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INFORMATOR 
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
XV edycji 2003 – 2017

W publikacji między innymi:
 Informacja o historii Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidar-

ność”

 Wypowiedzi stypendystów

 Wypowiedzi darczyńców i członków Kapituły

 Wykaz szkół stypendystów

 Wykaz stypendystów

 Wykaz darczyńców

 Regulamin i wniosek Funduszu

 Apel o przekazanie środków, czy 1 procenta na Fundusz

 Informacja o Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,

Oddajemy do Państwa wiadomości publikację spe-
cjalną. Zawiera ona bowiem zbiorcze informacje na 
temat Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” 

z jego piętnastu dotychczasowych edycji.
Nie ma co ukrywać, że z pewnymi lękami inaugurowa-

liśmy jego działalność w 2003 roku. Nie ma bowiem sobie 
podobnych w NSZZ „Solidarność”. Sami tworzyliśmy regula-
min, ankietę, występowaliśmy o wpłaty do darczyńców. 

Fakt, że odbyło się już 15 edycji, że przyznaliśmy sześć-
set stypendiów, że udało się nam zachęcić do przekazania 
środków na rzecz Funduszu tyle instytucji oraz tylu ludzi 
dobrej woli, na pewno cieszy.

W międzyczasie, przed dwoma laty, zadania Funduszu 
formalnie przejęła Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy. Jako 
organizacja pożytku publicznego mogła wystąpić o zbiórkę 
odpisu 1% z podatku od dochodów osobistych. Nie zmienia 
się jednak zasadniczy cel: chęć niesienia pomocy młodym 
ludziom i ich rodzicom, zmotywowanie do wyboru jak naj-
lepszej drogi edukacyjnej i realizacja w praktyce jakże waż-
nych biblijnych słów: Jeden drugiego brzemiona noście.

Trzeba w tym miejscu serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy włączyli się do powstania, funkcjonowania i roz-
woju Funduszu Stypendialnego. Przede wszystkim Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego, skąd wyszła ta inicjatywa. Podziękowania kieruje-
my do członków Kapituły Funduszu, władz Fundacji, którzy 
wszystkie czynności wykonują społecznie. Jej imienny wy-
kaz podajemy w opisie historii funduszu.

Podziękować należy wszystkim darczyńcom Funduszu 
– instytucjom, organizacjom NSZZ „Solidarność”, osobom in-
dywidualnym. Oczywiście liczymy na kontynuację wsparcia 
Funduszu w następnych latach. Pozostają aktualne słowa, 
które często powtarzamy: Prosimy – pomóżmy młodym lu-
dziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidar-
ność.

Wreszcie warto powtarzać życzenia, które kierujemy 
do stypendystów, ich Rodziców. Niech Wam się wiedzie 
jak najlepiej. W zdobywaniu wiedzy, w życiu. Niech to-
warzyszy Wam hasło tak ważne dla strajku z 1980 roku  
w Stoczni Gdańskiej: Z odwagą, ale i z rozwagą. Wszyst-
kiego dobrego.

Wojciech Książek 
przewodniczący  
Kapituły Funduszu

Wręczanie stypendiów 31 sierpnia 2010 r. Obok przewodniczącego Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli stoi Alojzy Szablewski, który 
zmarł w 2017 r. Współorganizator strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980, 1981, 1988 
roku. Wielka postać „S”, przyjaciel młodzieży.
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przewodniczący  
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Fundusz powstał w 2003 roku, czyli w obec-
nym 2017 obchodzimy mały jubileusz, mija 
jego XV edycja. A jego początki?

Początki Funduszu
Wróciłem do „Solidarności” w 2002 r., po 

czterech latach sprawowania funkcji wice-
ministra edukacji narodowej. W tamtym 
czasie zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. 
Niestety, widziałem też biedę, trudną sy-
tuację rodzin, brak równego dostępu do 
edukacji. Kiedy wróciłem na Wybrzeże 
Gdańskie, chciałem zrobić coś konkretne-
go, pomóc młodym ludziom. Stąd pomysł 
na pomoc stypendialną. Muszę dodać, że 
jego zaczynem były środki, które Agencja 
Artystyczna „Malina” wpłaciła po organiza-
cji koncertu charytatywnego. To był impuls. 
Wówczas, podczas Walnego Zebrania Dele-
gatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego w dniu 
17 maja 2003 r., przyjęliśmy Apel w spra-
wie utworzenia funduszu stypendialnego.  
W Apelu tym napisaliśmy, że celem fun-
duszu jest zapewnienie pomocy material-
nej grupie uczniów chcących się uczyć w 
szkołach średnich kończących się maturą, 
a którzy z uwagi na sytuację materialną 

Historia 
Funduszu Stypendialnego  
NSZZ „Solidarność”

rodziców mają problemy z realizacją tego 
zadania. Ustaliliśmy wtedy, że o stypendia 
będą mogli ubiegać się w pierwszej kolej-
ności uczniowie, których rodziny znajdują 
się w trudnej sytuacji materialnej, na przy-
kład z powodu utraty pracy. A były z tym 
poważne problemy.

Pierwsze edycje
Niezwykle ważne dla realizacji tego celu 

było poparcie, jakiego dla Apelu Sekcji 
udzielił Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. I tak w ciągu kilku miesięcy 
od tych decyzji udało się pozyskać 17 ty-
sięcy złotych. 

Do pierwszego wręczenia stypendiów 
doszło 22 grudnia 2003 roku (podczas uro-
czystości opłatkowej w Regionie Gdańskim 
z udziałem Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskie-
go), czyli tuż przed Bożym Narodzeniem, co 
jeszcze bardziej podkreślało taką inaugura-
cyjną, wzruszającą atmosferę. Odebrało je 
21 stypendystów. Finał drugiej edycji Fun-
duszu odbył się już przy okazji uroczystości 
sierpniowych – 31 sierpnia 2004 r. I tak jest 
do chwili obecnej, z tym że pozyskiwane co-
rocznie kwoty są ponad dwa razy większe. Za 
to zrozumienie dla tej nowatorskiej inicjaty-

wy Sekcji Oświaty należą się podziękowania 
dwóm kolejnym przewodniczącym Zarządu 
Regionu: Januszowi Śniadkowi i Krzyszto-
fowi Dośli oraz wszystkim z tego gremium. 
Jak owocna to była i jest współpraca, wskazu-
ją wyniki piętnastu edycji Funduszu.
Cele powołania Funduszu

 Cele powołania Funduszu były proste. 
Pomóc, nieść Nadzieję. Podkreślam, nie 
zbawimy całego świata, ale pomoc lu-
dziom młodym, inwestycja w ich edukację, 
to najlepsze, co można zrobić. Bo to daje 
nadzieję, a ona jest podstawą życia, niesie 
otuchę, którą można wyrazić słowami: Mło-
dy człowieku, nie jesteś sam. Fundusz daje 
też naszemu Związkowi wrażliwszą twarz. 
Rozumiemy w naszym Regionie, że „Soli-
darność” to także – w nawiązaniu do Biblii 
– pomoc jeden drugiemu, nie obojętność 
lub stawanie przeciw. To kolejny znak, że 
idea solidarności, jako pewna zasada for-
mowania wspólnoty, wspierania innych, 
znajduje żywy odzew na Pomorzu, kolebce 
tego niezwykłego ruchu. 

Jest to dla nas ważne tym bardziej, gdyż 
przyświecają nam, oprócz owego biblijnego, 
dwa hasła: Solidarność to wyrównywanie 
szans edukacyjnych i Kształcenie się czyni 

Rok 2016. Sala BHP.

HISTORIA FUNDUSZU
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Opracowanie: Wojciech Książek we współpracy z Anną Kocik i Renatą Tkaczyk, oprac. gra�czne i skład: Ryszard Kuźma, druk: drukomania.pl, Gdańsk
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wolnym. Bo czyni. Dlatego też od lat działamy, 
a zarazem zachęcamy inne regiony do podję-
cia podobnych inicjatyw. Naprawdę warto.

Zasady regulaminowe Funduszu 
i powołanie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy

Oczywiście oprócz stosownych uchwał, 
podstawą funkcjonowania Funduszu było 
opracowanie i przyjęcie regulaminu oraz 
stosownego wniosku (ankiety) do wypeł-
nienia przez ubiegających się o stypendia. 
Treść tych dwóch dokumentów znajduje 
się w tej publikacji.

Główne kryteria przyznania stypendium 
to wykazane uzdolnienia (np. sportowe, mu-
zyczne, naukowe), udokumentowane osią-
gnięcia, wysokie wyniki w nauce – średnia 
ocen min. 4,50 i min. dobra ocena z zacho-
wania, a także sytuacja �nansowa rodziny.
Istotna jest też rekomendacja wychowawcy 
klasy. Ważne są także inne rekomendacje, 
np. struktur związkowych, organizacji zaj-
mujących się działalnością charytatywną. 

Poważną zmianą było przekazanie do 
prowadzenia w 2010 roku Funduszu Sty-
pendialnego Pomorskiej Fundacji Eduka-
cji i Pracy, którą powołał Zarząd Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek 
Pracodawców Forum Okrętowe. Pozwoli-
ło to na szersze możliwości pozyskiwania 
środków tym bardziej, że od 2013 roku 
Fundacja, jako organizacja pożytku pu-
blicznego, może pozyskiwać środki z od-
pisu 1% od dochodów osobistych. Uzyska-
nie statusu organizacji statusu publicznego 
było możliwe między innymi  dzięki wielu 
staraniom Renaty Tkaczyk, która od 2010 
roku jest dyrektorem Fundacji. 

Środki na Fundusz
I tak udało się przyznać w 15. edycjach 

605 stypendiów (czasami ten sam uczeń 
otrzymywał stypendium więcej niż jeden 
raz). Stypendia wynoszą od 600 do 1200 
zł brutto. Zebraliśmy i wydaliśmy na nie 
ponad 500 tys. zł. 

Główne wpłaty to dary organizacji „So-

lidarności” w Regionie Gdańskim. W tych 
piętnastu edycjach było ich kilkadziesiąt. 
Wpłaty dokonują także osoby prywatne, 
czasami �rmy, choćby CHIPOLBROK czy
szwedzki związek TRA i POLEN. Zdarzają się 
także inne inicjatywy, na przykład „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej przekazała środki 
pozyskane z biletów na koncert muzyczny. 
Są też wpłaty od osób indywidualnych,  
z których część jest z nami od początku funk-
cjonowania Funduszu. I chociaż przyjęliśmy 
zasadę, że nie podajemy przy darczyńcach 
indywidualnych, ile razy dokonywali w tych 
piętnastu edycjach wpłat, to pamiętamy. 
Gdy dopowiem, że wśród darczyńców była 
przez jakiś czas osoba w wieku ponad stu lat, 
to naprawdę czapki z głów. Dla wszystkich.

Fundusz jako lustro sytuacji 
rodzin w Polsce

Na podstawie składanych wniosków 
stypendialnych można zauważyć prze-
miany, które dokonują się w Polsce. Na 
początku jego funkcjonowania widać było 
dużą biedę materialną wielu rodzin, stąd 
w pierwszych edycjach przyznaliśmy tak-
że kilka zapomóg losowych. W kolejnych 
latach było lepiej. Wyraźnie sytuacja po-
prawiła się w latach 2005-2008. Wówczas 
mogliśmy podchodzić już mniej socjalnie, 
bardziej promować za wyniki, osiągnię-
cia. Potem było kolejnych kilka lat, kiedy 
znowu obserwowaliśmy trudną sytuację 
materialną wielu rodzin, kryzys gospodar-
czy, mniejsze zarobki rodziców. Miało na to 
wpływ bezrobocie, likwidacja na przykład 
takich zakładów jak Stocznia Gdynia. Ten 
stan gospodarki, lęki rodzin, trudna sytu-
acja młodych ludzi potwierdzały słuszność 
ustanowienia Funduszu.

Ludzie Funduszu
Fundusz to ludzie – darczyńcy, orga-

nizatorzy, stypendyści i ich rodzice . Od 
początku prace związane z jego funkcjo-
nowaniem wykonujemy społecznie. Mam 
dużo szacunku dla byłych i obecnych 
współpracowników w Kapitule, która 

pracowała i pracuje w składzie: Krystyna 
Bojahr (od 2003 r. do 2012 r.), Ryszard 
Dubiela (w latach 2003 – 2006), Stefan 
Gawroński (od 2006 roku do chwili obec-
nej), Renata Tkaczyk (od 2010 roku do 
chwili obecnej), Anna Kocik (od 2012 r. 
do chwili obecnej). Od początku mam 
zaszczyt być przewodniczącym Kapituły 
i koordynatorem prac Funduszu. Prace 
Funduszu mocno wspierały: Barbara 
Markiewicz, Krystyna Chojnowska. 
Ważne pozostaje poparcie dla Fundu-
szu ze strony liczącego 65 osób Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, w tym 
przewodniczącego Regionu Gdańskiego 
– Krzysztofa Dośli. 

Formacyjne działania Funduszu
Wręczenie stypendiów odbywa się pod-

czas obchodów kolejnych rocznic Sierpnia 
1980 i powstania NSZZ „Solidarność”. Mło-
dzi ludzi biorą udział tego dnia w spotka-
niach z uczestnikami tamtych wydarzeń, 
poznają najnowszą historię Polski. Zależy 
nam na tym, aby w ten sposób wpływać na 
wychowanie młodych polskich patriotów, 
ludzi prawych i solidarnych.

Podczas podsumowań kolejnych edycji  
gościem w 2015 i 2016 roku był prezydent 
RP Andrzej Duda. W 2016 roku stypendia 
wręczała premier Beata Szydło. Kilka razy 
mieliśmy okazję gościć i słuchać pięknych 
uwag o Polsce, śp. Alojzego Szablewskie-
go. Stypendia wręczali byli i obecni liderzy 
„S”: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek, 
Piotr Duda. Gośćmi uroczystości wręczania 
stypendiów byli także: senator Bogdan Bo-
rusewicz, prof. Brunon Synak, śp. ks. abp 
Tadeusz Gocłowski, ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź, śp. ks. prałat Henryk Jankowski, 
ks. prałat Sławomir Decowski, ks. kano-
nik Ludwik Kowalski, politycy i przede 
wszystkim ludzie „Solidarności”. Podczas 
kilku gali stypendialnych mieliśmy okazję 
wysłuchać uwag na temat najnowszej hi-
storii Polski przekazywane przez przedsta-
wicieli Instytutu Pamięci Narodowej.

Staramy się także utrzymywać kontakt 
ze stypendystami, młodzi ludzie odpowia-
dają na pytania dotyczące m.in. działań „S”. 
Mają z nimi kontakt organizacje „S”, które 
udzieliły im poparcia (jest taka specjalna  
i ważna dla Kapituły rubryka w ankietach). 
Niektórzy stypendyści (np. muzycy) występu-
ją podczas różnych uroczystości, biorą udział 
w charytatywnej działalności Fundacji. 

A na dyplomach,  które otrz ymuj 
ą uczniowie umieściliśmy słowa Jana Paw-
ła II: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby 
inni od was nie wymagali (Westerplatte 
1987). Mamy nadzieję, że urzeczywist-
nią się one w działaniach, rozwoju, życiu 
Stypendystów Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Naszych 
Stypendystów.

W imieniu Kapituły Funduszu:
 Wojciech Książek

przewodniczący Kapituły
Rok 2013.  Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu. 
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Wypowiedzi stypendystów 
(wybrane fragmenty)

W kolejnych edycjach prosiliśmy stypendystów o odpowiedź na kilka pytań.

1. Jak oceniasz Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” i co ewentualnie 
należy w nim zmienić?

Julia Kryszewska: Fundusz stypendialny jest bardzo przydatny, szczególnie dla dzieci z rodzin wie-
lodzietnych. Mam siedmioro rodzeństwa i w przeszłości już jedna z moich sióstr otrzymała pomoc 
właśnie z tego funduszu. Pomogło to jej w realizacji swoich marzeń. 

Karolina Reszka: Uważam, iż Fundusz Stypendialny NSZZ ,,Solidarność” jest bardzo słusznym po-
mysłem. Dzięki niemu wielu uczniów mających dobre wyniki w nauce może uzyskać pomoc �nansową
na dalszy rozwój. Jestem szczęśliwa i bardzo się cieszę, iż mogłam ubiegać się o to stypendium. 

Marcelina Szwaba: Pochodzę z rodziny wielodzietnej, dlatego też Fundusz Stypendialny NSZZ 
„Solidarność” w szczególny sposób umożliwia mi realizowanie moich pasji i poszerzanie wiedzy. Uwa-
żam, że jest to wspaniała idea wspierania młodych ludzi w dążeniu do samorealizacji oraz możliwość 
zapoznania nas z rolą Solidarności w historii Polski.

Marcin Krysiak: Wspaniale, że zauważane i doceniane są osoby, które mają szczególne osiągnięcia 
i zdobywają wysokie wyniki w nauce. Dzięki tej nagrodzie mogą rozwijać swoje talenty.

Michał Godlewski: Cieszę się, że istnieje organizacja, która docenia młodych ludzi uzdolnionych  
w wielu kierunkach i wspierają materialnie ich rozwój. Uważam, że w Regulaminie Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność” nie są potrzebne żadne zmiany.

Mikołaj Wszołek:  Według mnie Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” działa w naprawdę bardzo 
dobry sposób. Uważam jednak, że powinny być przyznawane stypendia specjalne dla uczniów, którzy 
prowadzą własne prace badawcze. Byłyby one dla nich bardzo przydatne, gdyż mam troszkę starszych 
ode mnie przyjaciół, którzy pracują nad projektami naukowymi. 

Nicole Rydz:  Fundusz oceniam bardzo pozytywnie. Możliwe, że dlatego, iż udało mi się zostać 
szczęśliwą stypendystką J Bardzo cieszę się, że nie jest to stypendium czysto naukowe lub sportowe. 
Dobrze, że mogą starać się o nie ludzie uzdolnieni w wielu kierunkach. Uważam, że nie są potrzebne 
żadne drastyczne zmiany w Funduszu Stypendialnym NSZZ „Solidarność”.

Monika Guzińska: Fundusz stypendialny jest bardzo dobrą formą wspierania �nansowego mło-
dzieży uzdolnionej wszechstronnie, której sytuacja materialna nie pozwala na realizację swoich pasji 
i zainteresowań, jest również motywacją do dalszej nauki. Uważam, że obecny regulamin jest dobry  
i spełnia swoją rolę.

Julia Kelsz: Uważam, że idea funduszu, mającego na celu wspierać młodych, ambitnych ludzi jest 
naprawdę świetna. Dużą zaletą jest również proces wery�kacji zgłoszeń, w którym brany pod uwagę jest
nie tylko stan majątkowy rodziny, ale też osiągnięcia ucznia, jego udział w dużej ilości akcji, konkursów, 
programów etc. Jak wiadomo, to wszystko kosztuje uczniów wiele wysiłku, pracy i czasu, dlatego bar-
dzo się cieszę że NSZZ „Solidarność” docenia to właśnie w taki sposób. Regulamin jest w pełni czytelny, 
sprawiedliwy i według mnie nie potrzebuje żadnych większych zmian.

Agnieszka Kurlenda: Bardzo dobrze oceniam Fundusz Stypendialny NSZZ Solidarność. Uważam, 
że jest to potrzebna działalność, dzięki której zdolni i pracowici uczniowie o ograniczonych zasobach 
�nansowych są motywowani i nagradzani za poniesione trudy. Stypendium pomaga realizować się
w różnych dziedzinach nauki, sportu czy kultury. W samym regulaminie nie chciałabym nic zmieniać, 
aczkolwiek uważam, że Fundusz powinien być lepiej rozpropagowany.

Michał Wysocki: Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” to wspaniała sprawa wspomagająca 
uczniów zdolnych, pracowitych i wytrwałych. Jedyne co zmieniłbym w jego regulaminie to podwyż-
szenie wymaganej średniej do 4,75.

Joanna Rekowska: Dobrze, że stypendia są wręczane w okolicach rocznicy podpisania porozu-
mień sierpniowych, że przypomina się młodym, świadomym i zdecydowanym ludziom o historii,  
o czasach, które nie są nam dalekie, bo w nich wychowywali się nasi rodzice.  Związek powinien być 
otwarty na nowe, współczesne rozwiązania, słuchać młodzieży. Patrzeć w przyszłość, ale i pielęgnować 
przeszłość.

Joanna Bławat: Uważam, ze Fundusz Stypendialny jest kolejnym wspaniałym dziełem związanym 
ze związkiem „Solidarność”. Takie stypendium to forma wyrównania szans uczniów, możliwość rozwoju 
zainteresowań. Myślę, że jest to ważne dla każdego ucznia, to docenienie jego starań, nauki i zachęta 
do osiągania dalszych sukcesów. 

Michał Zydek: Moim zdaniem fundusz stypendialny jest bardzo dobrze zorganizowany. Jestem 
stypendystą już drugi raz i jestem pod wrażeniem, że udaje się zebrać tyle pieniędzy dla zdolnej 
młodzieży. Uważam, że dobrze by było dać szansę większej ilości uczniów, jeśli oczywiście znalazłyby 
się na to środki �nansowe.

Marta Szpilman: Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” oceniam bardzo dobrze. Z mojego 
punktu widzenia nie ma w nim nic, co wymagałoby poprawy. Członkowie Funduszu Stypendialnego są 
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Rok 2005. Sala Akwen.

miłymi, uśmiechniętymi ludźmi o wielkich sercach, o czym świadczy chociażby fakt, iż wspierają niniej-
szą inicjatywę. Co więcej, zawsze znajdą dobre słowo dla każdego z nas – uczniów. Godne uwagi jest 
również to, iż podczas uroczystego posiedzenia Zarządu, na którym wręczane są stypendia, przybliżane 
są stypendystom i wszystkim zebranym gościom sylwetki wspaniałych ludzi, z których możemy, i co 
ważniejsze, chcemy brać przykład. Jest to niezwykle cenne i ważne szczególnie dla młodych ludzi.

2. Z czym wiąże się dla ciebie, twojej rodziny NSZZ „Solidarność”?

Sara Czubak: Odpowiem wierszem napisanym przeze mnie pt. Prośba wnuczki: Proszę dziadku, / 
powiedz mi / Jak mam kochać polskie łzy / Jak mam kochać Polską krew. / Chwile czarne – czasy chwały,/ 
Byśmy dumnie wyrastały.

Jakub Dębicki: Mój dziadek śp. Włodzimierz Kuchciński był założycielem „Solidarności” w I LO  
w Sopocie, gdzie przepracował 30 lat jako nauczyciel. Był również łącznikiem na Sopot w stanie wo-
jennym. Brał udział w strajkach nauczycieli, w manifestacjach na które zabierał często moją mamę 
(była wtedy w szkole podstawowej),nie wstydził się swojej głębokiej wiary i przynależności do Semper 
Fidelis. Praca w szkole była jego pasją, miał doskonałe relacje z młodzieżą ,był wielkim patriotą – zabierał 
młodzież na wycieczki nawiązujące do  historii i korzeni Polski. Moja mama Joanna Dębicka kultywuje 
tradycje rodzinne jest również nauczycielem w Sopockim Zespole Szkół Specjalnych, gdzie jest człon-
kiem Solidarności. Ja próbuje naśladować swojego dziadka i mamę dlatego w 35 rocznicę powstania 
Solidarności byłem pod pomnikiem stoczniowców i brałem udział w tych uroczystościach. 

Karolina Reszka: Już od najmłodszych lat często słyszałam wśród członków mojej rodziny o dzia-
łalności NSZZ ,,Solidarność”. Mój dziadek Henryk w latach 80. był aktywnym członkiem ,,Solidarności” 
pracując w Fabryce Mebli Okrętowych ,,Famos”. W 2005 r. mój ojciec Jacek również wstąpił do NSZZ 
,,Solidarność” i uczestniczył w wielu demonstracjach w Warszawie i Gdańsku. 

Marcelina Szwaba: Mój ojciec, Leszek Szwaba, jest członkiem Solidarności od początku jej istnienia 
(1980), był też współzałożycielem Solidarności Rolników Indywidualnych na terenie Gminy Somonino 
– gdzie mieszkamy. Idea ruchu NSZZ „Solidarność” jest obecna w mojej rodzinie od zawsze, to właśnie 
tata zaznajomił mnie z jej historią. Solidarność nie jest dla mnie pustym słowem, oznacza wolność  
i demokrację. 

Michał Godlewski: Moja mama od lat jest członkiem Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, 
z czego jestem dumny.

Aleksandra Justka: NSZZ „Solidarność” zarówno dla mnie,  jak i mojej rodziny jest symbolem walki 
o wolność słowa, tolerancję, równość wszystkich ludzi. Od zawsze otwarcie stała na straży wartości 
chrześcijańskich, pomimo  tego, że dla wielu są już „niemodne”. W przyszłości „Solidarność” powinna 
pozostać ostoją tych wszystkich wartości, szczególnie dla młodego pokolenia, które jeszcze nie wie , 
jak ważne są one w dorosłym życiu. 

