie, SP w Bolszewie, SP nr 10, 
Gimnazjum nr 4, I LO – w Rumi, SP w Gościcinie, Gimnazjum 
– w Bolszewie, w Szemudzie, w Strzepczu.
Stypendia otrzymali także uczniowie z Technikum Ekono-
micznego w Elblągu oraz z Gimnazjum w Mikołajkach Po-
morskich, których rodzice należą do struktur „S” w Regionie 
Gdańskim.

WYKAZ SZKÓŁ Stypendystów
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231. Ramona Wilma – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogar-
dzie Gd., dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 
zainteresowania muzyczne, angażuje się w rozwijanie zain-
teresowań kulturalnych dzieci i młodzieży specjalnej troski 
w ramach Fundacji „Nuta Nadziei”, poparcie: Joanna Ko-
złowska – wychowawca, Artur Cybula, dyrektor Magdalena 
Wąsowicz, prezes Zofia Kirsenstein, NSZZ Policjantów – KPP
Starogard Gdański

232. Karolina Wiśniewska – klasa IV Liceum Muzycznego 
Gdańsk, zam. Trąbki Wielkie, b. dobre wyniki w nauce, 
klasa fortepianu, członek chóru, poparcie: G. Trybułowska 
– wychowawca, Agnieszka Kempa – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Pruszczu Gd.

233. Paulina Wiśniewska – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie 
i Szkołę Muzyczną w Pucku (klasa fortepianu), znakomite 
wyniki w nauce, członek chóru i młodzieżowej orkiestry, 
sukcesy w konkursach muzycznych i matematycznych na 
szczeblu krajowym i regionalnym, wychowawca: Ludwika 
Lange-Karsznia, poparcie Barbara Czyżykowska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Pucku (2)

234. Piotr Wiśniewski – klasa II w VI LO w Gdyni, osiągnięcia 
sportowe (piłka ręczna), wychowawca: Anna Olejniczak-
-Popow, poparcie: Mieczysław Jabłonka – przewodniczący 
„S” w PKP – Zakładzie Linii Kolejowych w Gdańsku (2)

235. Weronika Wiśniewska – klasa II Gimnazjum w Żelistrze-
wie, znakomite oceny, jeździ do szkoły muzycznej w Gdyni, 
poparcie: Z. Anisimowicz – wychowawca, Barbara Czyży-
kowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Pucku

236. Zofia Wiśniewska – klasa II Gimnazjum w Krokowej, bar-
dzo dobre oceny, zainteresowanie matematyką, jeździ do 
szkoły muzycznej (obój), śpiewa w scholi parafialnej, po-
parcie: Celina Schulz – wychowawca, Barbara Czyżykowska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Pucku (2)

237. Zuzanna Wiśniewska – klasa VI Szkoły Podstawowej, 
zam. Krokowa, b. dobre wyniki w nauce, zainteresowa-
nia: matematyka i muzyka (jeździ do szkoły muzycznej w 
Pucku – skrzypce), poparcie: M. Bergmann – wychowawca, 
Barbara Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Pucku

238. Marzena Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, 
znakomite wyniki w nauce, Aleksandra Krauze, poparcie: Bo-
żena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku

239. Wioletta Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku 
(uczęszcza także do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdańsku 

– gitara klasyczna), wychowawca – Radosław Wojtczak, 
poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Gdańsku (2)

240. Paweł Wołowicz – klasa II Gimnazjum w Sławęcinie k. 
Chojnic, zam. Ogorzeliny, znakomite wyniki w nauce, do-
datkowo szkoła muzyczna – fortepian, poparcie: Grażyna 
Szumska, dyr. Krzysztof Leniec, dyr. Wojciech Daszkow-
ski, dyr. Elżbieta Opiela, KZ NSZZ „S” przy PKS Chojnice, 
KZ NSZZ „S” przy ŻBM ZREMB Chojnice SA, Maciej Wera 
– przewodniczący „S” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Chojnicach, Bohdan Tyloch – kierownik Oddziału NSZZ 
„S” w Chojnicach (2)

241. Piotr Wołowicz (brat bliźniak Pawła) – opinia jw. (2) 
242. Dawid Wróblewski – ukończył Gimnazjum w Miłoradzu, 

bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania sportowe: 
głównie piłka nożna i siatkówka, aktywny udział w życiu 
szkoły, wychowawca: Sylwia Kaszuba, poparcie: Roman 
Gałęzewski – przewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej

243. Dominika Wróblewska – ukończyła Publiczne Katolickie 
Gimnazjum w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, ak-
tywny udział w życiu szkoły, członek chóru, wychowawca: 
Sebastian Marciniak, poparcie: Roman Gałęzewski – prze-
wodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej

244. Piotr Wydrowski – klasa III Gimnazjum nr 1 w Pruszczu 
Gd., dobre wyniki w nauce, interesuje się informatyką, tre-
nuje koszykówkę, poparcie: Marzena Miś – wychowawca, 
KM „S” przy Prasie Bałtyckiej

245. Agnieszka Wysocka – klasa I w III LO w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, praca społeczna na rzecz ludzi, 
poparcie: Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji Oświaty i 
Wychowania „S” w Gdańsku;

246. Anastazja Wysocka – klasa III Gimnazjum nr 2 w Wejhero-
wie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w 
życiu szkoły (koło teatralne) oraz w zawodach sportowych, 
wychowawca: Justyna Bonk, poparcie: Kazimierz Waldow-
ski – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia

247. Katarzyna Julia Zachara – ukończyła Gimnazjum w Kol-
budach, wybitne wyniki w nauce, szkoła muzyczna (klasa 
fletu), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Ma-
rzenna Seroczyńska, poparcie: Izabela Rułkowska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach (2)

248. Sylwia Zając – ukończyła Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu Gd., aktywny udział w życiu 
klasy i szkoły, wychowawca: Danuta Raniszewska, popar-
cie: Agnieszka Kempa – przewodnicząca „S” oświatowej w 
Pruszczu Gdańskim

249. Anna Zakrocka – ukończyła Gimnazjum nr 8 przy ZSzŁącz-
ności, zam. Gdańsk, znakomite oceny – średnia 5,81, fina-
listka wojewódzkich edycji konkursów: matematycznego 
– „Kangur”, chemicznego, fizycznego, z j. niemieckiego,
poparcie: Katarzyna Olejnik – wychowawca, Barbara Brzo-
zowska, Renata Piskozub, dyrektor Bogusław Szumichora, 
Jerzy Sachse oraz Bożena Brauer – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku oraz KM „S” Stoczni Gdańskiej 
(2) 

250. Wiktoria Zalewska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 40 
w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Joanna 
Golec – wychowawca, Bożena Klińska – wiceprzewodnicząca 
„S” w BOMI S.A. w Gdyni

251. Małgorzata Zawalich – klasa II w II LO w Gdańsku, znakomi-
te wyniki w nauce, zainteresowania językowe i biologiczne, 
poparcie: M. Mikołajczyk – wychowawca, Hanna Minkiewicz 
– wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku (2)

252. Mateusz Zblewski – ukończył Gimnazjum nr 3 w Tcze-
wie, bardzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego 
ucznia, aktywny udział w życiu szkoły (wiele dyplomów), 
wychowawca: Maria Dukowska, poparcie: Andrzej Bogucki, 
Bogumiła Niemcow, Bożena Dubicka – „S” w Enerdze-Ope-
ratorze Oddział w Gdańsku