Mikołaj Wszołek: Historia mojej rodziny z NSZZ „Solidarność” rozpoczęła się w 1998 r., kiedy to mój 
tata współuczestniczył w założeniu Organizacji Zakładowej w swoim miejscu pracy („Mabo Turlen”  
w Kartoszynie). Od tego czasu uczestniczył w wielu spotkaniach organizowanych przez NSZZ „Solidar-
ność” i interesował się działaniami tego związku zawodowego. Potem mój tata był współzałożycielem 
związku zakładowego i jego przewodniczącym w „Voltrim Kable” w Kartoszynie. Wszystkie te działania 
przyczyniły się do tego, że moja mama w 2012 r. zapisała się do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie i do tego czasu jest jej członkiem. 

Maja Grys: Moja ciocia należała do „Solidarności”. Tata opowiedział mi kiedyś, że jak miał 12-13 lat, 
zabrał jej znaczek „Solidarności”, przypiął go sobie do mundurka i tak poszedł do szkoły. Jednak na-
uczycielka, gdy to zobaczyła, kazała mu go zdjąć. Było to w 1982/83 roku, a w tamtych czasach można 
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było nawet za taki „wybryk” tra�ć do więzienia. Na szczęście dzięki walce„Solidarności” to się zmieniło.
Dla mojej rodziny, „Solidarność” zawsze będzie symbolem walki o obywateli, o ich prawa i wolności.

Bogumiła Szymendera: „Solidarność” w mojej rodzinie była od samego początku poprzez aktywny 
udział mojej Babci w jej  szeregach. Babcia nie żyje od 5 lat, ale często wspominała czas strajków i po-
czątki „Solidarności”. Była  w tym czasie pracownikiem administracyjnym służby zdrowia a jej działania 
musiały być tajne. Nie była nikim Wielkim w szeregach, ale roznosiła ulotki, rozpowszechniała znaczki, 
przypinki i wartości „Solidarności”. Spotykała sie w „podziemiach” z innymi kobietami. Dla mnie była 
Wielka bo była cicha, skromna,  ale odważna. Była anonimowa ale takich było wielu i im także zawdzię-
czamy wolność.

Bogdan Pniewski: Historia to nieulękniona walka o wolność ojczyzny oraz własne prawa należne 
nam zarówno przez fakt bycia człowiekiem jaki i pracownikiem. Te ideały łączą NSZZ „Solidarność”  
z moją rodziną, ponieważ już od dzieciństwa rodzice uczyli mnie, że miłość do ojczyzny, dobro drugiego 
człowieka oraz walka o swoje racje powinny być jednymi z najważniejszych wartości w życiu każdego 
człowieka.

Agnieszka Pezda: Moja rodzina należy do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Uważam, że 
historia tego związku jest ważna dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Przyczynił się on do upadku 
komunizmu w Polsce, a obecnie chroni tysiące pracowników przed łamaniem ich godności i praw.

Katarzyna Ratajczyk: Zostałam wychowana w rodzinie, która brała czynny udział w powstaniu 
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i życiu „Solidarności” . Odwaga, wiara , męstwo rodziców i większości tego pokolenia były dla mnie 
przykładem całkowitego oddania się ojczyźnie. Paradoksalnie oddanie nie było uległością i posłuszeń-
stwem wobec władzy, było buntem w imię wolności i prawa. Ludzie, którzy walczyli w latach 70. i 80.  
o sprawiedliwość i lepszy byt, dzisiaj w demokratycznym państwie są dla mojego pokolenia jedyną żywą 
historią. Młodzi ludzie powinni korzystać z tej możliwości, jaką dzisiaj jest nieograniczony dostęp do 
informacji i wzbogacać swoją wiedzę historią opowiadaną ustami tych, którzy aktywnie uczestniczyli 
w tworzeniu historii Polski w latach 70, 80. Z drugiej strony od tamtego czasu minęło ponad 30 lat, to 
na tyle dużo, że doszło do zmiany ustroju, zmiany władzy, zmiany poglądów, często zmiany wartości. 
Zmiany te są owocem wszystkich strajkujących i sprzeciwiających 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 pokolenie dozna oświecenia 
i właściwie pielęgnować będzie darowaną im wolność.

Marta Szpilman: Dla mnie, jako iż jestem gdynianką, NSZZ „Solidarność” wiąże się przede wszystkim 
z historią Trójmiasta. Ponadto moi Dziadkowie pracowali w stoczni i uczestniczyli w powstawaniu NSZZ 
„Solidarność”, z czego jestem bardzo dumna. W przyszłości Związek powinien szerzyć przede wszystkim 
w szkołach historię powstania NSZZ „Solidarność”, aby pamięć o wielkich twórcach, współtwórcach  
i tych, o których się głośno nie mówi, a dzięki którym NSZZ „Solidarność” powstał, nigdy nie zaginęła.

3. Jaki powinien być w przyszłości związek zawodowy NSZZ „Solidarność”?

Marcelina Szwaba: Mam nadzieję, że związek zawodowy NSZZ „Solidarność” przetrwa próbę czasu 
i będzie dalej prężnie działał w imię wolności i solidarności naszej ojczyzny. Pomimo że żyjemy już  
w demokratycznym państwie, musimy pamiętać o wartościach, które wynieśliśmy z naszej historii. Nie 
wolno nam też zapomnieć o ludziach, którzy poświęcili życie dla dobra Ojczyzny. Dlatego też Solidarność 
powinna stać na straży wolności naszego kraju.
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Julia Kryszewska: W dalszym ciągu powinien dbać o przede 
wszystkim o ludzi pracy, a tym samym ich rodziny. 

Marcin Krysiak: Związek powinien być przyjazny pracowni-
kom, pomagać im oraz bronić ich praw. Powinien starać się, aby 
pracodawcy zawierali umowy o pracę z pracownikami na czas 
nieokreślony.

Michał Godlewski:  Obecna młodzież mało wie o NSZZ „Solidar-
ność”. Moim zdaniem powinno się o niej więcej mówić w mediach 
i na lekcjach w szkole. Swoją wiedzę o „Solidarności” zawdzięczam 
tylko swojej mamie. 

Mikołaj Wszołek:  Według mnie NSZZ „Solidarność” powinien 
być lepiej rozpropagowany, gdyż wiele moich rówieśników na-
wet  nie wie, co oznacza skrót „NSZZ”. Może to spowodować, że  
w przyszłości nowe pokolenie nie będzie miało pojęcia jak walczyć 
o swoje prawa. „Solidarność” głownie kojarzy się ludziom z począt-
kami tego związku i Lechem Wałęsą, a obecne działania związku 
są znane tylko małej grupie społeczeństwa. Dobrym krokiem ze 
strony związku byłoby wypowiadanie się w sprawach społecznych, 
czyli takich, z którymi boryka się normalny obywatel.

Nicole Rydz: Jest to najpoważniejszy związek zawodowy, któ-
ry walczy o prawa pracowników i w pewien sposób kontroluje 
pracodawców, aby nie łamali prawa pracy. Związek powinien  
w przyszłości dążyć do tego, aby liczba jego członków stała się 
jak największa i miała siłę oddziaływania na stanowienie prawa  
w Polsce. Mój tata jest członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni i jestem z tego dumna.

Monika Guzińska: Myślę, że związek zawodowy powinien  
w szerszym stopniu angażować się w obronę pracowników w ma-
łych przedsiębiorstwach i zwiększać liczbę członków 

Maja Grys: Uważam, że w przyszłości NSZZ „Solidarność” po-
winno dalej kierować się dobrem ludzi, dawać im szanse na rozwój 
i poprawę swojej sytuacji. Bo właśnie wspomagając pojedyncze 
osoby czy rodziny, możemy zmienić sytuację w całym kraju.

Julia Kelsz: Moim zdaniem związek powinien przede wszystkim 
iść z duchem czasu i w miarę możliwości dopasowywać swoją pomoc 
do potrzeb kolejnych pokoleń młodych ludzi. Myślę, że to ich należy 
wspierać najbardziej, bo to oni będą kształtować, zmieniać i reprezen-
tować naszą ojczyznę z upływem lat, dekad, a nawet wieków.

Dorota Kreft: Myślę, że w przyszłości związek zawodowy NSZZ 
„Solidarność”  wcale nie musi się dużo zmieniać. Nadal powinni 

walczyć o dobro pracowników, pomagać im, wspierać oraz służyć 
radą. Uważam, że w przyszłości jak i teraz związek zawodowy NSZZ 
„Solidarność” powinien być mocny, prężny i silny, bo wiadomo, 
gdzie jest prężność tam jest siła. Powinien zawsze stać po stronie 
pracowników i w razie czego im pomagać.

Bogumiła Szymendera: Związek zawodowy NSZZ „Solidar-
ność” powinien w przyszłości zachować idee i wartości związane 
z wolnością i demokracją dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz 
powinien dbać o prawa człowieka, a nie tylko pracownika.

Bogdan Pniewski: W przyszłości związek zawodowy „Solidar-
ność” nadal powinien wykorzystywać swoją wieloletnią wiedzę  
i doświadczenie do pomocy pracownikom, którzy wciąż często 
są na straconej pozycji w relacjach z pracodawcą, a ich prawa nie 
są respektowane. Powinien także dążyć do wzrostu świadomości 
historii oraz kierunku działalności NSZZ „Solidarność” wśród mło-
dych ludzi. 

Agnieszka Pezda: Myślę, że związek zawodowy NSZZ „Soli-
darność” nadal powinien reprezentować pracowników, broniąc 
ich godności i praw tak jak dotychczas. Jest to bardzo ważna rola 
w życiu społecznym naszego kraju. Związek powinien dążyć do 
zwiększenia ilości członków, aby prawa pracowników w Polsce 
nigdy nie były łamane. 

Agnieszka Kurlenda: W przyszłości NSZZ „Solidarność” powi-
nien dalej walczyć o prawa pracownicze, zwłaszcza w sektorach, 
w których pracownicy są szczególnie wyzyskiwani, a ich pensje 
wręcz upokarzające. 

Łukasz Peta: Dla mnie jak i całej mojej rodziny NSZZ „Solidar-
ność” wiąże się z historią, jaką przeszedł, aby powstać. Cały ten 
proces był tak silnie tłumiony ze strony ówczesnej władzy, że aż 
ciężko uwierzyć, że przetrwał do dzisiejszych czasów i dał nam 
lepsze jutro i innym krajom bloku  wschodniego. To jest piękne, że 
ludzie w trudnych chwilach potra�ą być tak jednomyślni i solidarni,
i wtedy właśnie potra�ą zdziałać cuda jak to było przed laty. Myślę,
że w przyszłości związek „Solidarność” powinien być bardziej pro-
wadzony na ścieżkę globalną. Powinien zrzeszać więcej osób, bo 
tylko razem możemy zdziałać wiele więcej niż w pojedynkę.

Joanna Bławut: Dla mnie „Solidarność” jest symbolem jed-
ności i wolności. Obecnie słowo „solidarność” jest często po-
wtarzane, szczególnie wśród polityków, co sprawia, że traci 
swój dawny sens. „Solidarność” w okresie komunizmu dawa-

Rok 2006. Stypendyści i dwaj przewodniczący, Stefan Kubowicz oraz Krzysztof Dośla.
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Rok 2007. Koło pomnika Poległych Stoczniowców.

ła Polakom nadzieję na nowe, lepsze jutro. Dodawała otuchy  
w najtrudniejszych momentach. Ten związek zajmuje ważne 
miejsce w historii Polski i życiu każdego Polaka. Chciałabym, aby 
„Solidarność” w przyszłości zawsze kojarzyła sie ze wspólnotą 
i braterstwem. 

Anastazja Wysocka: NSZZ „Solidarność” dla mnie i mojej rodzi-
ny wiąże się z siłą, która poprawia warunki naszego życia. Myślę, 
że związek ten w przyszłości powinien zrzeszyć większą ilość ludzi, 
ponieważ razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej .  

Agata Godzwon: NSZZ ,,Solidarność” był obecny w mojej rodzi-
nie odkąd powstał. Uważam, że działalność Związku jest niezbęd-
na. Reprezentuje on pracowników, których głos niezadowolenia 
ze swojej sytuacji ginie w fali narzekań; dzięki związkowi jest on 
słyszalny. Dzięki manifestacjom, na które przychodzą setki ludzi, 
związkowe postulaty mają medialny rozgłos. Myślę, że w przy-
szłości NSZZ ,,Solidarność” nadal powinien dbać o to, by prawa 
pracowników były przestrzegane, wymagać od rządu spełniania 
obietnic, ale nie powinien zajmować pozycji w politycznych roz-
grywkach.

Michał Zydek: „Solidarność” jest to organizacja, która powstała 
aby walczyć z reżimem komunistycznym. Teraz jest to związek 
zawodowy walczący o prawa pracowników. Myślę , że NSZZ 
Solidarność tak jak dotychczas działać w sprawach poniżanych 
pracowników, dawać warunki do życia, pracy i nauki, jakie pow-
inien mieć obywatel wolnego kraju.

Paweł Młyński: Dla mnie i dla mojej rodziny NSZZ ,,Solidar-
ność” wiąże się z ogromnymi zmianami w Państwie, w rządzie, 
a także bólem ludzi strajkujących, aresztowanych i rodzin za-
bitych, chociażby w Kopalni Wujek. Jesteśmy także takiego 
samego zdania, że gdyby nie ten związek, te strajki i przeróżne 
działania ludzi w tamtym okresie, to Polska nie byłaby taka 
piękna, jak jest dzisiaj. Związek ,,Solidarność” w przyszłości 
powinien być taki sam, powinien kierować sie dobrem dla 
innych ludzi.

4. Ewentualne uwagi inne (np. jak oceniasz i co 
ew. chciałbyś zmienić w polskich szkołach, na 
rynku pracy, itd.)?

Marcin Krysiak: W każdej szkole powinny być darmowe szafki 
na podręczniki. Dobrze byłoby, żeby w najnowszych podręczni-
kach do historii znalazły się treści o żołnierzach wyklętych. 

Julia Kryszewska: Dobrze się stało ,że w Polsce wprowadzono 
program „500+”, który bardzo wspomógł rodziny wielodzietne. 
Likwidacja gimnazjów jest bardzo dobrą decyzją. 

Michał Godlewski:  Uważam, że szkoły powinny przykładać 
większą wagę do indywidualnych zainteresowań uczniów, prowa-
dzić koła zainteresować dla uzdolnionych w danej dziedzinie. 

Sara Czubak: Ludowe przysłowie mówi, że najtaniej uczymy 
się na błędach innych. Dlatego nie rozumiem dlaczego forsuje się 
anglosaski system edukacyjny z czasów rewolucji przemysłowej 
w Anglii, gdy �ński od dekady jest najlepszy. Poszerzony o szkol-
ne kluby sportowe moim zdaniem byłby najlepszy dla polskiej 
edukacji.

Nicole Rydz: Polski system szkolnictwa ma wiele wad. Nie sku-
pia się na indywidualnym rozwoju ucznia i jego zainteresowań, 
lecz na wypełnianiu punktów w biurokratycznym systemie, który 
zawiera sporą ilość bezsensownych nauk. Mogą one być w pro-
gramie nauczania, lecz dla uczniów będących, np. na danym pro-
�lu nauczania. Powinni mieć możliwość skupienia się w szkole na
przedmiotach nauczanych  w zakresie rozszerzonym, ponieważ 
wiążą z nimi swoją przyszłość. Uważam również, że wszelkie testy 
kompetencji są bezcelowe, prowadzą do bezsensownego stresu 
i nie wnoszą nic do życia dziecka.

Monika Guzińska: W polskiej szkole jest za dużo przedmiotów 
ogólnych, niepraktycznych w codziennym życiu. Szkoła powinna kształ-
cić w większym stopniu biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy 

Maja Grys: W polskich szkołach jest dosyć wysoki poziom na-
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uki i dobrze przekazują wiedzę teoretyczną. Powinny one jednak 
lepiej przygotowywać młodych ludzi do wejścia na rynek pracy 
i do dorosłego życia. Oczekiwałabym także większej otwartości 
pracodawców na młodych ludzi w przyjmowaniu ich do pracy, tak 
by ułatwić im start życiowy.

Dorota Kreft: Uważam, że w polskich szkołach dużo powinno się 
zmienić. Ja osobiście uważam, że powinni bardziej ukierunkowywać 
uczniów na zawody, zwracać uwagę na zainteresowania. Myślę, że  
w polskich szkołach uczymy się wielu rzeczy niepotrzebnych zamiast 
skupić się na rzeczach ważnych, które przydadzą się nam w przy-
szłości. Natomiast na rynku pracy powinno się bardzo dużo zmienić. 
Powinna być szersza oferta pracy, godziwe zarobki, uczciwe godziny 
pracy oraz normalne umowy o pracę, a nie tzw. śmieciówki. 

Bogumiła Szymendera: Chciałabym, żeby w polskich szko-
łach nauczyciele przywiązywali większą uwagę do sprawiedliwości 
w wystawianiu ocen oraz żeby szkoły dbały też o dzieci zdolne, or-
ganizując im zajęcia rozwijające zdolności, bo zajmują się głównie 
uczniami z problemami.

Agnieszka Pezda: Uważam,  że jednym z punktów poprawy 
systemu w polskich szkołach jest odniesienie nauki do rzeczy-
wistości. Nauka powinna przydawać się uczniom poza szkołą do 
prostego funkcjonowania w rzeczywistości. Myślę też, że ucznio-
wie często nudzą się w szkołach, potrzebują innowacji. Poprzez 
ciekawe przedstawienie tematu przez nauczyciela łatwiej nam 
przyswoić wymaganą wiedzę. 

Agnieszka Kurlenda: Uważam, że w polskich szkołach należy 
zmniejszyć liczbę osób w klasach i zindywidualizować naukę. 
Przez zbyt duży natłok w klasach uwaga nauczycieli jest roz-
proszona, a praca uczniów mało wydajna. Należy także zmienić 
system pracy nauczycieli. W szkołach w tej chwili głównie dba 
się o uczniów przeciętnych i na nich skupiona jest cała uwaga. 
Uczniowie reprezentujący skrajne środowiska – bardzo słabi,  
z problemami lub bardzo zdolni, wybitni są często pozostawieni 
samemu sobie.  

Aleksandra Justka: Polskie szkolnictwo, pomimo dość wy-

sokiego poziomu, nie jest doskonałe. Programy nauczania wielu 
przedmiotów są przeładowane, także nauczyciele  nie są w stanie 
przerobić z uczniami całego materiału. Za przykład może służyć 
historia, gdzie nauczyciel praktycznie wcale nie realizuje tematów 
z historii najnowszej (tj. po II Wojnie Światowej), ponieważ nie ma 
wystarczającej ilości godzin. 

Łukasz Peta: W polskich szkołach chciałbym zmienić system naucza-
nia historii, ponieważ rzadko kiedy dochodzi się do  historii współcze-
snej, która jest tak ważna dla naszego kraju. Mało osób jeszcze wie, jak 
wiele zawdzięcza „Solidarności” i co przez nią zmieniło się w Polsce. 

Anastazja Wysocka: Moim zdaniem polskie szkoły dają możli-
wość do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym każdego ucznia. Poziom nauki, jaki panuje 
w  szkołach, jest także wystarczająco wysoki. Polska szkoła daje 
nie tylko wiedzę ale również poczucie bezpieczeństwa i stwarza 
dobrą rodzinną atmosferę.

Paweł Młyński – W polskich szkołach chciałbym zmienić to, 
by każdy, jak ja, miał możliwość spełniania swoich marzeń. Mam 
wielu kolegów, którzy mają talenty sportowe, ale po skończeniu 
gimnazjum już tego nie kontynuują, ponieważ idą do szkół zawo-
dowych, by jak najszybciej wesprzeć rodziców �nansowo. W tym
celu są potrzebne pomoce typu stypendiów, by dany uczeń mógł 
spełniać swoje marzenia i robić w życiu, to co kocha. Czy wtedy 
świat nie byłby lepszy? Mam nadzieję, że kiedyś uda mi sie zrobić 
coś w tym kierunku.

W piętnastu edycjach stypendia otrzymali uczniowie ze 
szkół:

Gdańsk: SP – nr 8, nr 14, nr 35, nr 49, nr 50, nr 52, nr 84, Gim-
nazjum – nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 16, nr 18, 
nr 19, nr 20, nr 24, nr 26, nr 27, nr 28, nr 31, nr 33, nr 44, nr 53, 
Gimnazjum Społeczne, II Społeczne Gimnazjum STO, I, II, III, IV, V, 
VI, VIII, IX, XII, XIII, XIX LO, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II 
St. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Technikum 
Łączności, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Liceum Programów 
Indywidualnych, ZSSiO,

Gdynia: SP – nr 47, nr 48, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 
11, nr 17, nr 18, nr 19, nr 24,  Gimnazjum Jezuitów, I, II, III, IV, VI, 
IX, XIV LO, Akademickie LO, Technikum Budowy Okrętów, Techni-
kum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum 
Katolickie, 

Sopot: SP nr 5, Gimnazjum Społeczne, LO nr 2,
Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, LO – nr 1, nr 2, nr 3,
Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w Na-

kli,
Powiat chojnicki: SP w Leśnie, Gimnazjum – w Brusach, w Lub-

ni, Nowej Cerkwi, w Sławęcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Kaszubskie 
Liceum Ogólnokształcące – w Brusach, LO w Czersku, Gimnazjum 
nr 1, nr 2, LO, II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, 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 Żukowie, 
w Cedrach Wielkich, w Straszynie, Gimnazjum nr 2, I, II LO, Zespół 
Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, – w Pruszczu Gd.,  

Powiat kartuski: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP 
w Sierakowicach, LO – nr 1, nr 3 – w Kartuzach,

Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w Wąglikowicach, Gimna-
zjum – w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w Dziemianach, w Łubianie, 
SP – nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum – nr 1, nr 3, LO – nr 1, nr 2, Techni-
kum nr 1, nr 2 – w Kościerzynie,

Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3, Technikum nr 2, LO nr 2 
– w Kwidzynie,

Powiat lęborski: SP nr 8, Gimnazjum nr 1, LO nr 1, Technikum 
Technologii Żywności – w Lęborku,

Powiat malborski: LO nr 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3, Gimnazjum nr 2 – w Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu,

Powiat pucki: SP i Gimnazjum w Krokowej, Gimnazjum  
– w Wierzchucinie, w Pucku, w Jastarni, w Mostach, w Mrzezinie, 
w we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO – w Pucku,  

Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum – w Czarnej Wodzie, SP nr 
3, Gimnazjum – nr 1, nr 3, nr 4, LO – nr 1, nr 2, Medyczne Studium 
Zawodowe, Autonomiczne LO – w Starogardzie Gd., Gimnazjum 
– w Bobowie, Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, w Jabłowie, 
LP w Owidzu,

Powiat tczewski: SP – nr 11, nr 12, Gimnazjum – nr 2, nr 3, I, 
IV LO, Gimnazjum i Liceum Katolickie, Technikum Transportowe, 
Technikum Ekonomiczne, Gimnazjum w Swarożynie, Gimnazjum 
nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum i Liceum Katolickie w Pelplinie,

Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, I, 
II, IV, V LO, ZSP –  nr 3, nr 4 – w Wejherowie, SP w Bolszewie, SP nr 
10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, LO nr 1 – w Rumi, 
SP w Gościcinie, Gimnazjum – w Redzie, Bolszewie, w Szemudzie, 
w Strzepczu.

Szkoły stypendystów XV edycji

WYPOWIEDZI STYPENDYSTÓW /SZKOŁY STYPENDYSTÓW

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to 
duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością 
– (…), abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, 
i nie zniechęcili… I abyście nie podcinali sami 
tych korzeni, z których wyrastamy…

 Jan Paweł II w 2002 roku  
na lotnisku Kraków-Balice.

„
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Wykaz stypendystów 
15 edycji 2003 – 2017

Kamil Albertyński – absolwent III LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, �nalista
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – poziom krajowy, wychowawca: Wojciech Tomalczyk, 
poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;  

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

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 Gdynia (2);  

Maciej Audiejus – klasa III, VIII LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia 
w konkursach �zycznych, językowych, sportowych (siatkówka), wychowawca: Jakub Ro-
dowski, poparcie: Wojciech Wachowiak – wiceprzewodniczący „S” ZRG w Gdańsku (2);

Tomasz Augustynowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce, 
osiągnięcia w tańcu towarzyskim (Stowarzyszenie Black Dance), wychowawca: Izabela 
Rułkowska, poparcie: Honorata Nagórska – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Kol-
budach;

Agnieszka Baczyńska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wy-
niki w nauce, zdobycie Mistrzostwa Polski juniorek w kajakach-polo). Wychowawca: 
Kazimierz Zieliński, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej  
w Starogardzie Gdańskim;  

Maja Baczyńska – ukończyła z wyróżnieniem Gimnazjum w Czarnej Wodzie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły. Wychowawca: Anna Jędrzejew-
ska, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie 
Gdańskim;  

Żaneta Bagińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wzo-
rowy uczeń, wychowawca: Sławomir Grzyb, poparcie: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”;

Weronika Baka – klasa III Gimnazjum im. O�ar Grudnia 1970 roku w Łęgowie, bardzo
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;  

Monika Balińska – ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Podstawową nr 8 w Lęborku, zna-
czące osiągnięcia w konkursach historycznych i sportowych, wychowawca: Dorota Kaiser, 
poparcie: Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” oświatowej w Lęborku (2);    

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

Barbara Baranowska – klasa II Gimnazjum nr 53 w Gdańsku, znakomite wyniki w na-
uce, osiągnięcia w konkursach ekologicznych, członek Klubu Koszykówki „Młode Lwice” 
Gdańsk, wychowawca: Aleksandra Jesionowska, poparcie: M. Sobczak – Przewodnicząca 
„S” w Filharmonii Bałtyckiej, Dominik Wąsowski – Prezes klubu Koszykówki „Młode Lwice” 
Gdańsk;

Maksymilian Baranowski – ukończył klasę I Gimnazjum w Bolszewie, bardzo dobre wy-
niki w nauce, udział w programie europejskim dla uczniów przedmiotów ścisłych. Wycho-
wawca: Katarzyna Kruszyńska, poparcie: Danuta Wójcik – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Rumi;  

Agnieszka Barzowska – klasa III Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w 
nauce, wychowawca: Tomasz Pawlikowski, poparcie: Celina Szulgo – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Wejherowie;  

Justyna Barzowska – klasa II Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, znakomite wyniki w nauce, 
�nalista konkursu biblijnego, wychowawca: Celina Szulgo i Teresa Musiał, poparcie: „S”
oświatowa w Wejherowie;    

Joanna Baska – ukończyła II klasę w II LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki 
w nauce, osiągnięcia w konkursach literackich, recytatorskich, fotogra�cznych, sporto-
wych; działalność w wolontariacie, wychowawca: Monika Miloch, poparcie: Ewa Ceroń-
-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gdańskim;

Mirosław Piórek, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”  
im. Józefa Piłsudskiego 

–  „ S o l i d a r n o ś ć ” 
G d a ń s k i e j  S t o c z n i 
„Remontowa” wspiera 
Fundusz Stypendialny 
im. NSZZ „Solidarność”, 
od samego początku 

jego istnienia. W tym roku świętuje-
my już piętnastą edycję przyznawania 
stypendiów. Dobrze, że tak bardzo 
pożyteczna inicjatywa trwa tyle lat,  
a najważniejsze, że się rozwija. Jeste-
śmy dużą organizacją związkową, która 
jest w stanie zatroszczyć się o swoich 
członków, ale także wspieramy inne 
szczytne inicjatywy. Co roku przeka-
zujemy środki na wsparcie uzdolnio-
nej młodzieży z niezamożnych rodzin  
w ramach Funduszu Stypendialnego im. 
NSZZ „Solidarność”. Do czego zachęcam 
inne organizacje naszego Związku.

Bożena Brauer, 
przewodnicząca KM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku

Uważamy, że Fun-
dusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” to 
bardzo ważna, cen-
na inicjatywa Sekcji 
Oświaty. Rozwój mło-

Wypowiedzi 
darczyńców

Rok 2009. Sala Akwen.

WYPOWIEDZI DARCZYŃCÓW / WYKAZ STYPENDYSTÓW
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Zo�a Bączkowska – ukończyła II klasę Liceum Ogólnokształcącego i klasę piątą Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia 
muzyczne (klarnet i fortepian), wychowawca: Radosz Pujanek, poparcie: Marek Reclaw 
– przewodniczący „S” w PKP-SKM Trójmiasto (4);

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

Monika Bejrowska – ukończyła I klasę Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni; 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,79), osiągnięcia z przedmiotów politechnicznych, 
aktywny udział w życiu szkoły; wychowawca: Maciej Kornecki, poparcie: Dariusz Kruca 
– dyrektor szkoły;  

Klaudia Beling – ukończyła Gimnazjum w Czarnej Wodzie, znakomite wyniki w nauce, 
działalność w harcerstwie, wychowawca: Sylwia Polakowska, poparcie: Ewa Ceroń-Szma-
glińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gdańskim, dyr. Rwa Łangowska 
– wicedyrektor szkoły; 

Aleksandra Bielecka – ukończyła Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, bardzo do-
bre wyniki w nauce, osiągnięcia w biegach długodystansowych na orientację (na poziomie 
krajowym), w konkursach krajoznawczo-fotogra�cznych, wolontariat, wychowawca: Iwo-
na Gniewkowska, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku, 
Benedykt Król – prezes uczniowskiego klubu sportowego „Siódemka” w Rumi oraz Danuta 
Sosnowska – instruktor Koła Turystycznego PTTK „Włóczykij”;

Alicja Bielecka – ukończyła Gimnazjum nr 4 w Rumi, znakomite wyniki w nauce, osią-
gnięcia sportowe (biegi na orientację – poziom międzywojewódzki), wychowawca: Beata 
Nowak, poparcie: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej  
w Gdańsku, Benedykt Król – prezes  UKS „Siódemka”, Danuta Sosnowska – Stowarzyszenie 
Miłośników Turystyki „Włóczykij” (5);

Natalia Bielasz – ukończyła II klasę Gimnazjum w Nowej Cerkwi k. Chojnic, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły. Towarzystwie Przyjaciół Hospicjum w Choj-
nicach. Wychowawca: Elżbieta Pałaszyńska, poparcie: Alicja Kamińska – dyrektor szkoły;  

Angelika Bielińska – ukończyła Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w na-
uce, aktywny udział w życiu szkoły. Wychowawca: Katarzyna Sobieszczyk-Blandzi,  popar-
cie: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Julia Blaszke – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, 
osiągniecia w gimnastyce artystycznej, konkursach plastycznych (malarstwo i rzeźba), 
działalność w szkolnym kole Caritas, wychowawca: Magdalena Dułak, poparcie: Krzysztof 
Mieczkowski – przewodniczący „S” w TKTELEKOM Sp. z o.o. w Gdańsku, ks. prof. Wojciech 
Cichosz – kanclerz Zespołu Szkół, Eugeniusz Korek – dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gdyni;

Joanna Bławat – klasa II, I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowa 
postawa, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Izolda Gulczyńska-Zalewska, po-
parcie: Waldemar Hetmański – przewodniczący „S” w Muzeum Kaszubskim we Wdzydzach, 
Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie (2);

Maja Borzeszkowska – ukończyła klasę II w III LO w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, konkursach – np. poetyckim, matematycznym. Wycho-

dzieży z ubogich rodzin jest utrud-
niony, a wpłacając środki na Fundusz, 
zwiększamy szanse tych młodych ludzi. 
Nazwa Związku oznacza solidarność  
z innymi, a idea zobowiązuje. Bardzo 
dobrze oceniamy dotychczasową dzia-
łalność Funduszu. Informacja o ważnych 
terminach zawsze pojawia się na czas, 
terminy wydawania środków są prze-
strzegane. Oczywiście najlepiej byłoby 
zwiększyć zakres pomocy, ale środki  
w dotychczasowej wysokości są bardzo 
ważnym wsparciem dla wielu rodzin. 
Dzięki nim młodzież może s�nansować
zakup sprzętu muzycznego, podręczni-
ków, książek, a także różnego rodzaju 
kursy i inne formy umożliwiające rozwój 
ich talentów.

dr inż. Tadeusz Szymański,  
przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Politechnice 
Gdańskiej

TAK! Dla Funduszu 
Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność” w Gdań-
s k u !  D l a  m ł o d e g o 
człowieka studia to 
początek kariery za-

wodowej. Dla pracowników uczelni 
poziom wiedzy studentów uzyskany 
w szkołach ponadpodstawowych, de-
cyduje o zakresie wiadomości, jakim 
są w stanie ze zrozumieniem przyjąć.  
Poziom posiadanej wiedzy to efekt za-
równo sumienności i systematyczności 
w nauce, jak też realizacji i rozwijaniu 
własnych zainteresowań. Zależy nam, 
by przyszli studenci prezentowali jak 
najwyższy poziom, bo nasza praca bę-
dzie po prostu efektywniejsza. Ważne 
jest, by sami zainteresowani wiedzieli, 
że ich wcześniejsze zaangażowanie 
umożliwia ukończenie renomowa-
nej uczelni, co daje lepszą pozycję 
wyjściową przy zatrudnianiu, jak też 
ułatwia dalszą karierę. Każda forma 
promowania mądrych postaw naszej 
młodzieży  jest społecznie bardzo waż-
na i potrzebna, a wyróżnienie młodych 
ludzi dostrzegających potrzebę nauki 
i mających chęć osobistego rozwoju 
pokazuje,  że  ich zaangażowanie jest 
dostrzegane i przyjmowane z wiel-
kim uznaniem. Jak widać  uczelnia 
ma  oczywiste powody, by włączać się 
w takie inicjatywy jak Fundusz  Stypen-
dialny NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Dlatego Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” w Politechnice Gdańskiej,  
w miarę swoich �nansowych możli-
wości, wspiera Fundusz Stypendialny 
od początku jego funkcjonowania. 
Z uznaniem patrzymy na zaangażo-
wanie kolegi Wojciecha Książka – po-
mysłodawcy  i realizatora tej unikalnej 
akcji stypendialnej.
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wawca: Danuta Bussler, poparcie: Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” oświatowej  
w Lęborku;

Anna Czesława Bowżyk – ukończyła II LO w Słupsku, znakomite wyniki w nauce (tak 
świadectwo jak i egzamin maturalny), �nalistka centralnej Olimpiady Ekonomicznej, zna-
jomość języka angielskiego, włoskiego, niemieckiego, wychowawca: Piotr Ziółkowski, 
poparcie: Tadeusz Grubich – przewodniczący „S” w ZRG Gdańsk (2);

Weronika Bowżyk – ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku, znakomite wyniki  
w nauce, szereg znaczących osiągnięć sportowych, wychowawca: Małgorzata Kuśmier-
czyk, poparcie: Tadeusz Grubich – przewodniczący „S” w ZRG Gdańsk;

Leszek Breza – klasa II Gimnazjum w Lipuszu k. Kościerzyny, bardzo dobre wyniki  
w nauce, zainteresowania lekkoatletyczne (kadra woj. pomorskiego w biegach),  wycho-
wawca: Maria Szyszka, poparcie: Kazimierz Stoltmann, przewodniczący  „S” oświatowej 
w Kościerzynie;

Edyta Brylowska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 w Gdańsku, znakomite wyniki 
w nauce, certy�kat z j. angielskiego, wychowawca: Małgorzata Fołtynowicz, poparcie:
Andrzej Kołodziejski – przewodniczący „S” w Porcie Północnym;  

Weronika Brzezińska – ukończyła II klasę  Gimnazjum w Wielkim Klinczu, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat (pomoc osobom starszym), wy-
chowawca: Marzena Kościelska-Pastwa, poparcie: Michał Gurowski – przewodniczący „S” 
oświatowej w Kościerzynie oraz Józef Rymsza – Kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

Filip Brzeziński – ukończył Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnię-
cia w konkursach przedmiotowych, teatralnych, sportowych, pomoc osobom starszym,  
w miejscowej para�i, wychowawca: Roman Formella, poparcie: Janusz Kitowski – prze-
wodniczący „S” oświatowej w Czersku;

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

Klaudia Bucholc – ukończyła II klasę Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre wyniki w nauce, 
udział w konkursach wokalnych, wychowawca: Agnieszka Wiecka, poparcie: Janusz Ki-
towski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku;

Błażej Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, 
laureat wojewódzkiego konkursu biologicznego, aktywny udział w życiu szkoły, wycho-
wawca: Magdalena Skrzyńska, poparcie: Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej 
w Chojnicach; 

Hubert Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w na-
uce, osiągnięcia w konkursach z przedmiotów ścisłych, laureat konkursów z informatyki 
i chemii, �nalista konkursu z �zyki na poziomie wojewódzkim, wychowawca: Ludmiła
Smołuch, poparcie: Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej w Chojnicach; 

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” Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”;

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);

Karolina Chlechowicz – ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejhero-
wie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Aleksandra Grzenia, poparcie: Andrzej 
Bogucki – przewodnicząca „S” ENERGA OPERATOR SA w Gdańsku;

Małgorzata Chlechowicz – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Elżbieta Wiczling, poparcie: 
Andrzej Bogucki – przewodniczący „S” ENERGA OPERATOR w Gdańsku;

Dominik Chodkowski – ukończył Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły (przewodniczący samorządu uczniowskiego, koła 
„Caritas”), laureat ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Wychowawca: Ewelina 
Zdanowicz, poparcie: Anna Kocik – zastępca przewodniczącego Sekcji Gdańskiej;

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” Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku;

Kamila Cieplińska – ukończyła z wyróżnieniem I klasę Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe (tenis stołowy, sprint), 
wychowawca: Mirosława Lesińska, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca 
„S” oświatowej w Gdańsku; 

Martyna Cierocka – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, aktywny udział w życiu szkoły, 
w szkolnym kole „Caritas”, w konkursach recytatorskich, w poczcie sztandarowym, wy-
chowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gdańskim;  

Zdzisława Hacia,  
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni

Wspieramy Fun-
dusz Stypendialny, bo 
to wspaniała inicjaty-
wa. Dając stypendia 
dzieciom uzdolnio-
nym nie tylko pod 

względem edukacyjnym, ale mającym 
również talenty na przykład muzyczne 
lub sportowe, umożliwiamy im rozwój. 
Wsparcie dla dzieci jest też pomocą dla 
ich rodzin, dla których s�nansowanie
potrzeb związanych z uzdolnieniami 
dzieci jest trudne, a w niektórych przy-
padkach wręcz niemożliwe. Środki 
�nansowe są wydatkowane bardzo
różnie. Uczniowie uzdolnieni plastycz-
nie kupują farby lub blejtramy, których 
koszt normalnie przekroczyłby moż-
liwości �nansowe ich rodziców. Uta-
lentowani sportowo wydają uzyskane 
środki na akcesoria sportowe, których 
koszt również bywa wysoki.

Krzysztof Żmuda,  
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w stoczni 
Remontowa Shipbuilding

Fundusz Stypen-
dialny imienia NSZZ 
„Solidarność” służy 
wsparciem �nansowym
zdolnej młodzieży. Nie 
może więc wśród dar-

czyńców zabraknąć związkowców. Wszak 
Solidarność zobowiązuje. Adresatami 
wsparcia są uczniowie, którzy mają ponad-
przeciętne, godne uwagi  osiągnięcia tak  
w edukacji, jak i w działalności pozaszkol-
nej. Promujemy więc w ten sposób ludzi 
zdolnych i aktywnych.  Stypendia są nie 
tylko formą pomocy dla uzdolnionych 
uczniów ale w perspektywie kilku lat będą 
miały wpływ na rozwój kompetencji mło-
dych osób, które z biegiem czasu znajdą 
się na rynku pracy. Traktujemy więc nasze 
zaangażowanie we Fundusz jako swoistą 
inwestycję w przyszłość. Liczymy, że wśród 
stypendystów są też przyszli inżynierowie 
z branży morskiej, wysokiej klasy specja-
liści, którzy przyczynią się do odbudowy  
ważnej gałęzi gospodarki narodowej, jaką 
jest rodzimy przemysł stoczniowy.  

 „Polskość i Polska to jeden z pod-
stawowych elementów sensu 
naszego życia. Też ulotny, jak nasze 
życie. Ale jeśli z tego zrezygnujemy, 
jeśli tego się pobędziemy, to jakby-
śmy popełnili duchowe samobój-
stwo. Bo jeśli nie wiesz, po co żyć, to 
wkrótce nie żyjesz”

marszałek senior 
 Kornel Morawiecki

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

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

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

Piotr Czerwiński – ukończył klasę I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia  
w Gdańsku (klasa fortepianu), bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągniecia w konkur-
sach pianistycznych – na poziomie międzynarodowym, wychowawca: Katarzyna Kwater, 
poparcie: Karol Guzikiewicz – wiceprzewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej, oświatowej  
w Tczewie oraz dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM;

Sara Elżbieta Czubak – klasa I Gimnazjum w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (śred-
nia 6,0!), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Iwona Spanner, poparcie: Karol 
Guzikiewicz – wiceprzewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej;   

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

Agnieszka Dargacz – ukończyła LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, ak-
tywny udział w życiu szkoły, chórze, osiągnięcia w konkursie matematycznym,  poparcie: 
Józef Rymsza  – kierownik Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie, Jarosław Charszla 
– dyrektor szkoły (5);

 Weronika Dargacz – ukończyła klasę II LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w na-
uce, aktywny udział w życiu szkoły, chórze, osiągnięcia w konkursach matematycznych, 
wychowawca: Izabela Zgleszewska, poparcie: Józef Rymsza  – kierownik Oddziału NSZZ 
„Solidarność” w Kościerzynie (3);

Joanna Dawidowska – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Kolbudach, znakomite wyniki w na-
uce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia na poziomie regionalnym w łucznictwie, 
wychowawca: Dorota Zielińska, poparcie: Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Kolbudach;

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

Przemysław Derengowski – ukończył III LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, �na-
lista ogólnopolskiej olimpiady historycznej, osiągnięcia lekkoatletyczne, informatyczne, 
wychowawca: Danuta Sidorowicz, poparcie: Teresa Sobczyńska – przewodnicząca „S” 
Emerytów i Rencistów w Gdańsku (5);

Anna Dębicka – klasa IV Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku, świetne wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, uprawia łyżwiarstwo �gurowe, wychowawca: Grażyna Wajman,
poparcie:  Elżbieta Śliwińska – przewod. „S” oświatowej w Sopocie, Mirosław Gabryś – prze-
wodniczący Związku Łyżwiarskiego w Gdańsku (2);

 Jakub Dębicki – ukończył II klasę Gimnazjum Jezuitów w Gdyni, sukcesy w konkursach 
ekologicznych, dodatkowo szkoła muzyczna – klasa skrzypiec, wychowawca: Dominika 
Karmolińska, poparcie: Bożena Dmochowska – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w So-
pocie i o. Stanisław Twarowski SJ – dyrektor szkoły;

Izabela Dłużyk – ukończyła V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: 
Lucyna Gronert, poparcie: Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji „S” oświatowej Regionu 
Gdańskiego (3);

Kamila Dobbek – kl. II Technikum Ekonomicznego w Gdyni, pro�l obsługi turystycznej,
b. dobre wyniki w nauce (średnia 5,13), aktywny udział w życiu szkoły, w programie: „Wa-
lory turystyczne Orłowa – nauka pilotażu”, wychowawca: Tomasz Kąkol, poparcie: Andrzej  
Bogucki – „S” w ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku;    

Jakub Dobrosielski – ukończył Gimnazjum Społeczne w Sopocie (dostał się do LO nr III  
w Gdyni), zam. Sopot, znakomite oceny (średnia 5,28), laureat olimpiad z języka an-
gielskiego, konkursów wiedzy o kulturze amerykańskiej, brytyjskiej, członek klubu 
żeglarskiego, aktywnie uczestniczy w działalności Skansenu Archeologicznego w Sopocie 
(Klub Sopockich Grodzian) Urszula Cherek – wychowawca, poparcie: dyr. Jan Baronowski 
oraz Mirosław Rekowski – przewodniczący dla Indywidualnych Członków  NSZZ „S” przy 
Zarządzie Regionu Gdańskiego (2);

Alicja Drogoń – klasa III Gimnazjum nr 11 w Gdańsku, aktywny udział w życiu szkoły, 

Barbara Bakun-Czyżykowska, 
przewodnicząca KM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi 
Puckiej

Po  p r o s t u  u w a -
żamy, że to bardzo 
pozytywna sprawa. 
Dzieci, których rodzi-
ców nie zawsze stać, 
żeby wspierać ich za-

interesowania, dostają zastrzyk �nan-
sowy, dzięki któremu mogą je rozwi-
jać. Przeznaczają uzyskane środki na 
przykład na dojazdy. Dzieci z naszego 
oddziału, które dostały się do dobrych 
liceów ogólnokształcących w Gdyni, 
dzięki pomocy �nansowej mogą opła-
cić środki komunikacji. Nasi uczniowie 
kupują też książki, których normalnie 
nie mogliby nabyć. Uważamy, że Fun-
dusz Stypendialny jest wyjątkową ini-
cjatywą. Bardzo dobrze oceniamy jego 
dotychczasową działalność. Typowane 
są dzieci z całego Regionu Gdańskiego, 
a Kapituła jest bardzo zaangażowana  
w działalność.

Zbigniew Sikorski, 
przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Spółdzielnia 
Mleczarska Polmlek Maćkowy

Zróżnicowanie ma-
terialne rodzin naszych 
koleżanek i kolegów 
sprawia, że w praktyce 
szanse na dobrą eduka-
cję ich dzieci nie są rów-

ne. Stypendium to z jednej strony nagro-
da dla uczniów zdolnych, utalentowa-
nych i pracowitych za ich dotychczasowe 
wyniki w nauce, a z drugiej strony jest to 
wsparcie na realizacje konkretnych po-
trzeb edukacyjnych. Dzięki stypendiom 
dajemy szansę na osiąganie jeszcze lep-
szych rezultatów w przyszłości. Młodzi 
ludzie potrzebują nie tylko wsparcia  
w rozwoju, możliwości realizacji swo-
ich marzeń i pasji, ale również dobrego 
przykładu. Dlaczego pomagamy? Naj-
lepiej nasze intencje oddają słowa wy-
powiedziane przez Jana Pawła II: Nigdy 
nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze 
drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest 
równocześnie obdarowywany tym, co ten 
drugi przyjmuje z miłością. Wierzymy, że 
nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, 
która buduje lepszy świat.

Maciej Werra,  przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury 
w Chojnicach

Komisja Międzyzakładowa Pracow-
ników Oświaty, Wychowania i Kultury 
w Chojnicach od początku wspiera 
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wychowawca: Anna Skamak oraz Grażyna Durajczyk, poparcie: Bożena Brauer – przewod-
nicząca „S” Oświatowej w Gdańsku; 

Ewa Dzierżak – ukończyła Gimnazjum nr 28 w Gdańsku, osiągnięcia sportowe (koszy-
kówka), działalność charytatywna, wychowawcy: Marcin Leszczyński, wcześniej Elżbieta 
Goczyła, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku 
(2);   

Dagmara Dzięcielska – ukończyła IX LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, gospo-
darz klasy, działalność w Szkolnym Kole Caritas, laureatka Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 
drużynowa ZHP Gromady Zuchowej „Dzielni Odkrywcy” w Rumi, wychowawca: Arkadiusz 
Ordyniec, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni;   

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);

Martyna Filipska – kasa III Gimnazjum w Łęgowie, znakomite wyniki w nauce, wolon-
tariat (szkolne koło CARITAS), wychowawca: Violetta Dworak, poparcie: Paweł Flejszar 
– przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gd.;  

Mateusz Filipski – ukończył II klasę Gimnazjum w Łęgowie (Szkoła Podstawowa tego 
Zespołu Szkół nosi imię O�ar Grudnia ’70) , bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, konkursach, wychowawca: Joanna Jankowska, poparcie: Paweł Flejszar 
– przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;

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

Monika Frąckiewicz – ukończyła Technikum nr 1 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;  

Krzysztof Gajda – ukończył Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
praca w bibliotece szkolnej, osiągnięcia w konkursie chemicznym, wychowawca: Elżbieta 
Kowalik, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” w Remontowa SHIPBUILDING 
SA;

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

Oliwia Gąsiorowska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Przywidzu, bardzo dobre wyniki 
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły (program przeciw uzależnieniom: PaTPORT), wy-
chowawca: Joanna Żabińska, poparcie: Ewa Zielińska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Przywidzu oraz  Aleksandra Gohrke – pedagog szkolny;

Karol Giełdon – klasa III Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie, osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauce, wyróżnienia w wielu konkursach, w tym „Kangura” matematycz-
nego, dodatkowa nauka w diecezjalnej szkole organowej, wychowawca: Józef Madeja.  
W poparciu Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie pisze: „Karol anga-
żuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia – uroczystości szkolne i inne – np. pielgrzymki. Jest 
wychowany w duchu patriotycznym i prezentuje wiele pozytywnych cech charakteru” (2);

Jakub Gierowski – ukończył Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni, znakomite 
wyniki w nauce, laureat wojewódzkich konkursów z matematyki i �zyki, wychowawca:
Magdalena Wąsik-Kowalska, poparcie: ks. prof. Wojciech Cichosz – Dyrektor Szkoły;

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

Magdalena Gierszewska  – ukończyła IV LO w Malborku, bardzo dobre wyniki w na-
uce, wychowawca: Grzegorz Naklicki, poparcie: Zbigniew Jezierski – przewodniczący „S”  
w Cukrowni Malbork;

Przemysław Glaza – ukończył LO w Czersku, duże osiągnięcia biologiczne (�nalista
olimpiady w Argentynie), poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej 
w Czersku;

Karol Głomski – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce (średnia: 
5,75), osiągnięcia w konkursach: chemicznym, matematycznym, ekologicznym, trenuje 
koszykówkę (jest w kadrze Pomorza), praca w szkolnym klubie wolontariatu, wychowaw-
ca: Teresa Czajkowska, poparcie:  Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświatowej  
w Kolbudach;

Bartosz Głowacki – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, bardzo dobre wyniki w nauce, 
działalność w samorządzie uczniowskim, osiągnięcia w konkursach języka angielskiego, 

Fundusz Stypendialny. 
Traktujemy to przede 
wszystkim jako wspie-
ranie zdolnych, mło-
dych ludzi – laureatów 
różnych konkursów, 

olimpiad, ale także młodych artystów. 
Z olbrzymią satysfakcją obserwujemy 
późniejsze kariery naszych stypendy-
stów. Bardzo cieszy, kiedy o stypendia 
ubiegają się dzieci związkowców, to 
promocja „Solidarności” w kolejnym 
pokoleniu. Stypendium „Solidarności” 
na pewno jest rozpoznawalną marką. 
Wielu naszych członków wspiera Fun-
dusz również przekazując 1 proc. od 
podatku PIT.