Stypendystka Eliza Banasik w trakcie uroczystości od 
kilku lat śpiewa utwory Jacka Kaczmarskiego.
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253. Kazimierz Zdzitowiecki – ukończył Gimnazjum w Bol-
szewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w 
życiu szkoły oraz osiągnięcia w biegach przełajowych, wy-
chowawca: Bożena Reszke, poparcie: Mirosław Kamieński 
– przewodniczący „S” w Stoczni Marynarki Wojennej w 
Gdyni (2)

254. Maciej Zieliński – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, zna-
komite! wyniki w nauce, finalista mistrzostw Polski junio-
rów w szachach (klasyczne i szybkie – błyskawiczne) oraz w 
lekkoatletyce – sztafecie 4 x 100 m, wychowawca: Urszula 
Klimek, poparcie Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Kolbudach

255. Patryk Zimny – klasa IV Technikum Technologii Żywności 
w Lęborku, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia lite-
rackie (wyróżnienia poetyckie), wychowawca: Małgorzata 
Buczak, poparcie: Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” 
oświatowej w Lęborku, Maria Machola – prezes Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy 
razem”, Zofia Biskupska-Lisiecka – dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Lęborku

256. Michał Zydek – ukończył Gimnazjum nr 33 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, znakomite wyniki na poziomie krajowym i między-
narodowym w programie „Odyseja Umysłu”, osiągnięcia 

w konkursach matematycznych, trenuje brydż sportowy i 
szachy, działalność w wolontariacie, wychowawca: Marta 
Jażdżewska, poparcie: Maria Pikies – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Żukowie (3;

257. Patrycja Żmuda – klasa II Gimnazjum w Nakli k. Bytowa, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szko-
ły, wychowawca: Irena Wolska, poparcie: Anna Zagórska 
– przewodnicząca „S” przy Zakładach Porcelany Stołowej 
„Lubiana” oraz dyrektor Gimnazjum Jan Pyrcha

258. Agnieszka Żmudzka – ukończyła Gimnazjum nr 7 w Gdań-
sku, znaczące wyniki w chodzie sportowym, wychowaw-
ca: Elżbieta Krawczykiewicz, wcześniej: Anna Pawełczuk i 
pedagog Bogumiła Tyszkiewicz, poparcie: Henryk Kamoń 
i Romuald Dunst – przewodniczący „S” w Skanska SA Od-
dział w Gdańsku oraz Stanisław Lange – dyrektor KL Lechia 
Gdańsk (4) 

259. Tomasz Żmudzki – klasa III w Zespole Szkół Budownictwa 
Okrętowego (technikum) w Gdańsku, osiągnięcia krajo-
we i wojewódzkie w chodzie sportowym w klubie Lechia 
Gdańsk, wychowawca: Małgorzata Gurgul, poparcie: Hen-
ryk Kamoń i Romuald Dunst – przewodniczący „S” w Skan-
ska S.A. Oddział w Gdańsku, Stanisław Lange – dyrektor KL 
Lechia Gdańsk (2) 

Rok 2010. Stypendyści i Darczyńcy, brama nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Edycja 2010. Edycja 2010.
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Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego (po raz 10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego (10)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej (10)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej SHIPBUILDING SA (była 
gdańska Stocznia Północna) (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA 
w Starogardzie Gdańskim (10)
Agencja Artystyczna „Malina” – Gliwice i Bałtycka Agencja Artystyczna (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża – Gdańsk 
(10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Chojnicach (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Kościerzynie (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Pucku (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Starogardzie Gdańskim (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Tczewie (10)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Żukowie (10)



Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” OPEC sp. z o.o. w Gdyni (9)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy 
S.A. Gdańsk (9)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Rumi (9)

Naszym 
Stypendystom 
zadaliśmy kilka 
pytań:
1. Jak oceniasz Fundusz Stypendialny 

NSZZ „Solidarność” i co ewentual-
nie należy w nim zmienić?

2. Z czym wiążą się dla Ciebie, Twojej 
rodziny, słowa NSZZ „Solidarność” 
i jaka „Solidarność” powinna być 
w przyszłości?

3. Ewentualne inne uwagi (np.: Jak 
oceniasz i co chciałbyś zmienić w 
polskich szkołach?)

ALEKSANDRA JUSTKA
1. Fundusz Stypendialny NSZZ „Soli-
darność” to bardzo trafna inicjatywa, 
która znacząco wspiera naszą eduka-
cję. Pozwala normalnie rozpocząć rok 
szkolny, gdyż w wielu przypadkach 
pieniądze pochodzące ze stypendium 
przeznaczone są na zakup podręczni-
ków i zeszytów, czyli podstawowego 
wyposażenia. Dzięki otrzymanym 
środkom mogę rozwijać swoje zain-
teresowania poprzez naukę języka 
angielskiego w prywatnej szkole języ-
kowej, nie nadwerężając możliwości 
finansowych moich rodziców. Moja
sugestia, to rozwinięcie kryterium dla 
uczniów ze środowisk wiejskich, gdyż 
pomimo szumnie głoszonych infor-
macji o wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych nam – uczniom mieszkającym 
na wsi – jest coraz trudniej. Główne 
przeszkody to bariery ekonomiczne i 
komunikacyjne (likwidacja transportu 
publicznego). Nasze sukcesy edukacyj-
ne to często większy wysiłek i więcej 
wyrzeczeń. Nie mamy na miejscu do-
brze wyposażonych bibliotek, szkół 
muzycznych, centrów kultury, klubów 
sportowych, stąd nie zawsze możemy 
rozwijać nasze zainteresowania. 

2. NSZZ „Solidarność” zarówno dla 
mnie, jak i mojej rodziny jest symbo-
lem walki o wolność słowa, tolerancję, 
równość wszystkich ludzi. Od zawsze 
otwarcie stała na straży wartości 
chrześcijańskich, pomimo że dla wielu 
są już wręcz niemodne. W przyszło-
ści „Solidarność” powinna pozostać 
ostoją tych wszystkich wartości, szcze-

WYKAZ DARCZYŃCÓW 
stan na 31 lipca 2012 r.  
DZIESIĘĆ EDYCJI

Z wypowiedzi 

Stypendystów

Rok 2011.
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gólnie dla młodego pokolenia, które 
jeszcze nie wie, jak ważne są one w 
dorosłym życiu. 
3. Polskie szkolnictwo, pomimo dość 
wysokiego poziomu, nie jest do-
skonałe. Programy nauczania wielu 
przedmiotów są przeładowane, tak 
że nauczyciele nie są w stanie prze-
robić z uczniami całego materiału. Za 
przykład może służyć historia, gdzie 
nauczyciel praktycznie wcale nie reali-
zuje tematów z historii najnowszej (tj. 
tej po II wojnie światowej), ponieważ 
nie ma wystarczającej liczby godzin. 

ŁUKASZ PETA 
1. Uważam, że Fundusz Stypendial-
ny NSZZ „Solidarność” daje szanse 
na osiągniecie celów i wyrównanie 
poziomu dzieci z uboższych rodzin. 
W dzisiejszych czasach ciężko zdobyć 
dobre wykształcenie bez odpowied-
nich środków. Dojazd, jak i sam zakup 
wyprawki szkolnej to dla niektórych 
wydatek zbyt wysoki i przyprawia czę-
sto rodziców o ból głowy. Dzięki temu 
Funduszowi wspiera się ludzi finan-
sowo, jak i zapewnia dziecku spokój 
psychiczny, że koledzy nie będą się z 
niego śmiać, bo jest biedniejszy i nie 
stać go na wszystkie wydatki. Sądzę, 
że nic nie należy w nim zmienić, po-
nieważ jest dobrze. Sama inicjatywa 
powstania takiego Funduszu jest już 
tak wielce dobroczynna, zasługuje 
na większy szacunek dla tych, którzy 
przyczynili się do zmian w naszym 
państwie po roku 1989.