Leszek Świeczkowski, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Zakładach 
Farmaceutycznych 
POLPHARMA SA

Od początku wpła-
c a m y  n a  Fu n d u s z 
Stypendialny NSZZ 
„S ol idar ność ”,  po -
nieważ uważamy, że 
wspieranie zdolnych 

młodych ludzi jest najlepszym rozwią-
zaniem i najlepszą inwestycją na przy-
szłość. Duże znaczenie ma też to, że 
mówimy o osobach z ubogich rodzin, 
które dzięki stypendiom otrzymują 
szansę na rozwój porównywalną z ró-
wieśnikami mającymi lepsze warunki 
bytowe. Bardzo pozytywnie ocenia-
my dotychczasowe funkcjonowanie 
Funduszu. To wielka, coroczna praca, 
umożliwiająca rzetelne i sprawiedliwe 
przyznanie środków �nansowych. Ka-
pitule należą się wielkie podziękowania  
z tego tytułu. O korzyściach płynących  
z przyznawania stypendiów najwięcej 
do powiedzenia miałaby sama mło-
dzież. Jednak wsparcie Funduszu to nie 
tylko środki materialne przyznane kilku-
dziesięciu osobom. Przy okazji młodzież 
poznaje idee i etos „Solidarności”, uczy 
się też historii, na którą Związek wpłynął 
przecież w znaczący sposób.

Ewa Ceroń-Szmaglińska, 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi 
Kociewskiej

Wpłacamy na Fun-
dusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” 
od samego początku, 
ponieważ uważamy, 
że działa w dobrym 

celu. Dla młodzieży to konkretny za-
strzyk �nansowy, ale też duża mobi-
lizacja. Przykładowo jeden z uczniów 
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wychowawca: Honorata Nagórska, poparcie: Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Kolbudach, M. Gańska-Seelau – opiekun Samorządu Uczniowskiego, Piotr 
Rzeźnik – wicedyrektor szkoły;

Michał Godlewski – ukończył I klasę Gimnazjum Ogólnokształcącego oraz Szkołę Mu-
zyczną I st. w Pucku (klasa wiolonczeli), sukcesy w konkursach matematycznych, członek 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Pucku, wychowawca: Sylwia Ruszczyk, 
poparcie: Barbara Bakun-Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Pucku, Iwona 
Sokołek – dyrektor Szkoły Muzycznej w Pucku i Janusz Dubieniecki – nauczyciel klasy 
wiolonczeli; 

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 – wiceprzewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku;

Izabela Gojtowska – ukończyła Gimnazjum w Nakli k. Bytowa, bardzo dobre wyniki w na-
uce, aktywny udział w życiu szkoły, lektorka i scholistka w kościele – poparcie ks. Stefana 
Flisikowskiego, wychowawca: Irena Wolska, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca 
„S” Zakładach Porcelany Stołowej LUBIANA oraz Jan Pyrcha – dyrektor szkoły;   

Katarzyna Golicka – ukończyła Gimnazjum w Miłoradzu, znakomite wyniki w nauce, 
Waldemar Zmarzlak – wychowawca, poparcie: Roman Gałęzewski – przewodniczący „S” 
w Stoczni Gdańskiej;

Jan Gołaszewski – klasa IV Technikum Łączności w Gdańsku, bardzo dobre oceny – świa-
dectwa z czerwonym paskiem, laureat konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, uczestnik olim-
piady wiedzy technicznej, jest wolontariuszem pomagającym osobom niewidomym, 
poparcie: Halina Przybyłowska – wychowawca, Elżbieta Matocha – KM „S” oświatowa 
w Gdańsku (2);

Paulina Gołuńska – ukończyła klasę I Technikum Hotelarskiego w Kościerzynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągniecia w konkursach hotelar-
skich, wychowawca: Joanna Lewandowska, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca 
„S” w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA; 

Damian Gołuński – klasa VII Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowi-
cach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Hanna Piskozup-Fiuk, poparcie: Józef  
Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie;

Paulina Górkowska – ukończyła Gimnazjum w Wierzchucinie oraz II klasę Szkoły Mu-
zycznej w Wejherowie (klarnet), bardzo dobre wyniki w nauce, laureatka konkursu obrony 
cywilnej, wokalistka i gitarzystka zespołu „Spontan” w Wierzchucinie, wolontariuszka koła 
Caritas, wychowawca: Kamila Kędziora, poparcie: Ewa Rocławska – wiceprzewodnicząca 
„S” oświatowej w Wejherowie oraz Waldemar Szczypior – dyrektor Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki i Biblioteki w Gniewinie;

Maja Grys – ukończyła I klasę w II LO w Kwidzynie, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia 
w konkursach, działalność w wolontariacie (w bibliotece), plan studiowania koreanistyki, 
wychowawca: Agnieszka Stefanowicz, poparcie: Magdalena Dolatta – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Kwidzynie i Piotr Wiśniewski – dyrektor szkoły;

z naszego terenu raz otrzymał stypen-
dium, a rok później nie, bo okazało się, że 
inni uczniowie osiągnęli lepsze wyniki. 
Chłopiec zawziął się i w następnym roku 
uzyskał tak wysoką średnią, że ponownie 
otrzymał stypendium. Byłoby dobrze, 
żeby Fundusz wsparło więcej komisji, 
wtedy byłyby większe możliwości poma-
gania zdolnej młodzieży. Dzięki pomocy 
stypendyści z naszego terenu mogą za-
kupić na przykład pomoce naukowe, na 
które normalnie nie byłoby ich stać.

Wojciech Litewski,  
przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Okręgowym 
Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej sp. z o.o.

Dlaczego wpłaca-
my? Bo warto wspie-
rać zdolną młodzież,  
a pomoc �nansowa
oferowana przez Fun-
dusz tra�a do młodzie-

ży w trudnej sytuacji materialnej mają-
cej niezwykły potencjał intelektualny. Ci 
zdolni młodzi ludzie, otrzymując pomoc 
�nansową od NSZZ „Solidarność”, będą
się dalej edukować, a w przyszłości sta-
nowić kapitał intelektualny naszego 
społeczeństwa. Wspomagając proces 
ich edukacji, zaszczepiamy w nich idee 
etosu „Solidarności”. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości wartość, jaką jest solidar-
ność zaowocuje  pozytywnymi relacjami 
pracowniczymi w ich karierach zawodo-
wych, zarówno jako pracowników, jak  
i pracodawców, jakimi mogą się stać przy 
ich potencjale intelektualnym. Ponadto 
Fundusz stanowi wartość dodaną do 
bieżącej działalności statutowej Związku 
zarówno dla członków, jak i sympatyków 
NSZZ „Solidarność”.

Aleksandra Lewicka,  
przewodnicząca KM NSZZ 
„Solidarność” w Szkołach 
Artystycznych Wybrzeża

Od początku wspie-
ramy �nansowo Fun-
dusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność”. 
Dzieci i młodzież mają 
dzięk i  temu możli -

wość rozwoju i realizacji pasji. W tym 
przypadku obowiązek jest szczegól-
ny, bo ze stypendiów korzystają dzieci 
członków naszego związku. Dotych-
czasową działalność Funduszu Sty-
pendialnego oceniam bardzo wyso-
ko. Wypromowano już wiele młodych 
talentów i promuje się je nadal. Jest 
jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. 
Okazuje się, że dla polskiej młodzie-
ży istotne są wartości patriotyczne, 
co jest widoczne w wypowiedziach 
stypendystów.
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Mariola Grządzielska – ukończyła III LO w Słupsku, osiągnięcia sportowe (badmington) 
– na poziomie krajowym, wychowawca: Katarzyna Madeła, poparcie: Danuta Ejsmont 
– „S” przy ZRG w Słupsku;

Kamila Grzędzińska – I klasa w XIX LO w Gdańsku oraz IV klasy Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Gdańsku, zam. Sopot, 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);

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

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

Monika Guzińska – ukończyła klasę II Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, 
aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w zespole artystyczno-tanecznym, wolontariat 
– pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, wychowawca: Maria 
Warnke, poparcie: Wiesław Ostaszewski – przewodniczący „S” w POLIPOL-MEBLE w Choj-
nicach i Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału „S’ w Chojnicach (2);

Joanna Hanć – ukończyła klasę II w I LO w Pruszczu Gdańskim i klasę V Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Gdańsku, duże osiągnięcia muzyczne (konkursy krajowe – wiolonczela), wy-
chowawca: Małgorzata Hajderek, poparcie: Leszek Kaufmann – dyrektor Szkoły Muzycznej 
i dr Anna Sawicka – nauczyciel wiolonczeli; 

Paulina Hetmańska – klasa I LO w Kościerzynie, bardzo  dobre wyniki – listy gratulacyjne, 
zainteresowanie informatyką, poparcie: Cyprian Zalewski – wychowawca, KZ ”S” przy 
Muzeum Kaszubskiego Parku Etnogra�cznego oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału
„S” w Kościerzynie;

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

Martyna Jakubek – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, aktywny udział w ży-
ciu szkoły i Pałacu Młodzieży w Gdańsku, osiągnięcia w konkursach muzycznych (gitara 
i śpiew), występy podczas uroczystych zebrań „S”, wychowawca: Anna Meller, poparcie: 
Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Karolina Jakubowska – ukończyła klasę I LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wy-
niki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Katarzyna Kozłowska, poparcie: 
Mirosław Kleina –  przewodniczący „S” w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gd. (2); 

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

Stanisław Kotyński,  
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Gdańskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej 

Powołanie Fundu-
szu Stypendialnego 
im. NSZZ „Solidarność” 
uważam za bardzo do-
brą decyzję. Zarządu 
Regionu Gdańskiego 

zainicjowała unikatową akcję w ramach 
naszego Związku. Tego typu inicjatywy 
są cenne, gdyż skierowane są do zdolnej 
młodzieży z ubogich rodzin. Wspierając 
tę młodzież inwestujemy w przyszłość 
naszego kraju. Wiemy, ile kosztuje wy-
chowanie i wykształcenie młodego 
człowieka. Dopiero w ostatnim czasie 
rządzący docenili ten trud i wprowa-
dzili wsparcie dla rodzin z dziećmi. Od 
kilku lat nasza organizacja związkowa 
wspiera Fundusz Stypendialny. Również 
nasza �rma co roku przekazuje fundu-
sze na ten cel. To co ważne, to fakt, że 
jesteśmy pewni, że te pieniądze będą 
dobrze spożytkowane.

Michał Gurowski, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi 
Kościerskiej

Wspieramy �nan-
sowo Fundusz Sty-
pendialny NSZZ „Soli-
darność”, bo chcemy 
wspierać zdolnych 
uczniów, którz y ze 

względu na ubóstwo nie mogą reali-
zować swoich talentów. Bardzo do-
brze oceniamy dotychczasowe działa-
nia Funduszu. Doceniamy rzetelność  
i sprawiedliwość, z jakimi rozpatrywa-
ne są wnioski. Z rozmów z rodzicami 
wiemy, że uczniowie z naszego terenu 
przeznaczają otrzymane środki �nanso-
we głównie na książki i pomoce dydak-
tyczne, ale również na dojazdy. Przykła-
dowo jedna z naszych uczennic dostała 
się do prestiżowego liceum w Gdańsku 
i dzięki stypendium może dojeżdżać do 
niego z Kościerzyny.

WYPOWIEDZI DARCZYŃCÓW / WYKAZ STYPENDYSTÓW

Bo kto nie kochał kraju żadnego  
i nie żył  
chociaż przez chwilę jego ognia 
drżeniem  
i chociaż w dniu potopu w te miłość 
nie wierzył  
to temu żadna ziemia nie będzie 
zbawieniem.

Krzysztof Kamil Baczyński,
„Polacy”

„

 Rok 2010. koło bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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Patrycja Jakubowska – ukończyła LO nr I w Starogardzie Gdań-
skim, bardzo dobre wyniki w nauce oraz z egzaminu maturalnego, 
(kierunek studiów: budownictwo na PG), wychowawca: Grzegorz 
Kaczorowski, poparcie: Mirosław Kleina – zastępca przewodni-
czącego „S” w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gd. i Zdzisław 
Czapski – kierownik Oddziału „S” w Starogardzie Gd.;

Anna Jakusz – klasa II Gimnazjum w Przywidzu, bardzo dobre 
wyniki w nauce, duża aktywność sportowa oraz pochwały  za 
aktywną pracę na rzecz szkoły,  poparcie: Ewa Kozuń – wychow-
awca, Urszula Gibas, dyrektor Teresa Przybycień oraz KZ NSZZ „S” 
przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku;

Hanna Jakusz (siostra bliźniaczka Hanny) – opinia – jw. (2);

Kamil Jankowski – ukończył klasę II Szkoły Zawodowej nr 20 
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach 
sportowych i przedmiotowych, wychowawca: Mirosława Lesiń-
ska, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Gdańsku; 

Aleksandra Janta – ukończyła z wyróżnieniem II LO w Sopocie, 
działalność w wolontariacie, instruktorka ZHR, wychowawca: Paweł 
Lęcki, poparcie: Marzena Krefta – przewodnicząca „S” w Urzędzie 
Miasta Gdynia (3);

Katarzyna Janta – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, znako-
mite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, 
wychowawca: Barbara Majcher, poparcie: Marzena Krefta – prze-
wodnicząca „S” w Urzędzie Miasta Gdynia (4);

Martyna Janta – ukończyła I klasę w II LO w Sopocie, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zastępowa  
w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, wolontariat, wychowawcy: 
Anna Kownacka, Piotr Kowalczyk poparcie: Marzena Krefta – prze-
wodnicząca „S” w Urzędzie Miasta Gdynia, Magdalena Hajduk – 37 
Gdyńska Drużyna Harcerek im. Danuty Siedzikówny „Inki”, dyrektor 
Krzysztof Jankowski (4);

Wiktoria Januszewska – klasa V SP w Czarnej Wodzie, znakomi-
te wyniki w nauce, dodatkowo uczęszcza do szkoły muzycznej 
(pianino, klarnet), chór szkolny, wychowawca: Alicja Kuchta, po-
parcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej  
w Starogardzie Gd.;

Antonina Janzer – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Pruszczu Gd., 
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wycho-
wawca: Beata Różewicz, poparcie: Tadeusz Kornowski – przewod-
niczący „S” w ZKM Gdańsk i Jarosław Karnath – dyrektor szkoły;  

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;  

Weronika Jaroszewska – ukończyła I klasę LO w Chojnicach, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły 
– konkursy, występy sportowe, wychowawca: Gabriela Stępień, 
poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Brusach;

Emilia Jasińska – ukończyła Gimnazjum nr 9 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, uprawianie gimnastyki sportowej, wycho-
wawca: Magdalena Kopiec, poparcie: Hanna Minkiewicz i Mirosła-
wa Wojtczak – „S” oświatowa w Gdańsku;  

Michał Jasiński – ukończył II klasę Technikum nr 11 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły, wy-
chowawca: Monika Łańcucka, poparcie: Zbigniew Sikorski– prze-
wodniczący „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy (9);

Katarzyna Jaśtak – ukończyła II klasę Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego w Chojnicach, znakomite wyniki w nauce (średnia: 
5,85), członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Cerkwi, wo-
lontariat: Hospicjum w Chojnicach, wychowawca: dr Rafał Mali-
szewski, poparcie: Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej 
w Chojnicach (2);

Weronika Jatkowska – ukończyła  Gimnazjum nr 3 w Starogardzie 

Gdańskim, znakomite wyniki w nauce, wolontariat, osiągnięcia re-
cytatorskie, teatralne, wychowawca: Łukasz Wiśniewski, poparcie: 
Leszek Świeczkowski – przewodniczący KZ „S” w Polpharmie SA  
w Starogardzie Gd., Andrzej Sarnowski – dyrektor szkoły (3);

Michalina Jażdżewska – klasa III LO w Brusach, bardzo dobre 
wyniki w nauce, udział w wielu konkursach, wychowawca: Woj-
ciech Krajecki, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Brusach;

Natalia Jażdżewska – klasa II Kaszubskiego LO w Brusach, bardzo 
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach: botaniczno-eko-
logicznym i regionalnym (ocena celująca z j. kaszubskiego), aktyw-
nie działa na rzecz szkoły, wychowawca: Zbigniew Gierszewski, 
poparcie: Aleksandra Turowska – – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Brusach;

Martyna Jendernal – ukończyła Gimnazjum w Łubianie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zawodach 
sportowych (siatkówka), wychowawca: Marek Cygert, poparcie: 
Anna Zagórska – przewodnicząca „S” przy Zakładach Porcelany 
Stołowej Lubiana oraz Józef Rymsza – Kierownik Oddziału „S”  
w Kościerzynie; 

Anna Jereczek – ukończyła Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, zna-
komite wyniki w nauce, udział w działaniach charytatywnych 
– laureat „Ośmiu Wspaniałych”, wychowawca: Teresa Płudowska, 
poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej 
w Gdańsku (2);

Iwona Jereczek – ukończyła Technikum nr 2 w Chojnicach, zna-
komite wyniki w nauce, wychowawca: Mateusz Gierszewski, po-
parcie: Jerzy Kulas – przewodniczący „S” przy Zakładach Porcela-
ny Stołowej „Lubiana” S.A., Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S”  
w Kościerzynie;  

Hanna Jujka – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, znako-
mite wyniki w nauce, udział w życiu szkoły, osiągnięcia muzycz-
ne (śpiew, fortepian), wychowawca: Anna Banasik, poparcie: „S” 
oświatowa w Gdańsku;  

Aleksandra Justka – klasa III w I LO w Starogardzie Gd., znako-
mite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, 
zainteresowania: prawo, historia, wychowawca: Daniel Rutkowski, 
poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświato-
wej w Starogardzie Gd. (2);

Magdalena Kaczmarek – klasa III Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, udział w prezentacjach teatralnych, 
wychowawca: Janina Szydłowska, poparcie: Bożena Brauer – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Jan Kalewicz – klasa II Liceum Pro�lowanego 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;

Magdalena Kalwasińska – ukończyła II LO w Gdańsku, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Joanna Bednarska, poparcie: Marek Klas – przewodniczący „S” PKP 
Energetyka – Zakład Północny (2); 

Stanisław Kalwasiński – ukończył Gimnazjum nr 16 w Gdań-
sku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, wolontariat, wychowawca: Monika Wójcik, poparcie: 
Marek Klas – przewodniczący „S” PKP Energetyka – Zakład 
Północny (2); 

Weronika Kamińska – ukończyła Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach historycz-
nych, artystycznych, aktywny udział w samorządzie uczniowskim 
szkoły, wychowawcy: Anna Neumann, poparcie: Hanna Kowalew-
ska-Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku 
oraz Bożena Dejczer-Sawicka;  

Stanisław Kapica – klasa III Liceum Programów Indywidualnych  
w Gdańsku, wychowawca: Marzena Nerkowska, poparcie:  Agniesz-
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ka Kempa – przewodnicząca „S” oświatowej w Pruszczu Gd. i Lu-
dwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gd. (2);

Teresa Kapica – ukończyła I klasę Gimnazjum nr 24 w Gdyni, zna-
komite wyniki w nauce, osiągnięcia w łyżwiarstwie �gurowym,
wychowawca: Agnieszka Czepulonis, poparcie: Paweł Flejszar – 
przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gd., Mirosław Gabryś 
– trener GKS „Stoczniowiec” Gdańsk (3);  

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

Agata Karpińska – ukończyła V LO w Gdańsku (chce skończyć 
studia medyczne), bardzo dobre wyniki w nauce, działalność  
w szkolnym kole Caritas, wychowawca: Joanna Rześniowiecka, 
poparcie: Wiktor Wiszniewski – przewodnicząca „S” w Pomorskim 
Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku (2);

Jacek Karpowicz – ukończył VI LO w Gdańsku, aktywny udział  
w życiu szkoły, wychowawca: Lucyna Jarosz, poparcie: Bożena 
Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku oraz Jolanta 
Mroczkowska – nauczycielka LO nr VI w Gdańsku (2);

Oliwia Karsznia – ukończyła Gimnazjum we Władysławowie, zna-
komite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach: o nauczaniu 
Jana Pawła II, biblijnego, historycznego – „Losy żołnierza i oręża 
polskiego”, polonistycznego, wychowawca: J. Kowalska-Wnuczek, 
poparcie: Barbara Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
Ziemi Puckiej, 

Kamila Kaźmierowska – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdań-
sku, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,5), aktywnie działa  
w drużynie harcerek ZHR „Zielona Arka Noego”, wychowawca: Ju-
lita Stefaniak, poparcie: Krzysztof  Roczkowski – przewodniczący 
„S” w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, (3). 

Alicja Kąkol – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wąglikowicach 
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidar-
ność”), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
poparcie: Halina Lemańczyk, poparcie Józef Rymsza – kierownik 
oddziału „S” w Kościerzynie i Sławomir Grzyb – dyrektor Zespołu 
Szkół w Wąglikowicach (2);

Jarosław Kąkolewski – klasa I Klasycznego Liceum Katolickiego 
w Gdyni, zam. Gdynia, znakomite wyniki w nauce (średnia – 5,41 
– najwyższa w szkole), poparcie: ks. dr Wojciech Cichosz, Gabriela 
Martyńska – przewod „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w 
Gdyni (2);

Julia Kelsz – ukończyła Gimnazjum w Jabłowie k. Starogardu Gd., 
znakomite wyniki wnauce, wyróżnienia w konkursach ekologicz-
nych, językowych, wychowawca: Waldemar Żygowski, poparcie: 
Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Sta-
rogardzie Gd. oraz Małgorzata Siemieńska i Justyna Zawitkowska 
– dyrekcja Gimnazjum w Jabłowie;  

Kamil Kelsz – ukończył klasę II Gimnazjum w Jabłowie k. Starogar-
du Gd., oraz Szkołę  Muzyczną I st. (klasa: gitara), aktywny udział 
w życiu szkoły, wychowawca: Klaudia Owsiak, poparcie: Ewa Ce-
roń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie 
Gd.;  

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

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;

Kinga Klebba – ukończyła Gimnazjum w Pucku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wychowawca: Anita Noslitz-Jackowska, poparcie: 
przewodnicząca Ewa Subocz – „S” Służby Zdrowia w Pucku; 

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

Damian Klimczyk – klasa III Gimnazjum w Mostach, znakomite 
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca: Anna Gerber, 
poparcie: Monika Kończyk – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej 
w Gdyni;

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

Angelika Knitter  – ukończyła Gimnazjum w Lubni, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, laureatka konkursu 
„Rodnoj Mowy”, wychowawca: Agnieszka Maciejewska, poparcie:  
Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach  
i Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału „S” w Chojnicach (2);

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

Alicja Kopiec – ukończyła II klasę w II LO w Gdańsku, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia  
w konkursach – m.in. z j. angielskiego, olimpiady projektów spo-
łecznych, wychowawca: Agnieszka Mazurek, poparcie: Bożena 
Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Adrianna Kordowska – stypendium za zajęcie I miejsca w Woje-
wódzkim Konkursie Muzycznym: Polska, moje miejsce, mój kraj; 
ukończyła klasę V Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku; bardzo 
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Agnieszka Mencel;

Natalia Korkuć – ukończyła z wyróżnieniem Technikum Ekono-
miczne w Elblągu, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział 
w życiu szkoły, wychowawca: Monika Oszwa, poparcie: Krzysztof 
Żmuda – przewodniczący „S” w Remontowa SHIPBUILDING  (3); 

Paulina Kortas – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdań-
skim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny udział w 
życiu szkoły, poparcie: Leszek Świeczkowski i Karolina Alfut – Prze-
wodniczący i Zastępca „S” w Z.F. „POLPHARMA” S.A w Starogardzie 
Gd.; 

Szymon Korytnicki – ukończył Szkołę Podstawową w Cedrach 
Wielkich, znakomite wyniki w nauce, wysokie lokaty w konkursach 
informatycznych i historycznych, wychowawca: Celina Grzyl, po-
parcie: Dariusz Żulpo – przewodniczący „S” oświatowej w Cedrach 
Wielkich;

Michał Kosznik – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach, znakomite 
wyniki w nauce (średnia 5,7), laureat konkursu z �zyki i astrono-
mii, wzorowy uczeń, wychowawca: Małgorzata Uchman, poparcie: 
Józef Rymsza – kierownik Oddziału Zarządu Regionu Gd. NSZZ 
„S” (5); 

Małgorzata Kotarba – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gd.;  

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);

Natalia Kowalewska – klasa II Gimnazjum nr 44 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach literackich, 
wychowawca: Katarzyna Rolbiecka, poparcie: Teresa Sobczyńska 
– przewodnicząca „S” Emerytów i Rencistów w Gdańsku;

Dorota Kreft – ukończyła Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żuko-
wie, bardzo dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu 
uczniowskiego, sukcesy w biegach przełajowych, wolontariat  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie, wychowawca: Alek-
sandra Kobiela, poparcie: Justyna Konkol – zastępca przewodni-
czącego „S” w Porcie Gdynia;
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Paweł Kreński – ukończył Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia z informatyki i języka angielskie-
go (100 proc. na egzaminie), trenuje piłkę nożną w klubie „Santana” 
w Wielkim Klinczu, wychowawca: Aleksandra Grzyb, poparcie: An-
drzej Pufelski – przewodniczący „S” w ZOZ-ie w Kościerzynie, Józef 
Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie (4);

Marcin Krysiak – ukończył Gimnazjum nr 7 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia matematyczne, sportowe (piłka 
nożna), wolontariat w kościele para�alnym (ministrant i lektor),
wychowawca: Beata Stąsiek, poparcie: Anna Kocik – zastępca prze-
wodniczącego „S” oświatowej w Gdańsku, ks. kanonik Ryszard Gros 
– proboszcz Para�i pw. św. Jana Pawła II w Gdańsku Łostowicach;

Magdalena Kryszewska – ukończyła I LO w Kartuzach, bardzo 
dobre wyniki w nauce, członek „Orkiestry Dętej Łapalice”, wycho-
wawca: Magdalena Lewna, poparcie: Zenon Palubitzki „S” KPEWiK 
w Kartuzach oraz Józef Cybula i Piotr Jereczek – Prezes i sekretarz 
Stowarzyszenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łapalice;

Julia Kryszewska – ukończyła III klasę Technikum nr 1 w Kar-
tuzach, bardzo dobre wyniki w nauce, członek Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Łapalicach oraz Ruchu Apostolstwa Młodych, 
współzałożycielka zespołu muzycznego  przy para�i św. Kazimie-
rza w Kartuzach, wychowawca: Monika Walkusz, poparcie: Piotr 
Krzyszewski – przewodniczący Komisji Zakładowej przy KPWiK 
w Kartuzach;

Zuzanna Kuklińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach 
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidar-
ność”), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,89), aktywny udział 
w życiu szkoły (m. in. w zespole kaszubskim i teatralnym), konkur-
sach, wychowawca: Dorota Kutella-Burcon, poparcie: Józef Rymsza 
– kierownik oddziału „S’ w Kościerzynie;

Jarosław Kulczycki – klasa I Szkoły Policealnej nr 2, Gdańsk, dobre 
wyniki w nauce, poparcie: Roman Gałęzewski – przewodniczący 
„S” w Stoczni Gdańskiej;

Anita Kurlenda – ukończyła I LO w Słupsku, znakomite wyniki 
w nauce, osiągnięcia – na poziomie krajowym – w konkursach: 
ekologicznym, biologicznym, �zycznym, psychologicznym, wy-
chowawca: Wawrzyniec Milkiewicz;

Aneta Kuśmierska – ukończyła I klasę Gimnazjum w Łęgowie 
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię O�ar Grudnia-
’70), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wo-
lontariat, wychowawca: Michał Ćwikliński, poparcie: Paweł Flejszar 
– przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;

Vanessa Kuśnierz – ukończyła I klasę Gimnazjum w Łęgowie 
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię O�ar Grud-

nia’70) i klasę III Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Gdańsku-Oruni (klasa fortepianu), 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,9), 
aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia 
w konkursach sportowych (biegi przełajo-
we), plastycznym, wychowawca: Marzena 
Flejszar;

Jacek Kwiatkowski – klasa III Gimna-
zjum w Łęgowie, aktywny udział w życiu 
szkoły (poczet sztandarowy), dobre wyniki  
w konkursach geogra�cznym i chemicznym,
wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: 
„S” oświatowa w Pruszczu Gdańskim; 

Monika Lange – ukończyła Gimnazjum w 
Żelistrzewie, bardzo dobre wyniki w nauce, 
aktywny udział w życiu szkoły, wychowaw-
ca: Danuta Jeziak, poparcie: Bogusława 
Wirkus – „S” Służby Zdrowia w Pucku (4);

Arleta Lemecha – klasa II Gimnazjum nr 2 
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Elżbieta Stańczyk, poparcie: 
Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” 

w Remontowa SHIPBUILDING (3);

Wioleta Lewandowska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Łęgo-
wie (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię O�ar Grud-
nia ’70) , znakomite wyniki w nauce (średnia 5,8), aktywny udział  
w życiu szkoły (wolontariat – pomoc młodszym w ramach progra-
mu: „Starsi młodszym”, szkole koło „Caritas”), konkursach, zawodach 
sportowych, wychowawca: Agnieszka Grzmiel, poparcie: Paweł 
Flejszar – przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;

Lena Lipińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Łęgowie (Szkoła 
Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię O�ar Grudnia’70), bar-
dzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnię-
cia w konkursach, zainteresowania biologiczne (zamiar zakupu 
mikroskopu), wychowawca: Michał Ćwikliński;

Bartłomiej Liss – ukończył Gimnazjum w Żelistrzewie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, najlepszy 
sportowiec gimnazjum, wychowawca: Władysława Anisimowicz, 
poparcie: Bogusława Wirkus – wiceprzewodnicząca „S” w ZOZ-ie 
w Pucku;

Anna Literska – ukończyła I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wy-
niki w nauce, wychowawca: Ewa Stoltmann, poparcie: Mieczysław 
Jabłonka – przewodniczący „S” w PKP – Zakład Linii Kolejowych  
w Gdańsku (2);

Przemysław Litewski – ukończył Gimnazjum nr 1 w Redzie, zna-
komite wyniki w nauce, wyróżnienia w konkursach chemicznym  
i ekologicznym, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Ilona 
Myszk, poparcie: Zbigniew Kamiński – zastępca przewodniczącego 
„S” w GPEC w Gdyni;

Bożena Lorkowska – klasa III LO nr VIII w Gdańsku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wolontariat, osiąga wysokie wyniki w kolarstwie 
górskim (ognisko TKKF „Chełm-Spółdzielnia”), wychowawca: Lud-
miła Wieremiejewicz, poparcie: Tadeusz Kornowski – przewodni-
czący „S” w ZKM Gdańsk Sp. z o.o.;

Patrycja Lorkowska – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 31 w Gdań-
sku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, trenuje kolarstwo 
w klubie „Cartusia” Kartuzy, wychowawca: Ewa Chmielowiec, po-
parcie: Tadeusz Kornowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk 
Sp. z o.o. (2);

Weronika Lorkowska – ukończyła I klasę LO w Darłowie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, wolontariat, osiąga wysokie wyniki w kolar-
stwie MTB i torowym, wychowawca: Edyta Resil, poparcie: Tadeusz 
Kornowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk Sp. z o.o. (2);

Mateusz Lubecki  – ukończył Gimnazjum w Lipuszu, bardzo dobre 
wyniki w nauce, duża aktywność w środowisku lokalnym, wycho-
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wawca: Ryszard Klassa, poparcie: Celina Drozdowska i Kazimierz 
Stoltmann – „S” oświatowa w Kościerzynie, ks. kanonik Jan Ostrow-
ski – proboszcz Para�i w Lipuszu;

Joanna Lubocka – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzycz-
ną II stopnia w Gdańsku (instrument: obój), bardzo dobre wyniki  
w nauce, wychowawca: Danuta Irząbek, poparcie: Hanna Minkie-
wicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku (4);

Magdalena Lubocka – klasa X w I LO w Gdańsku oraz klasa IV 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, bar-
dzo dobre wyniki w nauce (z przedmiotów muzycznych średnia 
5,6), osiągnięcia w konkursach skrzypcowych i innych, wychowaw-
ca: Hanna Lauer i wcześniej Maria Barabasz, poparcie: Hanna Min-
kiewicz– wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku (3),

Anna Łacheta – klasa II Gimnazjum Katolickiego im Jana Pawła 
II w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Małgorza-
ta Kuźma i ds. dyr. Wojciech Cichosz, poparcie: Zdzisława Hacia 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni;

Dominika Łacheta – klasa III Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (w tym matematy-
ka, chemia – zamiar studiowania farmacji), wychowawca: Maciej 
Kornecki, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – dyrektor 
szkoły, Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni. 
ks. prałat Sławomir Decowski – proboszcz para�i pw. św. Andrzeja
Boboli w Gdyni w poparciu pisze: „Dominika bardzo dobrze się uczy, 
wzorowo się zachowuje i potra� pomagać rodzicom w opiece nad 
młodszym rodzeństwem”;

Barbara Łukowicz – ukończyła I klasę Gimnazjum w Lubni, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, �nalistka ogólnopolskiego konkursu
polonistycznego, wychowawca: B. Narloch, poparcie: Aleksandra 
Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach;

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

Maria Machlik – ukończyła I LO w Tczewie, bardzo dobre wyniki  
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zainteresowania: architek-
tura i śpiew, wychowawca: Ewa Brzóska, poparcie: Alicja Olszewska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie;

Michał Maciaszek – ukończył Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II  
w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce także potwierdzone pod-
czas egzaminu zewnętrznego, aktywny udział w życiu szkoły, 
osiągnięcia w tańcu towarzyskim (hip-hop), konkursie robotów 
(poziom krajowy), konkursie informatycznym, wychowawca: Bar-

bara Sarbiewska, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku;

 Adam Majchrzak – ukończył Gimnazjum nr 1 w Redzie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia 
recytatorskie, teatralne, sportowe (biegi przełajowe), wolontariat, 
wychowawca: Agnieszka Potrykus, poparcie: Celina Szulgo – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Wejherowie;

Karol Majchrzak – ukończył Gimnazjum nr 1 w Redzie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia 
recytatorskie, teatralne, sportowe (szachy), wolontariat, wycho-
wawca: Agnieszka Potrykus, poparcie: Celina Szulgo – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Wejherowie;

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

Aleksandra Majkowska – klasa I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Jadwiga Mosakow-
ska, poparcie:  Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” Spółdzielni 
Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy (2);

Adam Makowski – ukończył I klasę Technikum Ekonomicznego  
w Tczewie, aktywny udział w życiu szkoły, zajęcie III miejsca w kon-
kursie „Polska, moje miejsce, mój kraj”, wolontariat (dla dzieci niepeł-
nosprawnych, w para�i), wychowawca: Hanna Molesztak, poparcie:
Wiesława Cejner-Mania – przewodnicząca „S” Placówek Powiatu 
Tczewskiego i ks. Feliks Kamecki – Proboszcz Para�i Subkowy;

Patrycja Malaj – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,88), laureatka konkursów 
biologicznych, ekologicznych, wiedzy o Biblii, radna Młodzieżo-
wej Rady Miasta Kościerzyna, wychowawca: Piotr Marcholewski, 
poparcie:  Michał Gurowski – przewodniczący „S” oświatowej  
w Kościerzynie;

Magdalena Mallek  – ukończyła XIV LO w Gdyni, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wychowawca: Krystyna Dłużnik, poparcie: Zdzi-
sława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni (5);

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

Agata Mania – ukończyła II klasę Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Bobowie, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach 
recytatorskich, solistka szkolnego zespołu wokalnego, wychowaw-
ca: Marcin Rudnicki, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.;

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

Anna Margaszewska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wo-
lontariat, zamiar studiowania: psychologia, wychowawca: Katarzy-
na Kozłowska, poparcie: Leszek Świeczkowski – przewodniczący „S” 
w „Polpharmie” Starogard Gd. oraz Ryszard Lis – przewodniczący 
„S” w PUK „STARKOM” Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.; 

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

Monika Matusiewicz  – klasa II Liceum Akademickiego nr 1  
w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Dominika 
Tkaczyk, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Gdyni (4);

Laura Matyjasik – ukończyła Gimnazjum w Mikołajkach Pomor-
skich, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
wychowawca: Marzena Pallach-Żyra, poparcie: Krzysztof  Żmuda 
– przewodniczący „S” w Remontowa SHIPBUILDING SA (2);
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Zuzanna Matyjasik – klasa II Gimnazjum w Mikołajkach Pomor-
skich, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach i w życiu 
szkoły, wychowawca: Teresa Antoniuk, poparcie: Krzysztof  Żmuda 
– przewodniczący „S” w Remontowa SHIPBUILDING SA (2);

Agnieszka Mazur – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewod-
niczący „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy. Wycho-
wawca: 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 odpowie-
dzialna, dojrzała, zawsze można na niej polegać (3);

Piotr Mazur – ukończył Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: 
Hanna Banacka, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” 
w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy;

Aurelia Mazurek – klasa III Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Agnieszka Wolińska-Prusik, poparcie: Iwona Orszulak – przewod-
nicząca „S” w BOMI SA;  

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

Aleksandra Mielewczyk – ukończyła Gimnazjum nr 8 w Gdyni, 
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, har-
cerstwie, wolontariacie, wychowawca: Małgorzata Sowa, popar-
cie: Zdzisława Hacia i Magdalena Zmorzyńska – „S” oświatowa 
w Gdyni; 

Dominik Mielewczyk – klasa I Liceum Pro�lowanego w Sierako-
wicach; zam. Paczewo; główne zainteresowania – matematyka  
i informatyka, poparcie: Marta Kaczmarek-Byczkowska – wychow-
awca, Krzysztof Żmuda – przewodniczący  „S” w Remontowa SHIP-
BUILDING SA Gdańsk,

Wioleta Mielewczyk – klasa III Liceum Pro�lowanego w Sierako-
wicach k. Kartuz, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lu-
cyna Kuczkowska, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S”  
w Remontowa SHIPBUILDING SA w Gdańsku (4);

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

Anna Mleczek  – ukończyła II LO w Chojnicach, bardzo dobre wy-
niki w nauce (wygrała indeks na Politechnikę Gdańską w konkursie 
matematyczno-�zycznym), wychowawca: Marek Pruski, poparcie:
Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej w Chojnicach, Bog-
dan Tyloch – kierownik Oddziału „S” w Chojnicach (2);

Jacek Mleczek  – ukończył II Liceum Ogól-
nokształcące w Chojnicach, znakomite wy-
niki w nauce (98% punktów z matematyki 
– poziom rozszerzony), laureat konkursu 
„Wygraj Indeks” na PG, wychowawca: Mi-
chał Markowski, poparcie: Teresa Skubek 
– przewodnicząca „S” w Spółdzielni Inwa-
lidów w Chojnicach, Bogdan Tyloch – kie-
rownik Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach 
(2); 

Piotr Młyński – ukończył Gimnazjum  
w Wielkim Klińczu, znakomite wyniki w na-
uce, ukończył też Szkołę Muzyczną I stop-
nia w Kościerzynie (trębacz) i kurs ratowni-
ka wodnego, wzorowa postawa, aktywny 
udział w życiu szkoły, wychowawca: Regina 
Piechowska, poparcie: Grażyna Wołodzin 
– dyrektor szkoły oraz Grzegorz Urowski 
– przewodniczący i Celina Drozdowska 

– „S” oświatowa w Kościerzynie;

Małgorzata Molenda – ukończyła XIII LO w Gdańsku, dobre wyni-
ki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Agnieszka 
Mielewska, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Gdańsku;

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

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

Kinga Mudlaff – klasa III w I LO w Rumi, bardzo dobre wyniki  
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Adriana Ma-
rasz, poparcie: Mirosław Kamieński – przewodniczący „S” w Stoczni 
Marynarki Wojennej (2);

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

Grzegorz Muszyński – klasa II Technikum Transportowego w Tcze-
wie, b. dobre noty w nauce, uczestnik konkursów matematycznych,  
poparcie: A. Kubelska – wychowawca, Andrzej Miętkowski – prze-
wodniczący w ”S” Metrix Tczew;

Bartosz Nastały – ukończył I klasę III LO w Gdyni, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w kon-
kursach o wiedzy ekonomicznej, wiedzy pożarniczej, III miejsce 
Ogólnopolskiego �nału Odysei Umysłu, wychowawca: Magdalena
Honkisz, poparcie: Roman Gałęzewski, Karol Guzikiewicz, Fryde-
ryk Radziusz – przewodniczący i zastępcy przewodniczącego „S”  
w Stoczni Gdańskiej;

Tamara Niekludow – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Mu-
zyczną II stopnia w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże 
osiągnięcia w konkursach pianistycznych, wychowawca: Grażyna 
Trybułowska, poparcie: Roman Gałęzewski – przewodniczący „S” 
w Stoczni Gdańskiej;

Izabela Noetzel  – ukończyła Gimnazjum nr 17 w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowaw-
ca: Beata Kieras, poparcie: Mirosław Kamieński – przewodniczący 
„S” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni;

Bartłomiej Nosiński – ukończył II klasę Technikum nr 2 w Choj-
nicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, wychowawca: Joanna Kierska, poparcie: Anna Zagórska 
– przewodnicząca „S” Zakładach Porcelany Stołowej LUBIANA, Jó-
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zef Rymsza – kierownik oddziału „S” w Kościerzynie, dr Jan Klepin  
i Kamil Trzebiatowski – dyrekcja Technikum (4);   

Dawid Nosiński – ukończył Technikum nr 2 w Chojnicach, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w pływaniu, konkursach 
ekologicznych, wychowawca: Kamil Trzebiatowski, poparcie: Anna 
Zagórska – przewodnicząca „S” Zakładach Porcelany Stołowej LU-
BIANA;   

Paweł Nosiński – klasa II Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowaw-
ca: Elżbieta Weltrowska, poparcie: Anna Zagórska – przewodni-
cząca „S” Zakładach Porcelany Stołowej LUBIANA, Józef Rymsza 
– kierownik oddziału „S” w Kościerzynie;   

Eliza Nowakowska – klasa I Gimnazjum w Swarożynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca: Vio-
letta Szwed, poparcie: Roman Gałęzewski – przewodniczący „S”  
w Stoczni Gdańskiej;

Jakub Nowicki – ukończył II klasę II LO w Gdyni, bardzo dobre 
wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursie recytatorskim oraz z wie-
dzy geologiczno-paleontologicznej (prezentacje dla uczniów szkół 
podstawowych), wychowawca: Anna Jaśkiewicz, poparcie: Dorota 
Dunst – „S” oświatowa w Gdyni (2);  

Jan Ochociński – ukończył Szkołę Podstawową nr VI w Kościerzy-
nie, bardzo dobre wyniki w nauce, trenuje piłkę ręczną (KS SOKÓŁ 
Kościerzyna), wychowawca: Ewa Kuźma, poparcie: Kazimierz Stolt-
mann – przewodniczący „S” oświatowej Ziemi Kościerskiej oraz 
Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

Michalina Ochrymiuk – klasa VI SP nr 50 w Gdańsku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wychowawca: Julita Demczuk-Górniak, poparcie: 
Dariusz Puzdrowski – wiceprzewodniczący  KZ „S”  w Centrum Tech-
niki Okrętowej w Gdańsku,  

Aleksandra Orszulak – klasa III Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny 
udział w życiu szkoły, wolontariacie, zainteresowanie medycyną, 
biologią, wychowawca: Anita Rzeszowska, poparcie: Bożena Kliń-
ska – wiceprzewodnicząca „S” w BOMI w Gdyni;  

Sandra Ostrowska – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 8 w Gdań-
sku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia sportowe – wi-
cemistrzyni Polski w kategorii młodziczek: kajakarstwo K-1 i K-2, 
wychowawca: Agnieszka Szymborska, poparcie: Bożena Brauer 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku oraz Mirosław Sko-
kowski – prezes UKS „Motława” Gdańsk;  

Wojciech Ostrowski – ukończył Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wo-
lontariat, osiągnięcia na poziomie krajowym w kajakarstwie (Klub 
UKS „MOTŁAWA” Gdańsk), wychowawca: Ksenia Kirszling, poparcie: 
Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

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

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

Oliwia Papier – klasa III Gimnazjum im. O�ar Grudnia 1970 roku w
Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Łuczyń-
ska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewodnicząca  „S” oświatowej 
w Pruszczu Gd. i Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” 
w Pruszczu Gd.;  

Julia Paprocka – ukończyła Gimnazjum w Kolbudach, znakomite 
wyniki w nauce, bardzo duże osiągnięcia językowe (średnia: 5,92, 
100 proc. punktów podczas egzaminu zewnętrznego z j. angiel-
skiego – poziom rozszerzony) i w konkursach geologiczno-środo-
wiskowych, działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Nadzie-

ja”, wychowawca: Zo�a Falkowska, poparcie: Izabela Rułkowska
– przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach;

Weronika Patalon – ukończyła III LO w Gdańsku i szkołę muzyczną 
II st. w Gdańsku (klasa skrzypiec), bardzo dobre wyniki w nauce, 
duże osiągnięcia muzyczne, wychowawca: Wanda Gronberska oraz 
Joanna Szmit-Macidłowska – szkoła muzyczna, poparcie: Hanna 
Minkiewicz i Paweł Drobnik – „S” oświatowa w Gdańsku (2);  

Zo�a Patalon – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, znakomite 
wyniki w nauce (średnia 5,7), osiągnięcia w konkursach językowych, 
wolontariat – akcja „Szlachetna Paczka”, wychowawca: Dominika 
Szworc, poparcie: Paweł Drobnik – „S” oświatowa w Gdańsku;  

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

Arkadiusz Pelpliński – ukończył Gimnazjum w Wąglikowicach, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, tre-
nuje piłkę nożną, wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie: Józef 
Rymsza – Kierownik Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie 
oraz Halina Lemańczyk – dyrektor szkoły;

Monika Perszon  – ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Wej-
herowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Anna Jo-
achimiak, poparcie: Bożena Blumel, Andrzej Bogucki – KM NSZZ 
„S” ENERGA Gdańsk; 

Aleksandra Pesta – ukończyła klasę I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 6,00), osiągnięcia w konkur-
sach: „Katyń – Golgota Wschodu”, matematycznym, z języka an-
gielskiego, wychowawca: Alicja Kiczorowska, poparcie: Tadeusz 
Szymański – Przewodniczący „S” – Politechnika Gdańska;  

Daniel Peta – klasa II w II LO w Wejherowie, bardzo dobre wyniki  
w nauce, dodatkowe osiągnięcia w koszykówce, wychowawca: 
Anna Spryszyńska, poparcie: Kazimierz Waldowski – przewodni-
czący „S” w Porcie Gdynia;

Łukasz Peta – klasa IV Technikum Hotelarskiego w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, uczestniczy w olimpiadach szkolnych i za-
wodach sportowych (trenuje m. in. piłkę nożną), wychowawca: 
Anna Spryszyńska, poparcie:  Kazimierz Waldowski – przewodni-
czący „S” w Porcie Gdynia (4);

Wojciech Peta – klasa III Technikum Budowy Okrętów w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szko-
ły, wychowawca: Wiesław Kamiński, poparcie:  Zenon Wiszowaty 
– przewodniczący „S” w Porcie Gdynia;

Agnieszka Pazda – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 1 i Szkołę 
Muzyczną I st. w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, go-
spodarz klasy, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Elż-
bieta Reichel, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” przy 
Zakładzie Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.;

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 – wy-
chowawca, dyr. Andrzej Nowakowski, poparcie: Bożena Brauer 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Ewa Piestrak – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Słupsku, znakomite 
wyniki w nauce, udział w konkursach plastycznych, wychowawca: 
M. Drozdowska, poparcie: Danuta Paszkiewicz – przewodnicząca 
„S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Słupsku, Tadeusz 
Pietkun – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność”; 

Jakub Pikor – ukończył I klasę II LO w Sopocie, bardzo dobre wyni-
ki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Katarzyna 
Zielińska-Szczepaniak, poparcie: Urszula Lewandowska – przewod-
nicząca „S” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni;  

Zuzanna Pirch – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach (Szkoła 
Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidarność”), 
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znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, po-
parcie: Małgorzata Grzyb, Józef Rymsza – kierownik oddziału „S” 
w Kościerzynie;

Amadeusz Piwowarek – ukończył I klasę Gimnazjum w Łęgowie 
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię O�ar Grudnia
’70) , znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
zainteresowanie modelarstwem (składanie czołgów II wojny świa-
towej), wychowawca: Dagmara Hustak, poparcie: Paweł Flejszar 
– przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;

Agnieszka Plicht – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolonta-
riacie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, wychowawca: Adela 
Plichta, poparcie: Elżbieta Bugajna – przewodnicząca „S” oświato-
wej w Goręczynie;  

Beata Pniewska – ukończyła II LO w Starogardzie Gdańskim, 
znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Hanna Jędrzejczyk, 
poparcie: Benedykt Kerlin – przewodniczący „S” w Fabryce Mebli 
Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., który w uzasadnieniu pisze o rodzi-
cach: „Ich dewizą jest człowiek i wartości, to szacunek dla innych ludzi 
z uszanowaniem ich godności”. (2);

Bogdan Pniewski – ukończył I klasę w II LO w Starogardzie Gdań-
skim, bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w Ochotniczej 
Straży pożarnej w Sucuminie, w Klubie Sportowym „Beniaminek 
03” w Starogardzie Gd. (kick boxing), wychowawca: Danuta Kura-
wald, poparcie: Benedykt Kerlin – przewodniczący „S” w Fabryce 
Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o. (3);

Marta Pobłocka – ukończyła Szkołę Podstawową w Czarnej Dą-
brówce, wychowawca: Dorota Gralak, poparcie:  Jurgen Fink – „S” 
oświatowa w Czarnej Dąbrówce; 