2. Dla mnie i mojej rodziny NSZZ „So-
lidarność” wiąże się z historią, jaką 
przeszedł, aby móc powstać. Cały 
ten proces był tak silnie tłumiony ze 
strony ówczesnej władzy, że aż cięż-
ko uwierzyć, że przetrwał do dzisiej-
szych czasów i dał nam lepsze jutro 
i innym krajom bloku wschodniego. 
To jest piękne, że ludzie w trudnych 
chwilach potrafią być tak jednomyśl-
ni i solidarni, i wtedy właśnie potra-
fią zdziałać cuda, jak to było przed
laty. Myślę, że w przyszłości związek 
powinien być bardziej prowadzony 
na ścieżkę globalną. Powinien zrze-
szać więcej osób, bo tylko razem 
możemy zdziałać wiele więcej niż  
w pojedynkę.

3. W polskich szkołach chciałbym 
zmienić system nauczania historii, 
ponieważ rzadko kiedy dochodzi się  
w trakcie nauki do historii współcze-
snej, która jest tak ważna dla naszego 
kraju. Mało osób jeszcze wie, jak wie-
le zawdzięcza „Solidarności” i prze-
mianom z tym związanych. 



Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (8)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Pruszczu Gdańskim (8)
Komisje Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania: 
w Wejherowie (8)



Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (7)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Brusach (7)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Kartuzach (7)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni (7)
Oddział NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie – wspólne wpłaty kilku KM (7)



Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia (6)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” RADMOR S.A. w Gdyni (6)
Komisje Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania: 
w Czersku (6)
Redakcja „Magazynu Solidarność” ZRG (6)



Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. z o.o. w Gdańsku (5)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP, Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku (5)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (5)
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego (5)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” POLIPOL Meble Chojnice (5)
Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA CHIPOLBROK w Gdyni (5)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Gdyni (5)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” (5)
Nadleśnictwo Starogard Gdański (5)



Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku (4)
Spółka „Akwen” (4)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Goręczynie (4)



Zakłady Mleczarskie Polmlek-Maćkowy S.A. – Gdańsk (3)
Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” (3)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Kolbudach (3)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Lęborku (3)
Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Poczta Polska w Gdańsku (3)
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – spółka z o.o. w Gdyni (3)
Komisje Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania: 
w Cedrach Wielkich (3)
Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach (3)



Elektrociepłownie Wybrzeże SA – Gdańsk (2)
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – sp. z o.o. (2)
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT – sp. z o.o. (2)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w ENERDZE-OPERATORZE S.A – Oddział 
w Gdańsku (2)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” POM Mechan.-Torowe Gdańsk (2)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku (2)
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JOANNA BŁAWAT
1. Uważam, że Fundusz Stypendial-
ny jest kolejnym wspaniałym dziełem 
związanym z „Solidarnością”. Takie 
stypendium to forma wyrównania 
szans uczniów, możliwość rozwoju za-
interesowań. Myślę, że jest to ważne 
dla każdego ucznia, bo jest to doce-
nienie jego starań, nauki i zachęta do 
osiągania dalszych sukcesów. 

2. Dla mnie „Solidarność” jest symbo-
lem jedności i wolności. Obecnie sło-
wo „solidarność” jest często powta-
rzane, szczególnie wśród polityków, 
co sprawia, że traci swój dawny sens. 
„Solidarność” w okresie komunizmu 
dawała Polakom nadzieję na nowe, 
lepsze jutro. Dodawała otuchy w naj-
trudniejszych momentach. Ten zwią-
zek zajmuje ważne miejsce w historii 
Polski i życiu każdego Polaka. Chcia-
łabym, aby „Solidarność” w przyszło-
ści zawsze kojarzyła się ze wspólnotą  
i braterstwem. 

ANASTAZJA WYSOCKA 
1. Moim zdaniem, Fundusz Stypen-
dialny NSZZ „Solidarność” jest bardzo 
przydatny dla niezamożnych rodzin, 
ponieważ umożliwia rozwój eduka-
cji młodzieży. Dzięki niemu młodzi 
ludzie mogą rozwijać swoje talenty i 
zainteresowania, a takich możliwości 
nie mieliby bez tego Funduszu. Moż-
na powiedzieć, że jest on krokiem do 
lepszej przyszłości młodzieży. 

2. NSZZ „Solidarność” mnie i mojej 
rodzinie kojarzy się z siłą, która po-
prawia warunki naszego życia. Myślę, 
że związek w przyszłości powinien 
zrzeszać większą liczbę ludzi, ponie-
waż razem jesteśmy w stanie zdziałać 
więcej.  

3. Moim zdaniem, polskie szkoły dają 
możliwość samodzielnego funkcjo-
nowania i aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym każdego ucznia. 
Poziom nauki jest wystarczająco wyso-
ki. Polska szkoła daje nie tylko wiedzę, 
ale również poczucie bezpieczeństwa  
i stwarza dobrą, rodzinną atmosferę.

AGATA GODZWON
1. Pomoc z Funduszu Stypendialnego 
stanowi zastrzyk finansowy dla zdol-
nej młodzieży. Dzięki temu uczniowie 
mogą np. rozwijać swoje pasje lub po 
prostu kupić nowe podręczniki. Każ-
da pomoc finansowa jest potrzebna
w czasach, gdy również młodym lu-
dziom trudno o pracę.
2. NSZZ „Solidarność” był obecny 
w mojej rodzinie, odkąd powstał. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (2)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Specjalistycznym, Gdańsk Zaspa (2)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Kwidzynie (2)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pomorskiej Spółki Gazownictwa  
sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Gdańsk (2)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP SKM w Trójmieście Gdynia (2)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” BOMI S.A. Gdynia (2)
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nie-
słyszących w Wejherowie (2)



Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Kartuzy w Burchardztwie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” GPRD SKANSKA – Gdańsk
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Teatrze Wybrzeże Gdańsk
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” EATON -TRUCK-COMPONENTS SA w Tczewie,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” METRIX w Tczewie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej, Puck
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” GLASPOL w Starogardzie Gdańskim
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. 
w Gdyni
Elektrownia Wodna Żarnowiec
Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji Polskiej SA 
Gdańsk
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników REAL, Gdańsk
Instytut Energetyki – Jednostka Badawczo-Rozwojowa, Oddział Gdańsk
Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pracowników PZU-ŻYCIE SA w Gdańsku 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Przywidzu
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Redzie
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Skórczu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SKANSKA
Szwedzki Związek Zawodowy „TRA i POLEN”
Komisja Międzyzakładowa Indywidualnych Członków NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” HYDROBUDOWA – Gdańsk
MOTOR NAUTA sp. z o.o. Gdynia
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Fabryki Urządzeń Okrętowych w Rumi
Stowarzyszenie „Solidarni ze Stocznią Gdańską”
Fundacja Fahrenheit w Gdańsku
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność
SKOK Pracowników Oświaty w Gdańsku
Pracownicy z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Sopocie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” we FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND 
w Tczewie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta w Tczewie.