Martyna Pokrzywińska – ukończyła Gimnazjum Lubni (będzie 
dojeżdżać do LO w Chojnicach), bardzo dobre wyniki w nauce, 
osiągnięcia recytatorskie („Rodno Mowa”), aktywny udział w życiu 
szkoły, wychowawca: Witold Malicki, poparcie: Aleksandra Turow-
ska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach;

Krzysztof Polaszek – klasa III Gimnazjum nr 5 w Gdyni, b. dobre 
wyniki w nauce (informatyka, matematyka, język angielski), ćwiczy 

pływanie, poparcie; Teresa Ko�uk – wychowawca, KZ „S” w WAW
Gdynia, Krystyna Mielnik – kierownik Oddziału „S” ZRG w Gdyni;

Marcin Połajdowicz – ukończył klasę II Gimnazjum im. O�ar Grud-
nia 1970 w Łęgowie. Bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia 
matematyczne, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Violetta Dworak; poparcie: Roman Gałęzewski, Karol Guzikiewicz  
i Ferdynand Radzisz – przewodniczący i zastępcy przewodniczące-
go „S” w Stoczni Gdańskiej, Marian Krzaklewski – prezes Fundacji 
„Solidarni ze Stocznią Gdańską”; 

Karol Prabucki – ukończył V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki 
w nauce, �nalista ogólnopolskiej olimpiady lingwistyki matema-
tycznej, aktywny udział w życiu szkoły: gospodarz klasy, obsługa 
radiowęzła, harcerstwo, teatr studencki UG, wychowawca: Jarosław 
Drzeżdżon, poparcie: Marta Bednarska – komendant Hufca ZHP 
Sopot, Janusz Gawrysiak – prezes Stowarzyszenia Teatru Warsz-
tatowego „ZNAK”;

Michał Prądziński – ukończył I klasę Gimnazjum i klasy I – dru-
giego stopnia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Gdańsku (klasa fortepianu), bardzo dobre wyniki w nauce, 
osiągnięcia w konkursach, wychowawca: Katarzyna Żebrowska, 
poparcie: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – wiceprzewodnicząca 
„S” oświatowej w Gdańsku;

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

Kacper Ptaszek – ukończył III LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w 
nauce, udziela się w charytatywnie w Caritas Diecezji Gdańskiej, gra 
w turniejach szachowych, wychowawca: Hanna Szara�ńska, popar-
cie: Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji Oświaty w Gdańsku (4);

Michał Puchowski – klasa II Gimnazjum w Pelplinie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, (dodatkowo ukończył szkołę muzyczną I stopnia 
– klasa fortepianu), wychowawca: Iwona Chmielecka, poparcie:  
Barbara Kamińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie 
oraz Krystyna Dettlaff-Czochor – kierownik �lii Szkoły Muzycznej
w Pelplinie;
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Mateusz Pulczyński – ukończył IV LO w Wejherowie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe w biegach przełajowych, 
długodystansowych, lekkoatletyce i piłce ręcznej (tytuł sportowca 
szkoły), wychowawca: Anna Kunz, poparcie: Barbara Czyżykowska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Pucku oraz Ewa Nikel – dyrek-
tor szkoły (2);    

Adrianna Radłowska – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,85, osiągnięcie 96,6 proc. 
punktów na egzaminie po gimnazjum), laureatka konkursów 
językowych, wolontariat, gotowość pomocy z języka angiel-
skiego, matematyki, wychowawca: Rafał Warajczyk, poparcie:  
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz;

Jakub Radzewicz – klasa I w I LO w Starogardzie Gdańskim, duża 
aktywność społeczna, działalność dziennikarska, wychowawca: 
Adam Brunke, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca 
„S” oświatowej w Starogardzie Gd.;  

Amanda Rajmer – klasa VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzy-
nie, zam. Kościerzyna, 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;

Julia Rakowska – ukończyła Salezjańskie Gimnazjum w Rumi, 
znakomite wyniki z egzaminu zewnętrznego po gimnazjum, 
osiągnięcia w konkursach biologicznych, wiedzy o Kaszubach  
i Pomorzu,  wolontariat, wychowawcy: Katarzyna Lendzion, Anna 
Grzywaczewska, poparcie: Ludwika Szpunar – przewodnicząca „S” 
w SOSW w Wejherowie (3);

Katarzyna Ratajczyk – ukończyła XII Liceum Ogólnokształcące 
z klasami sportowymi w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, 
osiągnięcia na poziomie krajowym w biegach na 100 i 200 m, 
poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświa-
towej w Gdańsku, Anna Sękowska – trener Klubu Sportowego  
AZS-AWFiS Gdańsk. Wychowawca klasy Wiesława Herman w opinii 
pisze: Podziwiam jej umiejętność łączenia nauki ze sportem. Ponadto 
jest osobą bardzo kreatywną, uczestniczyła aktywnie w życiu szkoły. 
W sytuacjach trudnych można było na niej zawsze polegać (3);  

Aleksandra Rejmak – klasa I w I LO w Lęborku,  zam. Wicko, zna-
komite wyniki w nauce, średnia ocen po gimnazjum: 5,38, zain-
teresowania matematyczno-chemiczne, wychowawca: Beata Ma-
jko, poparcie: Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” oświatowej  
w Lęborku;

Barbara Rekowska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Dziemia-
nach, znakomite wyniki w nauce, działalność w wolontariacie, 
wychowawca: Jarosław Ginter, poparcie: Anna Zagórska – prze-
wodnicząca „S” w Zakładach Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. oraz 
Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie (4);

Joanna Rekowska – ukończyła klasę I w II LO w Chojnicach, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowaw-
ca: Marcin Szopiński, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca 
„S” w Zakładach Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. oraz Józef Rym-
sza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie (5);

Karolina Reszka – ukończyła II klasę II LO w Starogardzie Gdań-
skim,  bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach ma-
tematycznych, ortogra�cznych, wolontariacie, zainteresowanie
fotogra�ą i rysunkiem, wychowawca: Dorota Burczyk, poparcie:
Benedykt Kerlin – Przewodniczący „S” w Fabryce Mebli Okrętowych 
FAMOS w Starogardzie Gd. (2);

Wanda Roda – klasa VI Szkoły Podstawowej w Gościcinie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego ucznia, aktywny 
udział w życiu szkoły (szereg dyplomów), wychowawca: Marcin 
Myszka, poparcie: Andrzej Bogucki, Bogumiła Niemcow, Bożena 
Dubicka – „S” ENERGA Operator – Oddział w Gdańsku;

Agata Rogala – ukończyła Gimnazjum w Brusach, znakomite wy-
niki w nauce (98% z egzaminu zewnętrznego!), aktywny udział  

w życiu szkoły, wychowawca: Stanisław Łubiński, poparcie: Alek-
sandra Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach;

Robert Rudnik  – ukończył II LO w Chojnicach, bardzo dobre wy-
niki w szkole i maturze (98% punktów z matematyki – poziom roz-
szerzony), studia na Politechnice Rzeszowskiej (kierunek: lotnictwo 
i kosmonautyka), wychowawca: Michał Markowski, poparcie: Wie-
sław Ostaszewski – przewodniczący „S” w �rmie POLIPOL Chojnice
oraz Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału „S” w Chojnicach (3);

Katarzyna Rybka – klasa V Szkoły Podstawowej nr 3 w Starogar-
dzie Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: dyr. Barbara Ga-
briel, Ewa Szmaglińska – przewodnicząca „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Starogardzie Gd., Zdzisław Czapski – kierownik 
Oddziału „S” w Starogardzie Gd. (2);

Kamil Ryduchowski – ukończył Gimnazjum w Brusach, znakomite 
wyniki w nauce |(w tym 100% z egzaminu po gimnazjum), osią-
gnięcia w konkursach, w tym w Konkursie Recytatorskim Literatu-
ry Kaszubskiej „Rodno Mowa”, wychowawca: Bożena Czapiewska, 
poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Brusach;

Nicole Rydz – klasa III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni, dobre wyniki w nauce, znakomite wyniki w żeglarstwie 
(kadra narodowa – klasa EUROPA), wychowawca klasy: Magdalena 
Rułak, poparcie: ks. prof. Wojciech Cichosz;  

Jolanta Sawicka – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódz-
kim Konkursie Muzycznym: Polska, moje miejsce, mój kraj; ukoń-
czyła klasę II Technikum nr 3 w Malborku, wychowawca: Katarzyna 
Kruszewska;

Miłosz Sawicki – ukończył Gimnazjum nr 18 w Gdyni, znakomite 
wyniki w nauce i w egzaminach zewnętrznych, aktywny udział  
w życiu szkoły oraz harcerstwie i wolontariacie, sukcesy w konkur-
sach historycznych i geogra�cznych oraz sportowych na poziomie
wojewódzkim, uzyskał tytuł Najlepszego Absolwenta, wychowaw-
ca: Ewa Faka, poparcie: Andrzej Gogola – dyrektor szkoły (2);

Natalia Sawicz – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, bardzo do-
bre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu szkolnego, osią-
gnięcia w konkursach muzycznych (zespół wokalny „Wiercipięty”), 
wychowawca: Jolanta Drelicharz, poparcie: prof. dr hab. Franciszek 
Makurat – przewodniczący „S” na Uniwersytecie Gdańskim oraz 
Krzysztof Jankowski – dyrektor Szkoły; 

Dawid Schwann – klasa II w V LO w Wejherowie, dobre wyniki  
 w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Aleksandra 
Grzenia, poparcie: Andrzej Janzen – przewodniczący „S” w Stoczni 
„Nauta” w Gdyni (2);

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

Bartosz Sieńkowski – ukończył Uniwersyteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie, znakomite wyniki w nauce (średnia 
5,65), laureat konkursów chemiczno-biologicznych, wolontariusz 
koła Caritas, radny Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa,  wycho-
wawca: Agnieszka Saidowska, Anna Labudda, poparcie: Wiesława 
Cejner-Mania – przewodnicząca „S” Placówek Powiatu Tczewskie-
go oraz Andrzej Bogucki i Bogumiła Niemcow – przewodniczący  
i zastępca – NSZZ „S” w Energa-Opertaor SA – Oddział w Gdansku 
(6),

Dorota Sikorska – Medyczne Studium Zawodowe w Starogardzie 
Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, działa jako wolontariusz, po-
parcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Starogardzie Gd. oraz dyr. Izabela Kamińska-Jagielska;

Kacper Skarżyński – ukończył II Gimnazjum Społecznego To-
warzystwa Oświatowego w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce 
(średnia 6,0, prawie 98 proc. punktów z egzaminu po gimnazjum), 
laureat konkursów z matematyki, �zyki i informatyki, jak pisze wy-
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chowawca Emilia Senczyszyn: Wspaniały uczeń i człowiek, popar-
cie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Monika Skórowska – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Małgorzata Stecewicz, poparcie: Paweł Flejszar – przewodniczący 
„S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;  

Karina Maria Sledz – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, znakomite 
wyniki w nauce, gra na gitarze, występuje w chórze, wychowawca 
– Marcin Kwiecień, poparcie: Paweł Flejszar – przewodniczący „S” 
oświatowej w Pruszczu Gdańskim; 

Weronika Sobiecka – ukończyła II klasę Gimnazjum w Nakli k. By-
towa, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
wychowawca: Irena Wolska, poparcie: Anna Zagórska – przewod-
nicząca „S” przy zakładach porcelany Stołowej LUBIANA, dyrektor 
Gimnazjum –  Jan Pyrcha i ks. proboszcz Stefan Flisikowski za dzia-
łalność w scholi i jako lektor w kościele para�alnym (2);  

Marta Sobolewska – ukończyła Gimnazjum w Kolbudach, osią-
gnięcia wokalne – wojewódzkie i ogólnopolskie, gra na gitarze, 
wychowawca: Leszek Wojciechowski, poparcie:  Izabela Rułkowska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach (2);

Piotr Sobuś – klasa II Gimnazjum Społecznego w Gdańsku,  
b. dobre wyniki w nauce, zainteresowania matematyczno-infor-
matyczne (wyróżnienie w międzynarodowym konkursie: Kangur 
Matematyczny), poparcie: Małgorzata Kilian – wychowawca, Koło 
„S” przy Szkole Podstawowej Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej;

Jan Sobuś – klasa III Gimnazjum Społecznego w Gdańsku, wy-
bitne wyniki w nauce (14 ocen celujących na świadectwie po II 
klasie – średnia 6,0), uzdolnienia matematyczne (laureat konkursu 
matematycznego: Kangur Matematyczny), poparcie: Katarzyna 
Kotarska – wychowawca, Koło „S” przy Szkole Podstawowej Spe-
cjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej;

Bożena Sojka – ukończyła Liceum Pro�lowane w Owidzu, bardzo
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Michał Samszon, poparcie: 
Leszek Świeczkowski – przewodniczący „S” w POLPHARMA w Sta-
rogardzie Gd., Zdzisław Czapski – kierownik Oddziału „S” w Star-
gardzie Gd. (2);

Zo�a Sojka – ukończyła Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Muzyczną 
I St. w Starogardzie Gdańskim (klasa gitary), znakomite wyniki  
w nauce (średnia 5,83), wolontariusz Para�alnego Zespołu Caritas,
wychowawca: Lucyna Lamek, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska 

– przewodnicząca „S” oświatowej w Staro-
gardzie Gdańskim;

J a n  S o ko ł o ws k i  –  k l a s a  I  w  I V  LO  
w Gdańsku Nowym Porcie, dobre wyniki 
w nauce, rekomendacja: Tadeusz Grubich 
– przewodniczący „S” przy Zarządzie Re-
gionu Gdańskiego;

Monika Sowulewska  – klasa II Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Gdańsku, (klasa skrzypiec), wychowaw-
ca: Danuta Irzabek oraz Anna Buzińska, po-
parcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący 
„S” w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”;

Agnieszka Stawińska – ukończyła I LO 
w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre 
wyniki w nauce (świetne z matematyki na 
egzaminie zewnętrznym), wychowawca: 
Wiesława Górska, poparcie: Ewa Ceroń-
-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Starogardzie Gd.;

Karolina Stawińska – ukończyła Gimna-
zjum nr 1 w Łomiankach, bardzo dobre 
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe 
– koszykówka – na poziomie krajowym,  
wychowawca: E. Dzieniszewska, poparcie: 

Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Sta-
rogardzie Gd. i dyr. szkoły – Małgorzata Pelczarska;

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

Kamil Stobiecki – klasa II Gimnazjum nr 13 w Gdańsku, bardzo do-
bre wyniki w nauce, trenuje piłkę ręczną, wychowawca: A. Zelant, 
poparcie: „S” w BOMI S.A oraz Piotr Zelant – trener OKS „CONRAD” 
Gdańsk; 

Julia Stobińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wąglikowicach 
(Szkoła Podstawowa nosi imię NSZZ „Solidarność”), bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zespole kaszub-
skim, wychowawca: Małgorzat Grzyb, poparcie: Józef Rymsza 
– kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie; 

Piotr Stolc – klasa IV Technikum Łączności w Gdańsku; zam. 
Starogard Gd., dobre wyniki w nauce, poparcie: St. Przybijańska 
– wychowawca, Marek Liss – przewodniczący „S” Straży Pożarnej 
Starogard Gd. oraz KM „S” oświatowa w Gdańsku;

Helena Strachanowska – ukończyła Gimnazjum w Jastarni, zna-
komite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, �nalistka
wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, członek polskiej ka-
dry juniorów w płetwonurkowaniu (osiągnięcia medalowe), ratow-
nik wodny, wychowawca: Monika Harbul-Filcek, poparcie: Barbara 
Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej Ziemi Puckiej;

Magdalena Stramska – klasa II Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, zna-
komite wyniki w nauce (średnia 5,5), osiągnięcia w konkursach 
(grupa tańca współczesnego TRAFIC), wychowawca: Marta Kę-
pińska, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej  
w Gdańsku;

Monika Sulewska – ukończyła I klasę Gimnazjum w Łęgowie, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
osiągnięcia sportowe: TAEKWON-DO ITF,wychowawca: Marzena 
Flejszar, poparcie: Paweł Flejszar -przewodniczący „S” oświatowej 
w Pruszczu Gdańskim;

Patrycja Sulima – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Ma-
rzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gd.;  

Aleksandra Surma – ukończyła Gimnazjum w Straszynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zaintereso-
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wania: fotogra�a, wychowawca: Agata Patyna, poparcie: Paweł
Flejszar – przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gd., Ludwik 
Jakubek – kierownik Oddziału „S” w Pruszczu Gd.; 

Anna Susz – Technikum Elektryczno – Elektroniczne w Chojnicach, 
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Renata Szypryt, po-
parcie: Zbigniew Brzeski – przewodniczący  „S” w WKS „Mostostal 
S.A.” w Chojnicach;

Karolina Sylka – ukończyła Gimnazjum w Łubianie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, zainteresowanie językiem angielskim (100 proc. 
wynik z egzaminu po gimnazjum), udział w konkursach, wolonta-
riat, wychowawca: Magdalena Gańska, poparcie: Anna Zagórska 
– przewodnicząca „S” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” 
S.A. i Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie (2);  

Olena Szczepanik – klasa II Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdań-

sku (wiolonczela), bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: 
Beata Wrzosek, poparcie: Tadeusz Grubich – przewodniczący  „S” 
w Zarządzie Regionu Gdańskiego;

Maria Szczęsna – ukończyła Gimnazjum w Kleszczewie Kościer-
skim, 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);

Krystian Szczęsny – ukończył Gimnazjum w Kleszczewie Kościer-
skim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, 
laureat konkursów, m. in. Biblijnego, wychowawca: Anna Tuchlin, 
poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświato-
wej w Starogardzie Gd. (2);

Zuzanna Szczodrowska – klasa II Gimnazjum w Godziszewie  
k. Starogardu Gdańskiego, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny 
udział w życiu szkoły, wychowawca: Cecylia Hinz, poparcie: Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”;

Maciej Szczygeł – ukończył I LO w Starogardzie Gd., rozpoczyna 
studia na PG – budownictwo, bardzo dobre wyniki w nauce (na 
maturze: 92 proc. matematyka – poziom rozszerzony, 100 proc. 

– podstawowy), wolontariat w para�i, ra-
townik wodny, wychowawca: Wiesława 
Górska, poparcie: Alicja Olszewska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Tczewie,  
ks. proboszcz Tadeusz Brzeziński – Pelplin;

Magdalena Szczygeł – klasa II Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie, bardzo 
dobre wyniki w nauce (Plus szkoła muzycz-
na – wiolonczela), wychowawca: Bożena 
Babicz, poparcie:  Barbara Kamińska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Tczewie;

Joanna Szlabowska – ukończyła Szkołę 
Podstawową nr 12 w Tczewie, znakomite 
w ynik i  w nauce,  ta lent y  jęz ykowe: 
oprócz języka angielskiego także język 
niemiecki i hiszpański, poparcie: Hanna 
Wyka – wychowawca, Barbara Kamińska 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Tcze-
wie;

Anna Szmaglińska  – klasa II Starogradz-
kiego Autonomicznego Liceum Ogól-
nokształcącego, aktywny udział w życiu 

szkoły: lekkoatletyka (rzut oszczepem), poezja śpiewana (m.in.  
J. Karczmarski), wychowawca: Piotr Treder, poparcie: Zdzisław 
Czapski – kierownik Oddziału „S” w Stargardzie Gd.;

Paweł Szmagliński – ukończył Gimnazjum nr IV w Starogardzie 
Gdańskim, dobre wyniki w nauce, działalność jako wolontariusz 
w programie „8 Wspaniałych”. Szkoła: dyrektor Andrzej Malinow-

Rok 2016, Sala BHP, wśród stypendystów m.in. premier Beata Szydło. 
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ski, poparcie: Zdzisław Czapski – kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Starogardzie Gd.;

Marta Szpilman – ukończyła I Akademic-
kie LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w na-
uce, aktywny udział w życiu szkoły, wiele 
osiągnięć lekkoatletycznych (biegi, rzuty) 
oraz w judo, działalność w kołach nauko-
wych przy PG, UG (pasja: chemia), wycho-
wawca: Joanna Szynal-Gajewska, poparcie: 
Marzena Kreft – przewodnicząca „S” oświa-
towej w Urzędzie Miasta Gdyni (2);

Justyna Szulc – klasa II Gimnazjum w Łę-
gowie k. Pruszcza Gdańskiego; bardzo do-
bre wyniki w nauce i zachowaniu, wycho-
wawca: J. Jankowska; poparcie: Agnieszka 
Kempa – przewod. „S” oświatowej, Ludwik 
Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S”  
w Pruszczu Gd.;

Marta Szumacher – klasa II LO w Starogar-
dzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce, 
członek zespołu kameralnego „Primavera” 
w Pelplinie, wychowawca: Ewa Makowska, 
poparcie:  Barbara Kamińska – przewodni-
cząca „S” oświatowej w Tczewie;

Paulina Szychucka – klasa II w I LO w Kościerzynie, bardzo dobre 
wyniki w nauce, wychowawca: Jolanta Dryja, poparcie: Andrzej Pu-
felski – przewodniczący „S” w Zespole  Opieki Zdrowotnej i Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Józef Rymsza – kierownik 
Oddziału „S” w Kościerzynie (2);

Bogumiła Szymendera – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu, 
znakomite wyniki w nauce (średnia: 5,94), osiągnięcia w między-
regionalnych zawodach Teakwon-do, jest ratownikiem WOPR, 
wolontariuszka w przechodni weterynaryjnej dla chorych zwie-
rząt, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego, wychowawca: 
Zbigniew Jakusz-Gostomski, poparcie: Ewa Zielińska – przewodni-
cząca „S” oświatowej w Przywidzu oraz Janusz Jaromin – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu (2);

Karolina Szymikowska – ukończyła Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wy-
chowawca: Hanna Sheridan, poparcie: Bożena Brauer – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Dominika Szwaba – ukończyła I LO w Kartuzach, bardzo dobre 
wyniki w nauce, znakomite z egzaminu maturalnego z matema-
tyki, działalność w wolontariacie: Kartuskie Hospicjum Domowe 
– CARITAS,  wychowawca: Magdalena Lewna, poparcie: Kazimierz 
Waldowski – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia (4); 

Julita Szwaba – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: 
Adela Plichta, poparcie: Kazimierz Waldowski – przewodniczący 
„S” w Porcie Gdynia;  

Marcelina Szwaba – ukończyła II klasę Gimnazjum w Goręczynie, 
bardzo dobre wyniki w nauce – tok indywidualny, aktywny udział  
w życiu szkoły, osiągnięcia muzyczne (trąbka – Szkoła Muzyczna 
w Kartuzach), wychowawca: Katarzyna Orzechowska, poparcie: Elż-
bieta Bugajna – przewodnicząca „S” oświatowej w Goręczynie (2);

Patrycja Szwaczka – ukończyła I LO w Gdańsku, bardzo dobre 
wyniki w nauce, laureatka konkursu chemicznego (organizowany 
przez PG), wolontariat, wychowawca: Alina Lewandowska, popar-
cie: Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie;  

Alicja Śmiech – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły (biblioteka 
szkolna, wolontariat), osiągnięcia w konkursach ekologicznych, 
wychowawca: Małgorzata Kolczyńska, poparcie: Hanna Daszczyń-
ska i Agata Baranowska-Grycuk – „S” w Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”; 

Zo�a Świątek – ukończyła klasę II Gimnazjum nr 2 w Wejherowie 
oraz Szkołę Muzyczną I stopnia w Wejherowie (Szkołę Muzyczną II 
stopnia będzie kontynuować w Gdańsku). Bardzo duże osiągnięcia 
muzyczne (chór, klasa fortepianu). Wychowawca – Adam Ćwiek, 
poparcie: Ewa Rocławska – wiceprzewodnicząca KM „S” oświatowej 
w Wejherowie;

Katarzyna Tarasiuk – ukończyła Gimnazjum nr 11 w Gdyni, znako-
mite wyniki w nauce oraz podczas egzaminów końcowych (łącznie 
91 na 100 punktów), aktywny udział w życiu szkoły – wolontariat, 
wychowawca: Katarzyna Zamkowska, wcześniej Halina Dedach, 
poparcie: Zdzisława Hacia i Monika Kończyk – „S” oświatowa  
w Gdyni (2);

Zo�a Tarasiuk – ukończyła Gimnazjum nr 11 w Gdyni, bardzo do-
bre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, trenuje siatków-
kę w klubie „Tre� Gdynia”, wychowawca: Lucyna Lewandowska, po-
parcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni, 
Ireneusz Marschall i Adam Banach – TREFL Gdynia;

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

Wioleta Teresa Topka – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bardzo dobre wyniki w nauce, 
wychowawca: Janusz Bruski, poparcie: Grzegorz Sochaczewski 
– „S” w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” oraz Józef Rymsza 
– kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

Bogusława Trella – ukończyła Gimnazjum nr 9 w Gdańsku, znako-
mite wyniki w nauce (średnia – 5,57), 100 proc. frekwencji, aktyw-
ny udział w szkolnym wolontariacie, trenuje curling i ćwiczy grę 
na gitarze, wychowawca: Stanisława Borzęcka, poparcie: Bożena 
Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Paweł Tumialis – ukończył Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich 
w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, samorządzie uczniowskim, sukcesy w konkursie języka  
niemieckiego, członek Harcerskiej Orkiestry Dętej, wychowawca: 
Iwona Świgońska i Daria Listewnik, poparcie: Wiesława Cejnar-
-Mania – przewodnicząca „S” oświatowej Placówek Oświatowych 
Powiatu Tczewskiego; 