oraz Darczyńcy indywidualni:
Alicja i Krzysztof Adamczykowie, Karolina i Krystyna Bojahr, Bożena Brauer i śp. Anna 
Czepukowicz, Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy, Adam Chmielecki, Zdzisław Czapski, Krzysztof 
Dośla, Piotr Duda, Ryszard Dubiela, Barbara i Stefan Gawrońscy, Urszula i Ryszard Grycne-
rowie, Michał Gurowski, Zdzisława i Zbigniew Haciowie, Teresa Hoppe, Ludwik Jakubek, 
Krzysztof Jankowski, Wojciech Jankowski, Aleksandra Jaszkowska, Adam Jaśkowski, Barbara 
Kamińska, Elżbieta i Andrzej Kieszkowie, Anna Kocik, Michalina i Gerd Kosterke (Niemcy), 
Maria Koman, Zbigniew Kowalczyk, Jerzy Kozdroń, Adam Krawiec, Wojciech Książek, Teresa 
i Andrzej Kuberczykowie, Stefan Kubowicz, Katarzyna i Jan Kulasowie, Małgorzata i Ryszard 
Kuźmowie, Elżbieta Lamparska, Aleksandra i Mirosław Lewiccy, Iwona i Edward Lipkowscy, 
Maciej Łopiński, Ewa Łowkiel, Maria Machola, Elżbieta Majewska, Ewa Majewska, Elżbieta i 
Marian Matochowie, Barbara Markiewicz, Gabriela i Jerzy Martyńscy, Hanna Minkiewicz, 
Iwona Pawlaczyk, Paweł Piechota, Renata Piskozub, Irena Plichta, Maria i Kazimierz Plocke, 
Mariusz Słomiński, Mieczysław Struk, Brunon Synak, Teresa Szakiel, Wojciech Szczepański, 
Elżbieta Szwoch, Barbara i Janusz Śniadkowie, Krystyna Taranowska, Renata Tkaczyk, Ewa 
i Andrzej Tuskowie, Danuta i Waldemar Uziakowie, Ryszarda Wąsowska, Anna i Tomasz 
Wieccy, Edmund Wittbrodt, Danuta Wójcik, Jacek Żalikowski
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Moi rodzice uczestniczyli w mani-
festacjach „Solidarności”; w latach 
osiemdziesiątych mama roznosiła 
ulotki, była obecna jako harcerka 
na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” w 
Oliwie. Tata przez dwie kadencje był 
przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A. 
w Gdańsku, natomiast mama obec-
nie działa w nauczycielskiej komisji 
międzyzakładowej i pisze artykuły do 
„Magazynu Solidarność”. Uważam, 
że działalność Związku jest niezbęd-
na. Reprezentuje on pracowników, 
których głos niezadowolenia ginąłby 
w fali narzekań; a dzięki Związkowi 
jest on słyszalny. Dzięki manifesta-
cjom, na które przychodzą setki ludzi, 
związkowe postulaty mają medialny 
rozgłos. Myślę, że w przyszłości NSZZ 
„Solidarność” nadal powinien dbać 
o to, by prawa pracowników były 
przestrzegane, wymagać od rządu 
realizacji obietnic, ale nie powinien 
on zajmować pozycji w politycznych 
rozgrywkach.

3. Osobiście podoba mi się reforma 
edukacji, która wprowadziła 6-latki 
do szkół, ale widzę, że podstawówki 
nie są na to przygotowane. Dyrekcji 
brakuje środków finansowych na ta-
kie zmiany, jak np. przystosowanie 
łazienek czy korytarzy. Do opieki nad 
młodszymi dziećmi potrzeba co naj-
mniej dwóch nauczycieli, podobnie 
jak w przedszkolu. Jeden nauczyciel 
nie jest w stanie zauważyć wszystkie-
go w klasie liczącej ponad 25 malu-
chów. Inną kwestią są ciągłe zmiany 
podstawy programowej, która jest 
okrawana z treści, co trudniejsze dzia-
ły są wyrzucane. Nowe podręczniki 
są ogromnym wydatkiem dla rodzin, 
stare natomiast nie są potrzebne  
w sytuacji, gdy wymagane są te z 
nalepką ,,nowa podstawa progra-
mowa”. Sama musiałam wyrzucić 
moje podręczniki, jako ostatni rocznik 
idący starym programem nauczania, 
nie potrzebowali ich nawet w anty-
kwariacie. Sądzę również, że należy 
podnieść prestiż szkolnictwa zawo-
dowego. Dzięki zawodówkom mło-
dzi ludzie mają fach w ręku. Niestety, 
młodzież po gimnazjum woli pójść 
do słabego liceum niż do technikum 
czy szkoły zawodowej. Następstwem 
takiej niechęci jest zamykanie przez 
samorządy tego typu szkół, a na ryn-
ku pracy nie są potrzebni ludzie tylko 
z wykształceniem ogólnym, ponieważ 
i tak nie znajdują oni pracy. 

KATARZYNA RATAJCZYK
1. Zostałam wychowana w rodzinie, 
która brała czynny udział w powsta-

1. ENERGA S.A. w Gdańsku (10 razy),
2. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A. w Gdańsku (10)
3. Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku (10)
4. Dalmor S.A. w Gdyni (10)
5. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim (10)
6.  Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni (10)
7.  Pol-Levant Linie Żeglugowe sp. z o.o. w Gdyni (10)
8. WUŻ Port and Maritime Services Ltd. sp. z o.o. w Gdańsku (10)
9. Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego S.A. (9)
10.  PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Północny w Sopocie (9) 
11.  Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT (9) 
12.  Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe „ Port Północny” sp. z o.o. (8)
13.  Straż Ochrony Portu Gdańskiego sp. z o.o. (8)
14.  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A. (8)
15.  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni (8)
16.  Stocznia Remontowa SHIPBUILDING SA w Gdańsku (8)
17.  Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku (8)
18.  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (8)
19.  FUO Rumia sp. z o.o. (8)
20.  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku (8)
21.  Port Gdański Eksploatacja S.A. (8)
22.  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem 

w Gdańsku (7)

SPONSORZY KONCERTÓW 
CHARYTATYWNYCH
NA RZECZ

 Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rok 2011. Pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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niu i życiu „Solidarności”. Odwaga, 
wiara, męstwo rodziców i większości 
tego pokolenia są dla mnie przykła-
dem całkowitego oddania się ojczyź-
nie. Paradoksalnie oddanie nie było 
uległością i posłuszeństwem wobec 
władzy, było buntem w imię wolno-
ści i prawa. Ludzie, którzy walczyli 
w latach 70. i 80. o sprawiedliwość i 
lepszy byt, dzisiaj w demokratycznym 
państwie są dla mojego pokolenia 
żywą historią. Młodzi ludzie powinni 
korzystać z tej możliwości, jaką dzi-
siaj jest nieograniczony dostęp do 
informacji i wzbogacać swoją wiedzę 
historią opowiadaną ustami tych, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli w tworze-
niu dziejów Polski w latach 70. i 80. Z 
drugiej strony – od tamtego czasu mi-
nęło ponad 30 lat, to na tyle dużo, że 
doszło do zmiany ustroju, zmiany wła-
dzy, zmiany poglądów, często zmiany 
wartości. Zmiany te są owocem pracy 
wszystkich strajkujących i sprzeciwia-
jących się złu, którzy dla dobra sprawy 
gotowi byli poświęcić życie. Dla mnie 
ci Polacy są wzorem. Jedność, idea 
i braterstwo narodu, tego ja – jako 
młody człowiek – zazdroszczę, ale i 
żyję nadzieją, że dzisiejsze młode po-
kolenie dozna oświecenia i właściwie 
pielęgnować będzie darowaną mu 
wolność.