Natalia Turska – ukończyła Szkołę Podstawową im. O�ar Grud-
nia’70 w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział  
w życiu szkoły, wychowawca: Małgorzata Żurańska, poparcie: Paweł 
Flejszar -przewodniczący „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;

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

Kornelia Tusk – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, znakomi-
te wyniki w nauce, udział w �nale ogólnopolskiego konkursu 
„W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939-1989” 
(organizowany przez IPN), działalność ekologiczna, np. w progra-
mie: „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora”, wychowawca: 
Adela Plichta, poparcie: Ewa Tusk – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Goręczynie;

Klaudia Urbanek – klasa III Gimnazjum nr 2 w Pruszczu Gdańskim, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,68), wychowawca: Elżbieta Ku-
charska, poparcie: Eugeniusz Radniecki, Romuald Dunst – przewod-
niczący „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku-Pruszczu Gd. (4);

Agnieszka Wajer – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, 
znakomite! wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wycho-
wawca: Marta Góra, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału 
„S’ w Kościerzynie. Dyrektor szkoły Lidia Walewska pisze: Jestem 
przekonana, że przyznane wsparcie �nansowe umożliwi Agnieszce 
dalszy, ukierunkowany rozwój w dziedzinie nauk matematyczno-
-przyrodniczych. Będzie inwestycją w przyszłość tej utalentowanej, 
skromnej uczennicy;

Monika Waleńska  – klasa I w I LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki 
w nauce, aktywny udział w zyciu szkoły, poparcie: Bożena Blumel, 
Zbigniew Panasiuk – KM NSZZ „S” ENERGA Gdańsk; 

Liliana Wanta – klasa II Gimnazjum nr 11 w Gdyni, bardzo dobre 
wyniki w nauce, osiągnięcia lekkoatletyczne (sprinty), wychowaw-
ca: Dobrosława Ignacik, poparcie: Kazimierz Laszczak – przewod-
niczący „S” w HYDROBUDOWIE – Gdańsk;

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

Jakub Wdowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomi-
te wyniki w nauce (średnia 5,80),  laureat konkursów z geogra�i 
i historii, wychowawca: Honorata Nagórska, poparcie: Izabela Ruł-
kowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach;

Robert Wenzel – klasa II w I LO w Kartuzach, aktywny udział  
w życiu szkoły, wychowawca: Wojciech Chleba, poparcie:  Anna 
Aleksandrowicz – przewodnicząca „S” przy PSSE w Gdańsku;

Karolina Wesołowska – klasa IV Technikum nr 2 w Kwidzynie (ho-
telarstwo), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, �nalistka wojewódzkiego konkursu „Mistrz wiedzy hote-
larskiej”,  wychowawca: Anna Słota, poparcie: Magdalena Dolatta 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Kwidzynie;

Karol Węska – ukończył Gimnazjum nr 18 w Gdańsku-Oliwie, zna-
komite wyniki w nauce, działalność na forum szkoły, w drużynie 
ZHP laureatka konkursu chemicznego (organizowany przez PG), 
wolontariat, wychowawca: Anna Banasik, poparcie: Hanna Minkie-
wicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;  

Katarzyna Wiatr – ukończyła Gimnazjum w Wielkim Klińczu, zna-
komite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: 
Grażyna Wołodzin – dyr. szkoły, Andrzej Pufelski – przewodniczący 
„S” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościerzynie oraz Józef  Rymsza 
– kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie (2); 

Jakub Wiczyński – ukończył Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdań-
skim i szkołę muzyczną I stopnia (fortepian), znakomite wyniki  
w nauce (średnia 5,73), aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: 
Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Staro-
gardzie Gd. Wychowawca Ewa Błażyńska w opinii pisze: Marzeniem 
Jakuba są studia w zakresie inżynierii dźwięku, wynikające z jego pasji 
muzycznej, informatycznej i artystycznej (3);

Daria Więcaszek – ukończyła Gimnazjum nr 2 w Gdyni, bardzo do-
bre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach recytatorskich oraz 

w tańcu towarzyskim (grupa Milo Dance), wychowawca: Agnieszka 
Dworak-Mrowińska, poparcie: Urszula Lewandowska – przewodni-
cząca „S” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni;

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

Joanna Wilkowska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach 
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidar-
ność”), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny udział  
w życiu szkoły (m. in. w zespole kaszubskim i teatralnym), kon-
kursach (biologia, chemia, �zyka), wychowawca: Dorota Kutella-
-Burcon), poparcie: Józef Rymsza – kierownik oddziału „S’ w Ko-
ścierzynie (3);

Janusz Wilkowski – Szkoła Podstawowa im. NSZZ „Solidarność” 
w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział 
w życiu szkoły; 

Ramona Wilma – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd., 
dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zainteresowania 
muzyczne, angażuje się w rozwijanie zainteresowań kultural-
nych dzieci i młodzieży specjalnej troski w ramach Fundacji „Nuta 
Nadziei”,  poparcie: Joanna Kozłowska – wychowawca, Artur Cy-
bula, dyr. Magdalena Wąsowicz, prezes Zo�a Kirsenstein, NSZZ
Policjantów – KPP Starogard Gdański;

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.;

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

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

Weronika Wiśniewska – klasa II Gimnazjum w Żelistrzewie, zna-
komite oceny, jeździ do szkoły muzycznej w Gdyni, poparcie:  
Z. Anisimowicz – wychowawca, Barbara Czyżykowska – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Pucku;

Zo�a Wiśniewska – klasa II Gimnazjum w Krokowej, bardzo dobre 
oceny, zainteresowanie matematyką, jeździ do szkoły muzycznej 
(obój), śpiewa w Scholi Para�alnej, poparcie: Celina Schulz – wy-
chowawca, Barbara Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Pucku (2);

Zuzanna Wiśniewska – klasa VI Szkoły Podstawowej, zam. Kro-
kowa, b. dobre wyniki w nauce, zainteresowania : matematyka  
i muzyka (jeździ do szkoły muzycznej w Pucku – skrzypce), popar-
cie: M. Bergmann – wychowawca, Barbara Czyżykowska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Pucku;

Joanna Witoszka – ukończyła klasę II Gimnazjum w Nowej Cerkwi 
k. Chojnic, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,71), osiągnięcia 
w konkursach ekologicznych, wolontariuszka w Towarzystwie 
Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach, druhna w Ochotniczej Straży 
Pożarnej Nowa Cerkiew, wychowawca: E. Pałaszyńska, poparcie: 
Kamil Remus – Koordynator Wolontariatu TPH w Chojnicach (2);

Marzena Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, znako-
mite wyniki w nauce, Aleksandra Krauze, poparcie: Bożena Brauer 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

Wioletta Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku (uczęsz-
cza także do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdańsku – gitara kla-
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syczna), wychowawca – Radosław Wojtczak, poparcie: Bożena 
Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku (2);

Błażej Wolski – ukończył II klasę Gimnazjum im. Błogosławionego 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa tego 
Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidarność”), znakomite wyniki  
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Małgorzata 
Grzyb, poparcie Józef Rymsza – kierownik oddziału „S” w Koście-
rzynie (2).

Jan Wołczyk – ukończył I klasę II LO z oddziałami dwujęzycznymi w 
Gdyni, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w samorządzie 
uczniowskim, sukcesy w tenisie stołowym, zainteresowanie języ-
kiem francuskim, wychowawca: Andrzej Szczepańczyk, poparcie: 
Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni oraz 
Elżbieta Zaręba – dyrektor szkoły;

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

Piotr Wołowicz (brat – bliźniak Pawła) – opinia – j. w. (2), 

Dominika Wójcik – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach, bar-
dzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,56), aktywnie uczestniczy  
w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach biologiczno-chemicznych, 
wychowawca: Bernard Kryzel, poparcie: Anna Zagórska – przewod-
nicząca „S” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA;

Dawid Wróblewski – ukończył III klasę Technikum nr 3 w Malborku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szko-
ły, osiągnięcia w konkursie logistycznym, wychowawca: Agniesz-
ka Sosnowska, poparcie:  Roman Gałęzewski i Karol Guzikiewicz 
– przewodniczący i zastępca KM „S” Stoczni Gdańskiej (2);

Dominika Wróblewska – ukończyła Publiczne Katolickie Gimna-
zjum w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w ży-
ciu szkoły, członek chóru, wychowawca: Sebastian Marciniak,  popar-
cie: Roman Gałęzewski – przewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej;

Mikołaj Wszołek – ukończył Gimnazjum w Krokowej im. Jana 
Pawła II, znakomite wyniki w nauce, wyróżnienia w konkursach 
biologicznym, recytatorskim (poziom wojewódzki), aktywny udział 
w życiu szkoły i wolontariacie (szkolne Koło Caritas), wychowawca: 
Beata Krystkiewicz, poparcie: Barbara Bakun-Czyżykowska – prze-
wodnicząca „S” oświatowej w Pucku;

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

Agnieszka Wysocka – klasa I w III LO w Gdyni, bardzo dobre wy-
niki w nauce, praca społeczna na rzecz ludzi, poparcie: Barbara 
Markiewicz – sekretarz „S” Sekcji Oświaty;

Anastazja Wysocka – ukończyła klasę II LO nr IV w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły (grupa 
teatralna „Z czwórki rodem”), wychowawca: Danuta Paupa, po-
parcie:  Justyna Konkol i Mariusz Połom – wiceprzewodniczący „S”  
w Porcie Gdynia (2);

Maciej Wysocki – ukończył II LO w Kwidzynie, bardzo dobre wy-
niki w nauce (szczególnie język angielski – 100 proc. na maturze), 
aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, wychowawca: Justyna Ko-
złowska, poparcie:  Anna Kocik i Anna Zawistowska – „S” oświatowa  
w Gdańsku, która w uzasadnieniu napisała: Sądzę, że środki �nanso-
we przekazane na ich naukę będą wykorzystane w sposób właściwy 
i pozwolą młodym, inteligentnym ludziom rozwijać się z pożytkiem 
dla nich i społeczności, w której żyją;

Michał Wysocki – ukończył Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, 
osiągnięcia w konkursach �zycznych, wychowawca: Anna Nowak,
poparcie: Anna Zawistowska – „S” oświatowa w Gdańsku, Mirosław 
Dudek – dyrektor szkoły i Zbigniew Warczak – nauczyciel mate-
matyki (2);

Paweł Wysocki – ukończył Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osią-
gnięcia w konkursach historycznych (m. in. „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” oraz konkursu im. Lecha Bądkowskiego: „Sierpień 
’80”), wychowawca: Anna Nowak, poparcie: Anna Zawistowska 

Rok 2015. Sala BHP, z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
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– „S” oświatowa w Gdańsku, Mirosław Dudek – dyrektor szkoły i Ja-
rosław Szumowski – opiekun szkolnego koła historycznego (2);

Katarzyna Julia Zachara – ukończyła Gimnazjum w Kolbudach, 
wybitne wyniki w nauce, szkoła muzyczna (klasa �etu), aktyw-
ny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzenna Seroczyńska, 
poparcie:  Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświatowej 
w Kolbudach (2);

Sylwia Zając – ukończyła Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólno-
kształcących w Pruszczu Gd. aktywny udział w życiu klasy i szkoły, 
wychowawca: Danuta Raniszewska, poparcie:  Agnieszka Kempa 
– przewodnicząca „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim;

Anna Zakrocka – ukończyła Gimnazjum nr 8 przy ZSzŁączności, 
zam. Gdańsk, znakomite oceny – średnia 5,81, �nalistka wojewódz-
kich edycji konkursów: matematycznego – „Kangur”, chemicznego, 
�zycznego, z j. niemieckiego, poparcie: Katarzyna Olejnik – wy-
chowawca, Barbara Brzozowska, Renata Piskozub, dyr. Bogusław 
Szumichora, Jerzy Sachse oraz Bożena Brauer – przewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku oraz KM „S” Stoczni Gdańskiej (2), 

Wiktoria Zalewska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Joanna Golec – wychow-
awca, Bożena Klińska – wiceprzewodnicząca ”S” w BOMI w Gdyni;

Weronika Zatyka – ukończyła II klasę III LO w Kartuzach, bar-
dzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,22), aktywnie uczestniczy  
w życiu szkoły, wolontariat (korepetycje, opieka na półkoloniach), 
wychowawca: Kinga Kostecka, poparcie: Jan Mazur – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach;

Małgorzata Zawalich – klasa II w II LO w Gdańsku, znakomite wyni-
ki, zainteresowania językowe i biologiczne, poparcie: M. Mikołajczyk 
– wychowawca, Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” 
oświatowej w Gdańsku (2);

Mateusz Zblewski – ukończył Gimnazjum nr 3 w Tczewie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego ucznia, aktywny 
udział w życiu szkoły (szereg dyplomów), wychowawca: Maria Du-
kowska, poparcie: Andrzej Bogucki, Bogumiła Niemcow, Bożena 
Dubicka – „S” ENERGA Operator – Oddział w Gdańsku;

Kazimierz Zdzitowiecki – ukończył Gimnazjum w Bolszewie, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły oraz 
osiągnięcia w biegach przełajowych, wychowawca: Bożena Resz-
ke, poparcie: Mirosław Kamieński – przewodniczący „S” w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni (2);

Maciej Zieliński – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite! 

wyniki w nauce, �nalista Mistrzostw Polski Juniorów w szachach
(klasyczne i szybkie-błyskawiczne) oraz w lekkoatletyce – sztafecie 
4 x 100 m, wychowawca: Urszula Klimek, poparcie Izabela Rułkow-
ska – przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach;

Marta Zielonka – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 1 w Starogar-
dzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, trenuje siatkówkę 
w klubie UK Libero MOS Stargard. Gd. I osiąga sukcesy na pozio-
mie kraju, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Ewa 
Błażyńska, poparcie: Leszek Sintek – prezes klubu UKS „Libero” 
i ks. proboszcz Janusz Lipski doceniający udział w chórze „Adal-
bertus”;

Patryk Zimny – klasa IV Technikum Technologii Żywności w Lę-
borku, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia literackie (wy-
różnienia poetyckie), wychowawca: Małgorzata Buczak, poparcie:  
Stanisław Jakonis – przewodniczący „S” oświatowej w Lęborku, Ma-
ria Machola – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym „JESTEŚMY RAZEM”, Zo�a Biskupska-Lisiecka – dyrektor
Biblioteki Publicznej w Lęborku;

Michał Zydek – ukończył Gimnazjum nr 33 w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, znakomite 
wyniki na poziomie krajowym i międzynarodowym w programie 
„Odyseja Umysłu”, osiągnięcia w konkursach matematycznych, 
trenuje brydż sportowy i szachy, działalność w wolontariacie, wy-
chowawca: Marta Jażdżewska, poparcie: Maria Pikies – przewod-
nicząca „S” oświatowej w Żukowie (3); 

Patrycja Żmuda – ukończyła Gimnazjum w Nakli k. Bytowa, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, konkursach, 
wychowawca: Irena Wolska, poparcie: Anna Zagórska – przewodni-
cząca „S” przy zakładach porcelany stołowej LUBIANA oraz dyrektor 
Gimnazjum – Jan Pyrcha (3). 

Agnieszka Żmudzka – ukończyła Gimnazjum nr 7 w Gdańsku, 
znaczące wyniki w chodzie sportowym, wychowawca: Elżbieta 
Krawczykiewicz, wcześniej: Anna Pawełczuk   pedagog Bogumiła 
Tyszkiewicz, poparcie: Henryk Kamoń i Romuald Dunst – przewod-
niczący „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku (Pruszczu Gd.) oraz 
Stanisław Lange – dyr. KL Lechia Gdańsk (4); 

Tomasz Żmudzki – klasa III w Zespole Szkół Budownictwa Okręto-
wego (technikum) w Gdańsku, osiągnięcia krajowe i wojewódzkie 
w chodzie sportowym w klubie LECHIA Gdańsk, wychowawca: 
Małgorzata Gurgul, poparcie: Henryk Kamoń i Romuald Dunst – 
przewodniczący „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku (Pruszczu 
Gd.), Stanisław Lange – dyr. KL Lechia Gdańsk (2).

 Rok 2006. Koło pomnika Poległych Stoczniowców.
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Wykaz darczyńców 
Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego
(stan na 10 sierpnia 2017 roku)

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (po raz 15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (15),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej (15),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów We-
sterplatte w Gdańsku, obecnie Remontowa Shipbuilding SA (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne PO-
LPHARMA w Starogardzie Gdańskim (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża 
– Gdańsk (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Chojnicach (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Gdańsku (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Gdyni (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Kościerzynie (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Pucku (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Starogardzie Gdańskim (15),
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (15),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” OPEC sp. z  o.o. w Gdyni (14),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mleczarskiej „Polmlek-Maćko-
wy” SA Gdańsk (14),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. z  o.o. w Gdańsku (14),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Rumi (14),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Żukowie (14),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdy-
ni (13),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Pruszczu Gdańskim (13),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Wejherowie (13),
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Brusach (13), 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (12),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” RADMOR S.A. w Gdyni (11),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowej „Nauta” Gdy-
nia (11),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Czersku (11), 
Redakcja „Magazynu ZRG” (11),
Chińsko – Polskie Towarzystwo Okrętowe SA CHIPOLBROK w Gdyni (10), 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdynia (10),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura Zarządu Re-
gionu Gdańskiego (10),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Gdynia (10), 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Porcelany Stołowej „LUBIA-
NA” (10),
 Oddział NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie – wspólne wpłaty kilku KM (KM 

Stefan Gawroński, członek 
Kapituły Funduszu

Utworzenie przez 
nasz Związek funduszu 
stypendialnego oka-
zało się kolejną cenną 
inicjatywą, wspierają-
cą utalentowaną mło-

dzież w zdobywaniu wiedzy w połącze-
niu z ich zainteresowaniami i pasjami. 
Już po raz 15 udzielimy pomocy �nan-
sowej  na dalszy rozwój uzdolnionych 
młodych ludzi, osiągających bardzo do-
bre wyniki w nauce i rozwijających inne 
zainteresowania i pasje. Często te zain-
teresowania i pasje są kosztowne, a kie-
rujemy tę pomoc do młodzieży pocho-
dzącej z niezamożnych i wielodzietnych 
rodzin. To bardzo ważna inicjatywa, bo 
pomagamy młodzieży, która być może 
nie miałaby szansy, bez zewnętrznego 
wsparcia materialnego, rozwinąć swoich 
talentów. NSZZ „Solidarność” powstała 
przecież po to, by pomagać ludziom,  
a więc można powiedzieć, że rozsze-
rzamy tylko pole swojego działania. 
Kierujemy również podziękowania do 
Darczyńców, którzy wspierają �nansowo
Fundusz, bo dzięki ich wsparciu możemy 
wspomagać większą grupę uczniów.

Anna Kocik, członek kapituły 
Funduszu 

Praca w Kapitule 
Fu n d u s z u  S t y p e n -
dialnego NSZZ „Soli-
darność” to wielki za-
szczyt i przyjemność. 
Młodzi ludzie, którzy 

składają wnioski o przyznanie stypen-
dium, osiągają najwyższe wyniki w na-
uce i realizują swoje pasje, najczęściej 
sportowe, artystyczne, informatyczne 
czy lingwistyczne. Wymaga to dużej 
samodyscypliny, świetnej organizacji 
pracy i często znajomości zasad logi-
styki. Jeżeli w ślad za tym idzie chęć 
dzielenia się swoją wiedzą, umiejęt-
nościami i wolnym czasem z innymi 
(deklaracja wolontariatu), to cudowną 
mamy młodzież. Przyznając stypendia, 
NSZZ „Solidarność” wspiera te „perły”  
z naszego regionu. Z żalem co roku mu-
simy odmówić przyznania stypendium, 
gdyż mimo wpłat coraz większej grupy 
darczyńców, środków �nansowych cią-
gle jest za mało. Apeluję o włączenie się 
w tę wspaniałą inicjatywę.

Wypowiedzi 
członków 
Kapituły

WYKAZ DARCZYŃCÓW / WYPOWIEDZI CZŁONKÓW KAPITUŁY
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Muzeum –Wdzydze Kiszewskie; KZ PUD-M w Kościerzynie; KZ P.B.E. „ELBUD” 
w Owśnicach (10),
Agencja Artystyczna „Malina” – Gliwice i Bałtycka Agencja Artystyczna (10),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Goręczynie (9),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Kolbudach (8),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Lęborku (8),
Zakłady Mleczarskie Polmlek-Maćkowy SA – Gdańsk (8 – �rma funduje stypendy-
stom ke�ry i jogurty)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w ENERGA-OPERATOR SA – Od-
dział w Gdańsku (7),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pomorskiej Spółki Gazownictwa  
sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy Gdańsk (7),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Niesłyszących w Wejherowie (7),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP, Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku (7),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Kartuzach (7),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w „POLIPOL MEBLE” w Chojnicach (7),
Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” (6),
Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach (6),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (5),
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Malborku (5),
Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej spółce Gazownictwa 
–  GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku (5),
Komisja Podzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Gdańsku (4),
Spółka „Akwen” (4),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego (4),
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (3),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Sopocie (3),
Stowarzyszenie „Solidarni ze Stocznią Gdańską” (3),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Cedrach Wielkich (3), 
Nadleśnictwo Starogard Gdański (3),
Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” (2),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” POWiK w Chojnicach (2),
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (2),

Renata Tkaczyk,  
członek Kapituły 
Funduszu

Fundusz Stypen-
dialny im. NSZZ „So-
lidarność” od 15 lat 

wspiera zdolną młodzież w wysiłku 
osiągnięcia jak najlepszego wykształ-
cenia zgodnego z kierunkiem zainte-
resowań. Stypendium, stanowi kwotę 
pieniędzy, ale Fundusz Stypendialny 
pełni również rolę motywującą do dal-
szej nauki, to także prestiż i wyróżnienie 
dla młodych ludzi. W 2016 roku stypen-
dia wręczała osobiście Premier RP Pani 
Beata Szydło, był też obecny Prezydent 
RP Pan Andrzej Duda. 

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wielu wartościowych, utalentowanych 
młodych ludzi, którzy pomimo trudniej-
szej sytuacji materialnej, nie tylko osią-
gają wysokie wyniki w nauce szkolnej, 
ale również są niezwykle utalentowani,  
posiadają wiele zainteresowań i pasji,  
udzielają się w szkole, angażują w wo-
lontariat i pomagają potrzebującym. 
Taka młodzież zasługuje na wsparcie! 
Nie wolno pozostawać obojętnym wo-
bec talentów i zaangażowania, które 
być może bez dodatkowego wsparcia 
nie będą miały okazji zaistnieć. 

Od kilku lat pojawiła się możliwość 
przekazywania na Fundusz Stypen-
dialny 1 proc. z zapłaconego podatku 
dochodowego. Jest to bardzo prosta  
i skuteczna możliwość wsparcia ambicji 
zdolnych, młodych ludzi pochodzących 
z uboższych domów. Serdecznie prosi-
my o przekazanie 1 procenta podatku 
na ten cel.

WYKAZ DARCZYŃCÓW / WYPOWIEDZI CZŁONKÓW KAPITUŁY

Rok 2016. Sala BHP, z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło.
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Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdań-
skim (2),
Komisja Międzyzakładowa Indywidualnych Członków NSZZ  
„Solidarność” w Gdańsku (2),
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 Zakładowa NSZZ „Solidarność” POM Mechan.-Toro-
we Gdańsk (2), 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku (2),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Morskiego 
Instytutu Rybackiego w Gdyni (2),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Specjali-
stycznym Gdańsk-Zaspa (2),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Kwidzynie (2),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP SKM w Trójmie-
ście Gdynia (2),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” BOMI SA Gdynia (2),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” HYDROBUDOWA 
– Gdańsk (2),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie 
Robót Czerpalnych 
i Podwodnych w Gdańsku,
Związek Pracodawców – Forum Okrętowe,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie 
Kartuzy – w Burchardztwie,
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” GPRD SKANSKA 
– Gdańsk
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Teatrze „Wybrze-
że” 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 Staro-
gardzie Gdańskim,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Chińsko – Polskie 
Towarzystwo Okrętowe SA w Gdyni, 

Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC,
Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Tele-
komunikacji 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,
MOTOR NAUTA Sp. z O.o. Gdynia, 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, Fabryki Urządzeń 
Okrętowych w Rumi
Fundacja Fahrenheit w Gdańsku,
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność, 
SKOK Pracowników Oświaty w Gdańsku,
Pracownicy z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” we FLEXTRONICS 
INTERNATIONAL POLAND w Tczewie, 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Mia-
sta w Tczewie

oraz darczyńcy indywidualni:
Alicja i Krzysztof Adamczykowie, Janusz Tadeusz Andryjen-
ko, Rafał Bałachowski, Iwona i Wacław Bielawscy, Karolina  
i Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Elżbieta i Zdzisław Brze-
zińscy, Jarosław Bylicki, Adam Chmielecki, ks. Wojciech 
Cichosz, Zdzisław Czapski, Bogumiła Elżbieta Czereda, 
Krzysztof Dośla, Piotr Duda, Ryszard Dubiela, Elżbieta Dzia-
łoszewska, Tadeusz Dzwonkowski, Barbara i Stefan Gaw-
rońscy, Piotr Gierszewski, Urszula i Ryszard Grycner, Michał 
Gurowski, Zdzisława i Zbigniew Haciowie, Teresa Hoppe, 
Ludwik Jakubek, Krzysztof Jankowski, Wojciech Jankowski, 
Aleksandra Jaszkowska, Adam Jaśkowski, Alicja Jeka, Elżbie-
ta i Krzysztof Jędrzejczykowie, Mirosław Kamieński, Barbara 
Kamińska, Elżbieta i Andrzej Kieszkowie, Anna Kocik, Maria 
Koman, Szymon Piotr Korytnicki, Michalina  
i Gerd Kosterke (Niemcy), Zbigniew Kowalczyk, Hanna Ko-
walewska-Minkiewicz, Jerzy Kozdroń, Adam Krawiec, Ma-
rzena Krefta, Wojciech Książek, Katarzyna i Jan Kulasowie, 
Teresa i Andrzej Kuberczykowie, Stefan Kubowicz, Artur Ku-
łakowski, Małgorzata i Ryszard Kuźmowie, Elżbieta Lampar-
ska, Aleksandra i Mirosław Lewiccy, Iwona i Edward Lipkow-
scy, Maciej Łopiński, Ewa Łowkiel, Maria Machola, Elżbieta 
Majewska, Ewa Majewska, Elżbieta i Marian Matochowie, 
Barbara Markiewicz, Gabriela i Jerzy Martyńscy, Mirosła-
wa Maria Meyer, Ewa i Piotr Mikołajczykowie, Aleksander 
Mrówczyński, Ewa Muża, Iwona Pawlaczyk, Paweł Piechota,  
Renata Piskozub, Irena Plichta, Maria i Kazimierz Plocke, 
Mariusz Słomiński, Kazimierz Smoliński, Mirosława i Florian 
Słończyńscy, Mieczysław Struk, Brunon Synak, Teresa Sza-
kiel, Wojciech Szczepański, Jan Szewczyk,   Elżbieta Szwoch, 
Antoni Szymński, Barbara i Janusz Śniadkowie, Krystyna 
Taranowska, Renata Tkaczyk, Danuta i Waldemar Uziakowie, 
Ryszarda Wąsowska-Szczepanowska, Anna i Tomasz Wieccy, 
Grażyna Wiśniewska, Edmund Wittbrodt, Danuta Wójcik, 
Elżbieta i Daniel Zydek, Ewa Zydorek, Jacek Żalikowski i inni 
anoniomowi darczyńcy.

WYKAZ DARCZYŃCÓW 

Rok 2016. Sala BHP, stypendium wręcza premier Beata Szydło.
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Corocznie Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
przyjmuje dwa apele, ws. wpłat na Fundusz Stypendialny oraz 
ws. przekazania 1 procenta od podatku na Fundusz Stypendialny. 
Czytamy w nich m. in.:

Przed nami rozstrzygniecie kolejnej edycji rozdziału środków  
z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na jego 
konto. Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, 
zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotych-
czas są to wpłaty najczęściej raz w roku, od 100 zł i więcej). Wykaz 
Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidar-
nosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl. Tam też 
znajduje się regulamin i wzór wniosku do pobrania. 

Koleżanko, Kolego,
Od 2014 roku mamy możliwość przekazania 1% odprowadzo-

nego podatku dochodowego na działalność statutową Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy organizacji prowadzącej Fundusz 
Stypendialny im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Teraz decydujesz 
o Twoim podatku! Przekaż 1% na ten cel! To nic nie kosztuje, a wes-
przesz przyznanie stypendiów dla młodych ludzi. Dobra edukacja 
przyszłych pokoleń to nasza sprawa. To wspólny polski i solidar-
nościowy skarb.  

Co trzeba zrobić, aby skutecznie przekazać 1 proc. podat-
ku?  Wystarczy wpisać w formularzu rozliczeniowym  PIT nr KRS: 
0000337122 lub po prostu skorzystać z darmowego programu 
do rozliczeń PIT z strony internetowej Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” lub Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy.

Informujemy, że środki należy wpłacać na konto Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” 
oraz informacją, kto wpłaca. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące 
spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, 
pok. 119, tel: 58 308 44 22, tel./fax 58 305 71 72), e-mail: oswiata-
@solidarnosc.gda.pl, odnośnie spraw fundacyjnych: Renata Tka-
czyk: 58 308 43 47, w sprawach �nansowych: skarbnik Zarządu
Regionu Stefan Gawroński: 58 308 43 39).

Pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom 
– Nadzieję i Solidarność. 

Z wyrazami szacunku:

Wojciech Książek, 
przewodniczący 
Kapituły Funduszu 

Apel o wpłaty na Fundusz Stypendialny
MAŁY PROCENT – WIELKA SPRAWA

Europo, wróć do swoich korzeni
 Jan Paweł II 

Trzeba mieć odwagę, żeby być 
tym, kim chce się być

,Jeżeli chcesz odnaleźć źródło, 
musisz iść pod prąd

Jan Paweł II 
 „Tryptyk rzymski”

Wszystko bierze swą moc z ide-
ałów

C. K. Norwid

Kogo Bóg chce zgubić, temu 
wpierw rozum odbiera

Sofokles, „Antygona”

Szanując innych – pokazujemy 
siebie

Naród, który nie szanuje swojej 
przeszłości, nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i nie ma 
prawa do przyszłości.

marszałek Józef Piłsudski

Dzieciństwo czyni człowiekiem
Janusz Korczak

Szkoło, szkoło, gdy cię wspomi-
nam, oczy mam pełne łez

Julian Tuwim

Jaki siew, taki plon

Żebyśmy potra�li różnić się pięknie
Cyprian Kamil Norwid

„

Rok 2008. Składanie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

APEL O WPŁATY

Krzysztof Dośla, 
przewodniczący 

Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”
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80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, Tel: 058 308 43 47; e-mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy jest organizacją pożytku publicznego. Serdecznie prosimy o przekazanie 1% 
podatku dochodowego na jej działalność. NR KRS: 0000337122

Wniosek o przyznanie stypendium NSZZ „Solidarność”
1. Dane osobowe ucznia:

Imię i nazwisko: …………......................…......................…......................…..�

Data i miejsce urodzenia: ......................................................................................................................................................................................................................

Imiona rodziców: ......................................................................................................................................................................................................................................

PESEL ucznia: …… ………………….. 

Seria i numer dokumentu tożsamości (legit. szkolna lub dowód osobisty): …………………………………………………………

Adres zamieszkania

Województwo:…..................................................powiat: ...................................................gmina: .....................................poczta: …..……………. 

kod pocztowy:…….……….…….. miejscowość: ………………………………..ul…………………………….……. …………….………………….

nr domu/mieszkania: ………………….….... Tel: ………………………….……..………….….……

e-mail*): ………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres urzędu skarbowego: ……………………………………………………………………………..……………..………….

Nazwa i adres szkoły, tel.: ……………………………………………………………………………………………………………..…….

Klasa (ukończona): …………........……........……...................…, pro�l kształcenia …………........……........…………………………………

Czy byłbyś w przyszłości zainteresowany pracą wolontariacką np. pomóc w nauce innym uczniom?  
(Proszę podkreślić właściwą odpowiedź).  

TAK                         NIE

 
2. Uzyskana średnia ocen na świadectwie szkolnym:  

       
3. Uzasadnienie złożenia wniosku przez ucznia:
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis ucznia-czytelny: ..........................................................................................................



*) Adres poczty elektronicznej (rodzica lub ucznia) proszę wpisać drukowanymi literami.
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4. Informacje rodziców/opiekunów prawnych o sytuacji materialnej (liczba osób na utrzymaniu oraz stosowne zaświadczenie o 
dochodach brutto, np. kopia PIT za poprzedni rok):

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych – czytelne: ..........................................................................................................................................................

5. Opinia wychowawcy klasy:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Podpis wychowawcy-czytelny: ...........................................................................................................................................................................................................

6. Rekomendacje: (W przypadku rekomendacji ze struktur NSZZ „Solidarność” – rekomendacja powinna pochodzić od Komisji Zakładowej 
lub Międzyzakładowej).

..................................�

..................................�

..................................�

..................................�

Podpisy – czytelne, pieczątki: .............................................................................................................................................................................................................

7. Oświadczenia:

a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyznania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. 
o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883.” 

b. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów �lmowych zawierających wizerunek mojego dziecka / mój wize-
runek zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości stypendialnych zorganizowanych przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy w 
Gdańsku na stronie internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” pro�lach interneto-
wych zarządzanych przez Fundację i Region jak Facebook oraz innych materiałach promocyjnych takich jak: ulotki, plakaty, biuletyny 
informacyjne w celu informacji i promocji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. 

8. Załączniki:

 Kopia świadectwa ucznia z bieżącego roku szkolnego,
 Dokumenty poświadczające sytuację materialną rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 Rekomendacje.

……………………………………., dnia……………………………….

Podpis ucznia / rodzica, opiekuna prawnego: ……………….………….………….………….………….………….………………….

Decyzja Kapituły:......................................................................................................... Kwota:.............................................................................................................

Podpisy członków Kapituły: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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 wspiera-
nia uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla 
uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróż-
niających się dodatkowymi, udokumentowanymi, szczególnymi 
osiągnięciami w zakresie nauki, działalności kulturalnej, artystycz-
nej, sportowej lub społecznej.

I. Postanowienia ogólne
1. W ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edu-

kacji i Pracy – tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie 
„Fundusz Stypendialny imienia NSZZ Solidarność”, zwany dalej 
Funduszem.

2. Celem Funduszu jest wspieranie �nansowe młodzieży pocho-
dzącej z niezamożnych rodzin z województwa pomorskiego,  
w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i roz-
wijaniu ich talentów.

3. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji, który spra-
wuje nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

4. Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Funduszu.
5.  Decyzje o podziale i przyznaniu, liczbie, oraz wysokości sty-

pendiów podejmuje Kapituła Funduszu. Decyzje Kapituły są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Środki �nansowe gromadzone na koncie Funduszu pochodzą 
z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Soli-
darność”, podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodaw-
ców Forum Okrętowe, zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat 
osób �zycznych lub prawnych oraz ze zbiórek publicznych.

7. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok na-
stępny. Są one gromadzone na koncie Fundacji. 

z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.
8. Biuro Funduszu znajduje się: Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”, 

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 58/308-44-22, 
e-mail:oswiata@soliddarnosc.gda.pl.  

II. Osoby uprawnione i kryteria przyznawania 
stypendiów

1. Środki z Funduszu są przeznaczone dla uczniów uczęszczają-
cych do szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, 
pro�lowanych, 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 ukie-
runkowanych uzdolnieniach naukowych, artystycznych, spor-
towych, 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 gimnazjalnej (przy średniej ocen nie mniejszej niż 4,75).

III. Procedura ubiegania się i zasady realizacji 
przyznanych stypendiów

Kapituła Funduszu rozpatruje wnioski, które spełniają następujące 
warunki:
1. Wniosek jest należycie wypełniony zgodnie z wzorem stano-

wiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku dołączono:
• kopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym, w którym 

składany jest wniosek
• potwierdzenia osiągnięć – kopie zaświadczeń, dyplomów itp.
• dokumenty i zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną 

rodziny/opiekuna prawnego
• rekomendacje.
3. Wniosek o stypendium może złożyć:
• rodzic lub opiekun prawny
• uczeń pełnoletni.
4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać (zło-

żyć) na adres: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, 
pok. 119, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, do dnia 20 
lipca danego roku (w przypadku przesłania – decyduje data 
stempla pocztowego).

5. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej: 
www.pomorskafundacja.org. 

IV. Postanowienia końcowe
1. Stypendia będą przyznawane podczas kolejnych obchodów  

rocznic Sierpnia’80.
2. Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu mają wszy-

scy darczyńcy.

V. Załączniki:
1. Wniosek.
2. Uchwała o powołaniu Kapituły Funduszu.

Gdańsk, dnia 26. 06. 2017 r.

Regulamin 
Funduszu Stypendialnego 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Z ostatniej chwili: 
Decyzją Kapituły przyznano trzy 
dodatkowe stypendia dla uczniów 
z terenów dotkniętych wichurami 
w sierpniu 2017 r.

Maciej Czapiewski – ukończył klasę II Gimnazjum w Bru-
sach, mistrz Europy (Praga 2017) w szybkości układania 
kostki Rubika, poparcie: Aleksandra Turowska – przewod-
nicząca „S’ oświatowej w Brusach,

Elżbieta Kobierowska – ukończyła klasę II Gimnazjum 
w Rytlu, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariuszka 
schroniska dla zwierząt, poparcie: Janusz Kitowski – prze-
wodniczący „S” oświatowej w Czersku, 

Tomasz Lipiński – ukończył klasę I Gimnazjum w Rytlu, 
reprezentuje z sukcesami szkołę w zawodach sportowych, 
jest zawodnikiem klubu sportowego „Borowiak” Czersk, 
wolontariusz hospicjum w Chojnicach, poparcie: Janusz 
Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku.
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Jacek Rybicki, prezes zarządu 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy

– Kto jest fundatorem i jakie są głów-
ne cele fundacji Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy?

– Założycielami Fundacji są Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz 
Związek Pracodawców Forum Okrętowe. To 
już sugeruje cel podstawowy przedsięwzię-
cia, czyli promocję szeroko rozumianego 
dialogu społecznego i partnerów społecz-
nych, jakimi są organizacje pracowników  
i pracodawców. 

– Obecnie najbardziej widoczną for-
mą działania Fundacji jest przyznawania 
stypendiów w Ramach Funduszu Sty-
pendialnego im NSZZ „Solidarność”.

– Kilka lat temu Fundacja przejęła pro-
wadzenie i organizowanie Funduszu Sty-
pendialnego NSZZ „Solidarność”. Do tej 
pory przyznano już kilkaset stypendiów. 
Otrzymali je zdolni uczniowie pochodzą-
cy z ubogich rodzin. To ważne wydarze-
nie – stypendia corocznie wręczane są 31 
sierpnia i stanowią swoisty most łączący 
przeszłość i teraźniejszość. To także dla 
młodzieży lekcja historii. Od kilku lat sta-
ramy się też rozszerzać działalność Fundacji 
na nowe obszary. Stąd w ubiegłym i w tym 
roku realizujemy dwa programy skierowa-
ne do seniorów, mające na celu wyposaże-
nie ich w pewnego rodzaju umiejętności 
ułatwiające udział w życiu publicznym  
i aktywność w dzisiejszym świecie – od 
znajomości komputera zaczynając, po-
przez media społecznościowe, zakupy  
w internecie, aż do pisania petycji czy bu-
dżetu obywatelskiego. 

– Skąd środki na działalność Fun-
dacji?

– Fundusze pochodzą z różnych źródeł. 
Kapitał początkowy powstał z wpłat fun-
datorów. Na stypendia prowadzona jest 
osobna zbiórka. Od lat wpłacają na nie 
osoby �zyczne, organizacje związkowe, ale
również pracodawcy. Jedna z najwyższych 
w tym roku wpłat pochodzi z Chipelbroku 
– Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrę-

towego S.A. Pomorska Fundacja Eduka-
cji i Pracy ma status organizacji pożytku 
publicznego, a więc otrzymujemy także 
odpisy  jednego procenta od podatku 
osób �zycznych. Przy okazji chciałbym za-
apelować, nie tylko do związkowców, aby 
przy wypełniania deklaracji podatkowych 
pamiętali o Fundacji. To w końcu nasza 
wspólna sprawa. Więcej odpisów – to wię-
cej stypendiów i programów realizowanych 
przez Fundację. Oczywiście, jeżeli realizuje-
my jakieś programy to uzyskujemy również 
fundusze z grantów. Tegoroczny program 
skierowany do seniorów jest �nansowany
z grantu z Ministerstw Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej. Trzeba też podkreślić, że 
ani Zarząd Fundacji, ani Rada, ani Kapituła 
stypendialna nie pobierają żadnych wy-
nagrodzeń, stąd koszty funkcjonowania 
Fundacji są stosunkowo niewielkie.

Jakie są plany Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy na przyszłość?

– Planujemy dwa kierunki rozwoju. 
Pierwszy kierunek dotyczy młodzieży. 
Chcemy oprócz stypendiów, realizować 
programy, które tak jak w przypadku se-
niorów, mogłyby aktywizować młodzież 
właśnie w szeroko rozumianej debacie 
publicznej, mediacji, negocjacjach. Za-
uważamy, że w programach edukacyj-
nych młodych ludzi właściwie ta tematyka 
nie występuje. O ile w programach szkolnych 
są elementy dotyczące przedsiębiorczości,  
o tyle np. o związkach zawodowych i ich 
roli w szeroko rozumianym społeczeństwie 
obywatelskim  właściwie mowy nie ma. Nie-
co lepiej jest na uczelniach. Dlatego m.in. 
planujemy organizowanie cyklicznego kon-
kursu na prace licencjackie i magisterskie 
związane z „Solidarnością”, które powstały 
na pomorskich uczelniach. Drugi obszar 
działania to dialog społeczny. Tu też jest 
wiele do zrobienia. Mamy nowe instytu-
cje dialogu, warto by spopularyzować ich 
działanie i rolę, szczególnie  na szczeblu 
zakładów pracy. 

Dla młodych 
i dla seniorów

Kilka lat temu Fundacja przejęła 
prowadzenie i organizowanie Fun-
duszu Stypendialnego NSZZ „So-
lidarność”. Do tej pory przyznano 
już kilkaset stypendiów. Otrzymali 
je zdolni uczniowie pochodzący 
z ubogich rodzin. To ważne wy-
darzenie – stypendia corocznie 
wręczane są 31 sierpnia i stanowią 
swoisty most łączący przeszłość 
i teraźniejszość.

„

Zarząd Fundacji
Jacek Rybicki – Prezes Zarządu
Renata Tkaczyk – Członek Zarządu
Rada Fundacji
Bogdan Olszewski – Przewodniczący 
Rady
Wojciech Książek – Członek Rady
Jerzy Czuczman – Członek Rady
Zbigniew Kowalczyk – Członek Rady

Celem Fundacji  są działania na rzecz 
poprawy sytuacji społeczno ekonomicz-
nej zatrudnionych w tym w szczególno-
ści grup dyskryminowanych: młodzieży, 
kobiet, osób niepełnosprawnych, osób 
starszych na rynku pracy oraz wspar-
cie osób bezrobotnych, pracowników 
zagrożonych utratą pracy w wyniku re-
strukturyzacji przedsiębiorstw, a także 
z innych przyczyn poprzez:
 Działania na rzecz budowy społe-

czeństwa obywatelskiego i edukację 
dla demokracji,

 Działania charytatywne,
 Wypracowanie nowych, innowacyj-

nych rozwiązań społecznych,
 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży przez działalność 
stypendialną i inne formy wsparcia,

 Wspieranie doskonalenia zawodo-
wego i edukacji osób dorosłych,

 Promocja i upowszechnianie rozwią-
zań innowacyjnych i dobrych prak-
tyk w tym społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw,

 Analizę sytuacji społeczno ekono-
micznej grup dyskryminowanych,

 Monitorowanie rynku pracy,
 Analizę trendów i tendencji,
 Wspieranie szkolnictwa techniczne-

go i kształcenia zawodowego,
 Opracowanie szkoleń „na miarę”,
 Prowadzenie kampanii społecznych 

na rzecz kształcenia ustawicznego 
wśród pracowników, pracodawców, 
decydentów, instytucji szkolenio-
wych i instytucji rynku pracy,

 Budowanie partnerstw i sieci sek-
torowych na rzecz rozwiązywania 
trudnych problemów rynku pracy,

 Prowadzenie systemów doradztwa 
dla uczniów, pracowników, praco-
dawców i partnerów społecznych,

 Wspieranie i promocję dialogu spo-
łecznego.

Zarząd i Rada 
Fundacji

Cele 
Fundacji
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Starzenie się ludności – znaczący 
wzrost liczby  osób uznawanych w spo-
łeczeństwach  za stare –  kojarzy się ze 
społecznym zagrożeniem.  W mediach są 
przedstawiane apokaliptyczne wizje de-
mogra�czne  zgodnie, z którymi  światu
grozi prawdziwe „tsunami” seniorów, któ-
rzy są traktowani na ogół jako jednorodna  
z punktu widzenia stanu zdrowia, wital-
ności, potrzeb zbiorowość, utrzymywana 
przez społeczeństwo, której wymagania  
oznaczają nadmierną eksploatację spo-
łecznych zasobów. W  tym podejściu oso-
ba starsza przedstawiana jest jako ktoś, kto 
czerpie ze społecznych zasobów, ale do 
nich nie dokłada, akcentowane są  kosz-
towne problemy socjalne i ekonomiczne 
związane ze starzeniem się ludności, rza-
dziej myśli się o tym jak o wyzwaniu, a jesz-
cze rzadziej jak o nowych możliwościach  
i szansach na rozwój.   Pomorska Fundacja 
Edukacji i Pracy postanowiła zmierzyć się  
z tym tematem i poprzez programy aktywi-
zujące tra�ć do seniorów, którzy chcą czyn-
nie spędzać czas, jednocześnie umożliwiając 
społeczeństwu korzystanie z ich dorobku  
i doświadczenia, które przecież jest niemałe. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
starszych przygotowaliśmy kolejno rok po 
roku dwa programy aktywizujące, z których 
pierwszy „Vademecum aktywności seniora 
– samopomocowe grupy wsparcia” skupio-
ny był na budowaniu bezpiecznego życia 
seniorów, którzy są szczególnie narażeni 
na ataki wszelkiego rodzaju oszustów  
i �rm działających na pograniczu prawa. 
Podczas zajęć uczestnicy uczyli się rozpo-
znawać metody wykorzystywane przez 
oszustów, oraz następnie w kolejnym eta-
pie zajęć przygotowali się do dzielenia tą 
wiedzą z innymi starszymi osobami w ra-
mach działalności samopomocowych grup 
wsparcia, które utworzyli. Między innymi  
doskonalono asertywność, jako kompe-
tencję społeczną ułatwiającą wartościowe 
relacje społeczne. Każdy miał możliwość 
doskonalić tą cechę ćwicząc pod okiem 
trenerów.

Kolejny program „Akademia społecz-
nika – aktywność i partycypacja seniorów 
w życiu publicznym i społecznym” miał na 
celu pokazać celowość zaangażowania 
osób starszych w debatę publiczną, oraz 
wpłynąć na wzrost aktywności i zaangażo-

wania pomorskich seniorów w sprawy pu-
bliczne i społeczne. Zadanie zrealizowano 
wyposażając uczestników w wiedzę korzy-
stania z różnych nowoczesnych narzędzi w 
procesach partycypacji, a w szczególności 
możliwości jakie daje budżet obywatelski, 
petycja i e-petycja. Uczestnicy uczyli się ko-
rzystać z internetu w następujących aplika-
cjach: e-petycja, Facebook, e-poczta. Apli-
kacje te umożliwiają przygotowanie pety-
cji do władz, zbieranie pod nią podpisów,  
a także wymianę myśli, poglądów i konsul-
tacje pomysłów. Aby skutecznie zapobie-
gać e-wykluczeniu seniorów w programie 
była również  nauka korzystania z innych 
aplikacji internetowych takich jak: Zinte-
growany System Obsługi Pacjenta, e-ZUS, 
i robienie zakupów spożywczych przez 

PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB W WIEKU 60+ 

Polityka senioralna  
w pigułce 

internet. Kolejnym etapem zadania była 
wizyta w jednym z centralnych urzędów 
rządu RP.

Ludzie starsi to też ogromna liczba 
aktywnych osób, które chcą być potrzeb-
ne, chcą pomagać, chcą być z ludźmi. Ich 
codzienna praca sprawia, że wszystkim 
żyje się łatwiej i można się od nich wiele 
nauczyć. Mamy nadzieję, że w przyszłych 
latach będziemy mieli możliwość przy-
gotować dla tej grupy społecznej równie 
interesujące zajęcia. Pomysłów jest wiele, 
a między innymi: turniej brydża, zawody 
wędkarskie i wiele innych.  

Średnia wieku osób uczestniczących  
w obu programach wynosiła 70 lat.

Renata Tkaczyk
r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl
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Szkolenia w ramach „Akademii społecznika”, maj 2016 r.
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Przekaż 1 procent

80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24 
Telefon: 58 308 43 56

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Założyciele Fundacji

LICZY SIĘ KAŻDA WPŁATA,  
TAKŻE TWOJA!

Fundacja została ustanowiona przez Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe w celu poprawy 
sytuacji społeczno-ekonomicznej młodzieży, kobiet, osób niepełno-
sprawnych oraz osób starszych. Cel realizowany jest poprzez działal-
ność stypendialną, monitoring rynku pracy, organizację wolontariatu, 
wspieranie i promocję dialogu społecznego. 

Na zdjęciu : Stypendystki Eliza Banasik i Weronika Patalong. Weronika jest obecnie 
już dojrzałą artystką, ukończyła Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec, Eliza jest 
absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje w jednej z kancelarii 
prawnych w swoim zawodzie. Nie zarzuciła jednak pasji, jaką jesat dla niej muzyka, 
nadal koncertuje, wykonując m.in. utwory Jacka Kaczmarskiego.

fot. Paweł Glanert