2. Czasy się zmieniły, prawo się zmie-
niło, a więc i idea teoretycznie rów-
nież powinna ulec zmianie. Ale NSZZ 
„Solidarność” nadal walczy, nadal 
próbuje wyrównywać szanse. Wciąż 
buntując się przeciw władzy, doma-
gając się polepszenia warunków pracy 
czy podwyżek płacy. Niby cel ten sam. 
Ale nie zapominajmy, że twórca NSZZ 
„Solidarność” Lech Wałęsa podpisując 
Porozumienia Sierpniowe nie miał wi-
zji skłóconego, podzielonego narodu. 
„Solidarność” była etykietą wolności 
 i obalenia komunizmu, który zniewa-
lał znaczną część Europy. Związek za-
wodowy samodzielny nadal jak wcze-
śniej, ale czy niezależny? Uważam, że 
być niezależnym to znaczy być apo-
litycznym. W przyszłości NSZZ „Soli-
darność” powinien bardziej skupić się 
na pielęgnowaniu wartości i ideałów 
narodzonych 30 lat temu. 
PS. Z całym szacunkiem dla działaczy 
i związkowców. Wiem, że sprostanie 
trudom utrzymania i kontynuowania 
idei „Solidarności” oraz dogodzenie 
wszystkim graniczy z cudem. 

KORNELIA TUSK
1. Uważam, że Fundusz Stypendial-
ny NSZZ „Solidarność” jest dobrą 
formą nagradzania uczniów za ich 
całoroczną pracę. Uczniowie, którzy 

23.  Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” sp. z o.o,. Grupa Puławy (6)
24.  Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (6)
25.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Gdańsku (6)
26.  Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni (6)
27.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (6)
28.  Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (5)
29.  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (5) 
30.  Stocznia Gdańsk S.A. (5)
31.  DCT Gdańsk S.A. (5)
32.  PKP CARGO Zakład Północny w Gdyni (5)
33.  Federal-Mogul Bimet S.A. w Gdańsku (5)
34.  CASTORAMA Polska sp. z o.o. (markety w Gdańsku Oliwie, Gdańsku Osowej, Rumi) 

(5)
35.  Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (5)
36.  ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. w Gdańsku (5)
37.  Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. CHIPOLBROK w Gdyni (4)
38.  LOTOS Kolej sp. z o.o. w Gdańsku (4)
39.  Hydro-Nauta sp. z o.o. w Gdyni (4)
40.  Międzynarodowe Targi Gdańskie (4)
41.  Crist S.A. w Gdańsku (3)
42.  BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o. w Gdyni (3)
43.  Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe sp. z o.o. (3) 
44.  JYSK sp. z o.o. w Gdańsku (3)
45.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni (3)
46.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ruroserw w Gdańsku (3)
47.  Gdańskdis sp. z o.o. E. Leclerc w Gdańsku Przymorzu (3)
48.  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO-HESTIA S.A. (2)
49.  VISTAL Gdynia S.A. (2)
50.  Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. (2)
51.  WEGA S.A. Zakład Pracy Chronionej w Żukowie (2)
52.  AXIS sp. z o.o. w Gdańsku (2)
53.  Gdańskie Młyny sp. z o.o. (2)
54.  ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku (2)
55.  Urząd Gminy Przywidz (2)
56.  Urząd Gminy Cedry Wielkie (2)
57.  Urząd Gminy Kolbudy (2)
58.  Uniwersytet Gdański (1)
59.  MOSTOSTAL Pomorze S.A. (1)
60.  LOTOS Serwis sp. z o.o. (1)
61.  Urząd Gminy Trąbki Wielkie (1)
62.  Urząd Gminy Żukowo (1)
63.  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żukowie (1)
64.  Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. (1)
65. LONZA-NATA w Gdańsku (1)
66. Stocznia Wisła Sp. z o.o. w Gdańsku (1)
67. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni (1)

Rok 2010. 
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wykazali się ponadprogramową wie-
dzą, zazwyczaj w dziedzinie historii, 
pochodzą z niezamożnych rodzin. 
Jest to bardzo dobra inicjatywa pod-
jęta przez „Solidarność”. Osobiście 
pierwszy raz dostałam to stypendium, 
mimo że ukończyłam już gimnazjum. 
Tych stypendiów przyznaje się mało, 
jestem zatem bardzo zadowolona  
z tego wyróżnienia. 

2. Lata komunizmu kojarzyły się mojej 
rodzinie, a także wszystkim Polakom z 
wieloma ograniczeniami życiowymi, 
mam na myśli sytuację materialną, 
trudności w zdobywaniu żywności  
i odzieży (kartki żywnościowe). Z opo-
wiadań starszych członków rodziny 
dowiedziałam się, że były poważne 
ograniczenia w dostępie do nauki.  
Z powodu tych trudności ludzie niele-
galnie emigrowali z Polski za granicę. 
Powstanie NSZZ „Solidarność” umożli-
wiło sukcesywne wprowadzanie zmian 
w naszym państwie. Napotykały one 
na wiele przeszkód ze strony ówcze-
snych władz, ale zdeterminowane 
działania związkowców przyniosły 
pozytywne skutki. Możliwe, że dalej 
bylibyśmy komunistycznym krajem, 
nie mielibyśmy tylu swobód. Wpływ 
działań „Solidarności” przeniósł się tak-
że poza granice Polski, przykładem jest 
zburzenie muru berlińskiego, który 
dzielił naród niemiecki na dwa odrębne 
państwa. „Solidarność” ukazała wiele 
prawd historycznych, które wcześniej 
były fałszowane, niektóre fakty były 
ukrywane lub przeinaczane. Chciała-
bym, aby związek realizował swoje 
założenia. Większą uwagę należałoby 
poświęcić rodzinom wielodzietnym w 
poprawieniu ich sytuacji bytowej, sama 
jestem członkiem takiej rodziny. 

3. Poziom nauczania w polskich szko-
łach jest wysoki, aczkolwiek uwzględ-
niłabym więcej wyjazdów na wymia-
nę zagraniczną uczniów. Uważam, że 
ułatwiłoby to młodzieży praktyczną 
naukę języków obcych, umożliwiło 
poznawania kultury i tradycji innych 
narodów, a jednocześnie nie byłoby 
związane z dużym nakładem finanso-
wym. Osobiście zachęcam koleżanki 
i kolegów do udziału w projektach 
„Solidarności”, gdyż uważam, że jest 
to ciekawy sposób przekazywania 
wiedzy historycznej. 
  
MICHAŁ JASIŃSKI
1. Fundusz Stypendialny oceniam do-
brze i jak na razie nic nie należy w nim 
zmieniać.

2. NSZZ „Solidarność” w przyszłości 
powinien pomagać potrzebującym.

– Skąd pomysł na powołanie Funduszu?
– Wróciłem do „Solidarności” w 2002 roku, po czterech la-
tach sprawowania funkcji wiceministra edukacji w rządzie 
Jerzego Buzka. Wtedy zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. 
Niestety, widziałem też biedę, trudną sytuację rodzin, brak 
równego dostępu do edukacji. Kiedy wróciłem na Wybrzeże, 
chciałem zrobić coś konkretnego, pomóc młodym ludziom. 
Stąd pomysł na pomoc stypendialną. Muszę dodać, że jego 
zaczynem były środki, jakie Agencja Artystyczna „Malina” 
wpłaciła po organizacji koncertu charytatywnego. Te koncerty 
i wpłaty na kilkanaście stypendiów realizowane są co roku.
– A dlaczego Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”?

– Na początku rozmawialiśmy, ustalaliśmy zręby regulaminu głównie w Sekcji 
Oświaty, która jednak nie ma osobowości prawnej, a podlega formalnie Zarządowi 
Regionu. Stąd ten wybór. I muszę wyraźnie powiedzieć, że zrozumienie dla inicjaty-
wy od początku było bardzo duże. Dziękuję za to dwóm przewodniczącym Zarządu 
Regionu: Januszowi Śniadkowi i Krzysztofowi Dośli. I tak doszliśmy wspólnie do 
dziesięciu edycji. Rozumiemy w naszym Regionie, że „Solidarność” to także – w 
nawiązaniu do Biblii – pomoc jeden drugiemu, nie obojętnie, nie przeciw. To kolejny 
znak, że idea solidarności, jako pewna zasada formowania wspólnoty, wspierania 
innych, znajduje tak żywy odzew na Pomorzu, kolebce tego niezwykłego ruchu.
Co ciekawe, po paru edycjach, gdy już usprawniliśmy procedury Funduszu, próbo-
waliśmy zachęcić inne regiony, by podjąć podobne działania w skali całego kraju, 
może przenieść tę inicjatywę – np. dla studentów – na poziom Komisji Krajowej. Na 
razie – bez skutku.
– Skąd są pozyskiwane środki finansowe na ten cel?
– Już mówiłem o wsparciu przez agencję „Malina”. Inne wpłaty to dary organizacji 
„Solidarności” w Regionie Gdańskim. W tych dziesięciu edycjach było ich kilkadziesiąt. 
Wpłat dokonują także osoby prywatne, czasami firmy, jak CHIPOLBROK czy szwedzki
związek TRA i POLEN. Czasami są to inne inicjatywy, jak na przykład „Solidarności” 
Stoczni Gdańskiej, która przekazała środki pozyskane z biletów na koncert muzyczny. 
Wpłat dokonują także osoby prywatne. Gdy dopowiem, że wśród darczyńców przez 
kilka lat była osoba w wieku ponad stu lat, to naprawdę czapki z głów.
– Co się zmieniało na przestrzeni tych już dziesięciu edycji?
– Na podstawie składanych wniosków stypendialnych można też zauważyć prze-
miany, jakie dokonują się w Polsce. Na początku widać było dużą biedę materialną 
wielu rodzin, w kolejnych latach było lepiej. Wyraźnie sytuacja poprawiła się gdzieś 
w latach 2005-2008. Wówczas mogliśmy podchodzić już mniej socjalnie (wcze-
śniej przyznaliśmy także kilka zapomóg losowych), bardziej promować za wyniki, 
osiągnięcia. Niestety, w ostatnich dwóch, trzech latach znowu wyczuwa się trudną 
sytuację materialną wielu rodzin, kryzys gospodarczy, mniejsze zarobki rodziców. Ma 
na to wpływ bezrobocie, likwidacja takich zakładów jak Stocznia Gdynia. Ten stan 
gospodarki, lęki rodzin, trudna sytuacja młodych ludzi tym bardziej potwierdzają 
słuszność ustanowienia tego Funduszu, niosącego otuchę słowami: Młody człowie-
ku, nie jesteś sam.
– Jaka jest przyszłość przed Funduszem?
– Fundusz to ludzie. Zmienił się jego status – od dwóch lat jest częścią Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy, ale nie kurczy się krąg osób go wspierających. Wręcz od-
wrotnie. Wciąż też są ludzie, którzy społecznie podejmują decyzje w Kapitule Fun-
duszu, jak Krystyna Bojahr, Barbara Markiewicz, Stefan Gawroński czy dyrektor 
Fundacji Renata Tkaczyk. Także wspomniany już wyżej przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla. A za tymi ponad czterystu przyznanymi stypendiami 
stoją ludzie. Dorośli – Darczyńcy i młodsi – Stypendyści. 
Podkreślam, nie zbawimy całego świata, ale pomoc ludziom młodym, inwestycja 
w ich edukację, to najlepsze, co można zrobić. Bo to daje nadzieję, a ona jest pod-
stawą życia. Daje też naszemu Związkowi wrażliwszą twarz, gdyż mottem naszego 
działania są słowa: Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych.

ROZMOWA
z WOJCIECHEM KSIĄŻKIEM,  
pomysłodawcą i przewodniczącym 
Kapituły Funduszu Stypendialnego  
im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
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3. Aktualnie wyrzuciłbym ze szkół 
bezsensowną „nową podstawę pro-
gramową”. Przez to są większe koszty 
zmienionych podręczników (dodano 
2-3 strony), zajęcia w szkole idiotycz-
nie porozrzucane (osobno zajęcia 
kulinarne, krawieckie, elektroniczne  
z techniki), oprócz przedmiotu mu-
zyka dodano... zajęcia muzyczne. 
Identyczna sytuacja jest z plastyką. 
Dodatkowo sugerowałbym wycofa-
nie tego eksperymentalnego nowego 
egzaminu gimnazjalnego, gdyż przez 
dziwne pomysły pani minister nie 
mam zamiaru dostać z niego gorsze-
go wyniku, niż uczniowie rok temu. 
Te „nowe” rzeczy należałoby najpierw 
dokładnie omówić i sprawdzić, bo to 
ja chodzę do szkoły, a nie rządzący,  
i to ja mam być z tego zadowolony.

MICHAŁ ZYDEK
1. Moim zdaniem, Fundusz Stypen-
dialny jest bardzo dobrze zorgani-
zowany. Jestem stypendystą już drugi 
raz i cieszę się, że udaje się zebrać 
tyle pieniędzy dla zdolnej młodzieży. 
Uważam, że dobrze by było dać 
szansę większej liczbie uczniów, jeśli 
oczywiście znalazłyby się na to środki 
finansowe.

2. „Solidarność” jest organizacją, któ-
ra powstała, aby walczyć z reżimem 
komunistycznym. Teraz jest to związek 
zawodowy walczący o prawa pracow-
ników. Myślę, że NSZZ „Solidarność” 
tak jak dotychczas działać powinien  
w sprawach poniżanych pracowników, 
dawać warunki do życia, pracy i nauki, 
jakie powinien mieć każdy obywatel 
wolnego kraju.

3. Jako że jestem gimnazjalistą, moim 
zdaniem rzeczą, która powinna być 
zmieniona, jest egzamin gimnazjalny. 
Dlaczego uczniowie na koniec trzeciej 
klasy mają pisać egzamin, który moż-
na przyrównać do matury? Moim zda-
niem, jego stara wersja wystarczała, 
aby sprawdzić wiedzę ucznia, z kolei 
pisząc egzamin w nowej wersji dużo 
osób może nie dostać się do liceów, 
które mają odpowiednio przygotować 
ich do matury, a co za tym idzie stu-
diów i pracy.

MARTA SZPILMAN
1. Fundusz Stypendialny NSZZ „So-
lidarność” oceniam bardzo dobrze. 
Z mojego punktu widzenia nie ma 
w nim nic, co wymagałoby popra-
wy. Członkowie Funduszu są miłymi, 
uśmiechniętymi ludźmi o wielkich ser-
cach, o czym świadczy chociażby fakt, 
iż wspierają tę inicjatywę. Co więcej, 

Początki Funduszu Stypendialnego datują się od podjęcia 
przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 
Apelu w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego, 
który został przyjęty 17 maja 2003 roku. Czytamy w nim 
między innymi: 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego zwraca się do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” o utwo-
rzenie funduszu stypendialnego, w oparciu o takie założenia, jak:
1. Celem funduszu będzie zapewnienie pomocy materialnej grupie uczniów chcących 

się uczyć w szkołach średnich kończących się maturami, którzy z uwagi na sytuację 
materialną rodziców mają problemy z realizacją tego zadania.

2. O stypendia będą mogli ubiegać się w pierwszej kolejności uczniowie, których ro-
dzice lub opiekunowie – członkowie NSZZ „Solidarność” – znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej, tym bardziej w sytuacji, kiedy grozi im lub utracili pracę.

3. Wnioskodawcami powinni być uczniowie, wyniki nauczania muszą być potwierdzo-
ne przez szkołę (np. ksero świadectw i innych dokumentów), zaś opis trudnej sytuacji 
materialnej musi być potwierdzony przez Komisję Zakładową (Międzyzakładową), 
do której należą rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

4. Na fundusz stypendialny – gromadzony na subkoncie Zarządu Regionu – powinny 
składać się darowizny różnych struktur związku, innych instytucji, osób indywidu-
alnych. Sekcja deklaruje fundowanie corocznie jednego stypendium, tj. kwoty ok. 
1500 zł.

5. Stypendia mogłyby być przyznawane przy okazji obchodów rocznic sierpniowych. 
Fundusz mógłby nosić imię NSZZ „Solidarność” lub im. Aliny Pieńkowskiej.  

6.   Sprawę ustalenia konkretnych kryteriów, terminów składania wniosku, osób wcho-
dzących w skład kapituły powinien określić regulamin, który należy opracować i 
przyjąć po podjęciu inicjatywy przez Zarząd Regionu. Sekcja deklaruje gotowość 
współdziałania na każdym z etapów realizacji projektu.

Zarząd Regionu Gdańskiego wkrótce przyjął tę inicjatywę. Został opracowany regu-
lamin, ankieta, pisma o wpłaty. Udało się w ciągu kilku miesięcy pozyskać 17 tysięcy 
złotych. Do pierwszego wręczenia stypendiów doszło 22 grudnia 2003 roku (podczas 
uroczystości opłatkowej z udziałem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego). 
Odebrało je 21 stypendystów. Finał drugiej edycji Funduszu odbył się już przy okazji 
uroczystości sierpniowych – 30 sierpnia 2004 r. I tak jest do chwili obecnej.

CHWILA HISTORII

Rok 2011. Wojciech Książek, Piotr Duda, Krzysztof Dośla i Stypendyści.
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zawsze znajdą dobre słowo dla każ-
dego z nas – uczniów. Godne uwagi 
jest również to, iż podczas uroczyste-
go posiedzenia Zarządu Regionu, na 
którym wręczane są stypendia, przy-
bliżane są stypendystom i wszystkim 
zebranym gościom sylwetki wspania-
łych ludzi, z których możemy i – co 
ważniejsze – chcemy brać przykład. 
Jest to niezwykle cenne i ważne szcze-
gólnie dla młodych ludzi.

2. Dla mnie, jako iż jestem gdynianką, 
NSZZ „Solidarność” wiąże się przede 
wszystkim z historią Trójmiasta. Moi 
dziadkowie pracowali w stoczni  
i uczestniczyli w powstawaniu „Solidar-
ności”, z czego jestem bardzo dumna. 
W przyszłości związek powinien sze-
rzyć przede wszystkim w szkołach hi-
storię swojego powstania, aby pamięć 
o wielkich twórcach, współtwórcach i 
tych, o których się głośno nie mówi, 
a dzięki którym NSZZ „Solidarność” 
powstał, nigdy nie zaginęła.

PAWEŁ MŁYŃSKI
1. Fundusz Stypendialny NSZZ ,,So-
lidarność” oceniam bardzo pozy-
tywnie, ponieważ przeznacza on na 
mnie środki materialne, dzięki którym 
mogę bardziej się rozwijać nie obcią-
żając przy tym tak bardzo rodziców. 
Czy należy coś w nim zmienić? Myślę, 
że nie, bo POMAGA, a w tym zmian 
nie potrzeba.

2. Dla mnie i dla mojej rodziny NSZZ 
,,Solidarność” wiąże się z ogromnymi 
zmianami w państwie , w rządzie,  
a także bólem ludzi strajkujących, 
aresztowanych i rodzin zabitych, cho-
ciażby w kopalni Wujek. Jesteśmy także 
takiego samego zdania, że gdyby nie 
ten związek, te strajki i przeróżne dzia-
łania ludzi w tamtym okresie, to Polska 
nie byłaby taka piękna, jak jest dzisiaj. 
Związek ,,Solidarność” w przyszłości 
powinien być taki sam, powinien kie-
rować się dobrem dla innych ludzi.

3. W polskich szkołach chciałbym 
zmienić, by każdy, podobnie jak ja, 
miał możliwość spełniania swoich 
marzeń. Mam wielu kolegów, którzy 
mają talenty sportowe, ale po skoń-
czeniu gimnazjum już tego nie kon-
tynuują, ponieważ idą do szkół zawo-
dowych, by jak najszybciej wesprzeć 
rodziców finansowo. W tym celu są
potrzebne pomoce typu stypendia, 
by dany uczeń mógł spełniać swoje 
marzenia i robić w życiu to, co kocha. 
Czy wtedy świat nie byłby lepszy? 
Mam nadzieje, że kiedyś uda mi się 
zrobić coś w tym kierunku.

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego 
imienia NSZZ „Solidarność” funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na rzecz 
wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów 
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniających się dodatkowymi, 
udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w zakresie nauki, działalności 
kulturalnej, artystycznej, sportowej lub społecznej.

I. Postanowienia ogólne

1. W ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy tworzy się 
wydzielony, celowy fundusz o nazwie „Fundusz Stypendialny imienia NSZZ „Soli-
darność”, zwany dalej Funduszem.

2. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe młodzieży pochodzącej z niezamożnych
rodzin z województwa pomorskiego, w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wy-
kształcenia i rozwijaniu ich talentów.

3. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji, który sprawuje nadzór nad jego 
prawidłowym funkcjonowaniem.

4. Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Funduszu.
5.  Decyzje o podziale i przyznaniu stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu. Decyzje 

Kapituły są ostateczne.
6. Środki finansowe gromadzone na koncie Funduszu pochodzą z darowizn przeka-

zywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, podmiotów wchodzących w 
skład Związku Pracodawców Forum Okrętowe, zapisów, darowizn, dobrowolnych 
wpłat osób fizycznych lub prawnych oraz ze zbiórek publicznych.

7. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 
 Są one gromadzone na koncie Fundacji 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000,  
z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

8. Biuro Funduszu znajduje się: Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Pia-
stowskie 24, pok. 119, tel./faks: 58 305 71 72, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl.

II. Osoby uprawnione i kryteria przyznawania stypendiów

1. Środki z Funduszu są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgim-
nazjalnych (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników, z zastrzeżeniem
pkt II ustęp 5).

2.  Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, którego stałym miejscem 
zamieszkania jest województwo pomorskie.

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie o wyraźnie ukierunkowanych uzdolnie-
niach naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej.

4. Decydujący wpływ w przyznaniu środków z Funduszu będą miały osiągnięte wyniki 
nauczania (średnia ocen powinna być nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra 
ocena z zachowania).

5. W szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane od II klasy szkoły gimna-
zjalnej (przy średniej ocen nie mniejszej niż 4,75).

III. Procedura ubiegania się i zasady realizacji przyznanych 
stypendiów

1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium musi wypełnić wniosek (ankietę). 
Nie będą rozpatrywane wnioski wypełnione niezgodnie z załączonym wzorem.  

2. .Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzoną kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym
• potwierdzenia osiągnięć – kserokopie zaświadczeń, dyplomów itp.

REGULAMIN
 Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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• dokumenty i zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny
3. Rekomendacje.
4. Wniosek o stypendium może złożyć:

• rodzic lub opiekun prawny
• wychowawca klasy
• uczeń pełnoletni

5. Wypełniony wniosek (ankietę) wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć) na adres: 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 80-855 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 118, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, 
do dnia 20 lipca danego roku.

IV. Postanowienia końcowe

1. Stypendia będą przyznawane podczas kolejnych obchodów rocznic Sierpnia ’80.
2. Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu mają wszyscy darczyńcy.

V. Załączniki:

1. Wniosek (ankieta).
2. Uchwała o powołaniu Kapituły Funduszu.
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Eliza Banasik, rok 2011.

Rok 2011.

Rok 2011. Pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców.

Rok 2011. Pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców.
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Fundacja w działaniu
Stypendia i integracja

Słowa uczą, przykłady pociągają – to 
hasło działalności Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy, organizacji, która 
powstała z inicjatywy Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i 
Związku Pracodawców Forum Okręto-
we, by prowadzić działania polepsza-
jące sytuację społeczno-ekonomiczną 
grup dyskryminowanych na rynku pra-
cy, a zwłaszcza młodzieży, kobiet, osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Uzdolnione dzieci i młodzież żyją wśród nas, ale często ich 
rodziny borykają się z problemami finansowymi, nie mogąc in-
westować w ich rozwój. Co prawda w ostatnich latach wiele się 
mówi na temat edukacji osób utalentowanych, a w niektórych 
szkołach wdrożono specjalne programy, ale wiemy, że rozwój 
talentu wymaga także środków finansowych. Od 2010 roku
Fundacja realizuje program „Fundusz Stypendialny”, założony i 
przez wiele lat prowadzony przez Sekcję Oświaty 
 i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Uczeń 
zdolny ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane 
i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania. Niestety, z 
powodu różnych barier nie jest to możliwe. Zdarza się tak, że 
zdolna młodzież ze względów finansowych rezygnuje ze swo-
ich pasji lub wybiera szkołę kierując się względami praktyczny-
mi, a nie rzeczywistymi możliwościami. Fundusz Stypendialny 
umożliwia wyrównywanie deficytów w dostępie do oświaty
oraz wspiera uzdolnionych młodych ludzi z obszaru wojewódz-
twa pomorskiego. Jest znakomitym instrumentem przywołują-
cym cele i idee „Solidarności”, która rozumiana w ten sposób 
powoduje, że chcemy razem pomagać młodym ludziom.

Działalność Fundacji to także integracja środowisk oraz promocja 
idei solidarności. Organizowane są warsztaty dziennikarskie, spotka-
nia z „Solidarnością”, szkolenia. Razem  
z wolontariuszami z Regionalnego Centrum Wolontariatu  
w Gdańsku obsługiwane są różnego rodzaju imprezy, a także udzie-
lana jest pomoc osobom w trudnej sytuacji zawodowej. Nawiązano 
współpracę z redaktorami portalu KIWI, Kaszubsko-Pomorską 
Szkołą Wyższą w Wejherowie i redakcją „Magazynu Solidarność”. 
Fundacja wystąpiła o przyznanie statusu organizacji pożytku pu-
blicznego, co umożliwi otrzymywanie 1 proc. naliczonego podatku 
dochodowego od osób fizycznych, a w przyszłości planowane jest
uruchomienie programu stypendialnego dla studentów.

Renata Tkaczyk
Dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

INFORMACJA  
O POMORSKIEJ FUNDACJI 
EDUKACJI I PRACY

Darowiznę na rzecz Fundacji można odpisać 
od podatku
Darczyńcy (osoby fizyczne i prawne), przekazujący na rzecz 
Funduszu Stypendialnego środki finansowe, mogą odliczyć 
darowiznę od dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym. 
Zachęcamy do skorzystania z tej ulgi. Aby uzyskać zwrot  
z podatku należy dokonać wpłaty wyłącznie przelewem lub 
przekazem pocztowym na konto Fundacji z dopiskiem: Da-
rowizna na Fundusz Stypendialny im NSZZ „Solidarność”. 
Należy zachować dowód wpłaty. 
Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt 9, pkt 6b art. 26 ust. 5 art. 26 ust 
7 pkt 2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie art. 3 ust 2 i 3 art. 4.

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy 
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Wpłaty z dopiskiem: Fundusz Stypendialny
Nr konta bankowego: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000
www.pomorskafundacja.org.pl

Tekst publikacji zamknięto 1 sierpnia 2012 r. 
Opracowanie: Wojciech Książek, Renata Tkaczyk, oprac. graficzne i skład: Ryszard Kuźma, zdjęcia: Paweł Glanert, Ryszard Kuźma, Renata Tkaczyk, 
Olga Zielińska. Druk: Akwen Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.



Kwota stypendium to 1200 lub 600 zł brutto

Kto może zostać stypendystą
 Uczeń szkoły średniej
 Uczeń, który ukończył trzecią klasę gimnazjum
 Posiadający wybitne udokumentowane osiągnięcia: 

sportowe, naukowe lub artystyczne
 Posiadający roczną średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 

i dobrą ocenę z zachowania
 Którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 

finansowej
 Który otrzyma rekomendację wychowawcy klasy  

i wybranej struktury związkowej „S”.

Możesz też wesprzeć FUNDUSZ STYPENDIALNY wysyłając 
znajomym link do witryny 

www.pomorskafundacja.org.pl 
a także umieszczając go na własnym profilu

Wpłat środków finansowych na
Fundusz mogą dokonywać  
m.in. organizacje związkowe, 
zakłady pracy i instytucje  
oraz osoby prywatne. Wspomóc 
Fundusz można również 
podczas corocznego koncertu 
charytatywnego. 
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www.pomorskafundacja.org.pl 



Wesprzyj niezamożne rodziny w ich wysiłku stworzenia 
jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci – szczególnie 
w wyborze szkół kończących się maturą i dokonaj wpłaty 
na podane poniżej konto bankowe

71 1500 1025 1210 2010 1804 0000 
z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto 
wpłaca. 

WSZYSTKIE PIENIĄDZE OZNACZONE DOPISKIEM 
„FUNDUSZ STYPENDIALNY” SĄ PRZEZNACZONE NA 
STYPENDIA DLA WYBITNIE UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

P

Możesz też wesprzeć  
FUNDUSZ STYPENDIALNY 
wysyłając znajomym link do 
witryny 
www.pomorskafundacja.org.pl 

a także umieszczając go  
na własnym profilu
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www.pomorskafundacja.org.pl 

Liczy się każda wpłata. Także Twoja!

omagamy zdolnej młodzieży  
od 2003 roku, nasz dorobek to:
 409 ufundowanych stypendiiow
 100 darczyńców 
Dołącz do nas!


