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Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej, kadencja 2023-2028.

Po przerwie wracamy do wydawania naszego związkowego 
pisma Rozwaga i Solidarność. Teraz Rozwaga będzie się ukazywać 
w formie internetowego newslettera w formie pliku PDF, nie będzie 
wersji drukowanej. Postaramy się, żeby dwa razy w miesiącu (lub 
– w razie potrzeby i częściej) w Waszych skrzynkach e-mailowych 
było dostępne aktualne wydanie. Do każdej przesyłki dołączony 
będzie IBIS, czyli Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności, wy-
dawany przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Oczywiście, newsletter można wydrukować i np. wywiesić 
w związkowej gablocie. 

Wydawnictwo będzie także dostępne na naszej stronie inter-
netowej www.solidarnosc-stocznia.pl. 

Tak jak w poprzednich latach będziemy informować o wszyst-
kim, co dzieje się w naszej organizacji związkowej, ale też i w na-
szym zakładzie. Nie zabraknie także szerszej informacji o działal-

ności naszego Związku – zarówno na szczeblu Zarządu Regionu 
Gdańskiego, jak i Komisji Krajowej. Poinformujemy również o tym, 
co dzieje się w kraju (i za granicą) i jaki ma to wpływ na działal-
ność NSZZ „Solidarność”. Będziemy się starali, aby nasze treści były 
uzupełnione ciekawym serwisem fotograficznym. Znajdziecie też 
podlinkowania do innych treści internetowych ze stron związko-
wych (nasza organizacja związkowa, Region, Krajówka), aby infor-
macja była jak najbardziej wyczerpująca. 

A w bieżącym wydaniu – przedstawiamy informacje po wy-
borach w Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej.

Przyświeca nam cel: dobrze poinformowani związkowcy to siła 
naszego Związku!

Życzymy dobrej lektury!
Redakcja

Koleżanki i Koledzy, drodzy Związkowcy

www.nszz-stocznia.pl
wiesz więcej!

Mam zaszczyt poinformować, że zostałem wybrany 
nowym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”  
Stoczni Gdańskiej na kadencję 2023–2028.
Dziękuję za zaufanie.

Karol Guzikiewicz
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24 lutego odbyły się wybory 
w Organizacji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańsk. Długoletni 
przewodniczący Roman Ga-
łęzewski odszedł na emery-
turę. Jego dotychczasowy 
zastępca, Karol Guzikiewicz, 
będzie szefował stoczniowej 
„Solidarności” w kadencji 
2023–2028. 

Gościem WZD był Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG, 
który jednocześnie sprawował 
opiekę nad przebiegiem wy-
borów z ramienia Regionalnej 
Komisji Wyborczej. W krótkim 
wystąpieniu podziękował on 
Romanowi Gałęzewskiemu za 

wieloletnią pracę na rzecz „So-
lidarności”, zarówno tej stocz-
niowej, jak i regionalnej oraz 
krajowej. 

– Działania związku zawo-
dowego są ściśle powiązane z 
kondycją firm, dlatego nie bez 
powodu na wszystkich posie-
dzeniach Komisji Zakładowej 
są omawiane sprawy produk-
cyjne. Przez te wszystkie lata, 
gdy byłem przewodniczącym, 
miałem przyjemność współ-
pracować z ludźmi wrażliwy-
mi na drugiego człowieka, 
za co im serdecznie dziękuję. 
We władzach Związku zawsze 
dążyliśmy do konsensusu. Ko-
misja Międzyzakładowa była 
aktywna na różnych polach, 

także na zewnątrz zakładu 
pracy. Braliśmy udział w straży 
przy grobie bł. Księdza Jerze-
go, w manifestacjach organi-
zowanych przez Region i Ko-
misję Krajową – mówił Roman 
Gałęzewski, który przedstawił 
sprawozdanie z działalności 
Komisji Międzyzakładowej w 
mijającej kadencji. 

Związkowcy, żegnając swo-
jego długoletniego „dowódcę” 
wręczyli mu replikę szabli ofi-
cerskiej oraz medal za zasługi 
dla NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej z wizerunkiem bł. 
Księdza Jerzego Popiełuszki.

Karol Guzikiewicz, kandy-
dując na stanowisko przewod-
niczącego, zadeklarował, że 

praca władz organizacji związ-
kowej będzie oparta przede 
wszystkim na współpracy po-
między jej członkami. – Będzie-
my drużyną na dobre i na złe 
chwile. Musimy sobie zdawać 
sprawę, że dopóki nie powsta-
nie fabryka wież wiatrowych, 
nie możemy być spokojni 
– mówił Karol Guzikiewicz, któ-
ry był jedynym kandydatem na 
stanowisko przewodniczące-
go Komisji Międzyzakładowej, 
która w rejestrach Regionu 
Gdańskiego ma numer 1. 

Gościem WZD był także 
Krzysztof Żmuda, przewodni-
czący „Solidarności” w Stoczni 
Remontowa Shipbuilding.

(mk)

Karol Guzikiewicz nowym przewodniczącym

Rozmowa z Romanem 
Gałęzewskim, wieloletnim 
przewodniczącym 
„Solidarności” 
w Stoczni Gdańskiej

– Funkcję przewodniczą-
cego stoczniowej „Solidar-
ności” pełniłeś od 1998 roku. 
Jak oceniasz te 25 lat swojej 
pracy?

– Dla mnie Związek to jest 
druga rodzina. W mojej działal-
ności związkowej bardzo po-
magał mi mój zespół. Często 
pomysły przygotowywali moi 
współpracownicy, a ja byłem 
tym ostatnim ogniwem. Tak 
jak większość szefów organi-
zacji związkowych zdaję sobie 
sprawę, że działania Związku 
w dużej mierze zależą od sy-
tuacji zakładu pracy. Początek 
działalności związkowej, za 
który teraz dostajemy medale, 
wydaje się, że był trudny. Ale 
wówczas wszystko było prost-
sze, był jeden wróg, chcieliśmy 
wolności i nic więcej. Po 1989 
nasze drogi się rozeszły. Dla 
mnie najtrudniejszym okresem 
są lata 90., kiedy dominowało 
hasło: mamy w Polsce wolność 
i siedźcie cicho. A tak naprawdę 

nie była to taka wolność, o jaką 
walczyliśmy. Tłumaczono nam, 
że musimy zaciskać pasa i nie 
upominać się o nic, bo takie są 
potrzeby nowej ekonomii. Dzi-
siaj, po latach okazało się, że 
to nieprawda, nie trzeba było 
likwidować PGR-ów, zakładów 
pracy. A zakłady były likwido-
wane po to, aby ktoś mógł ten 
majątek przejąć. Ta sytuacja 
trwa zresztą do dzisiaj. Dlate-
go związki zawodowe mają 
wciąż trudno. Liberalizm, jesz-
cze połączony z neokomuni-
zmem, jest dużo groźniejszy 
niż ten komunizm za PRL-u, o 
którym wszyscy wiedzieli, że 
trzeba z nim walczyć. Dzisiaj 
słyszymy, jak niektórzy polity-
cy wypowiadają się tak samo, 
albo jeszcze gorzej, niż 50 
czy 60 lat temu, i te osoby są 
uważane za nowoczesne, na 
czasie. Dla mnie, to policzek 
i wiem, że „Solidarność” musi 
wciąż walczyć. Pracę w naszej 
komisji ułatwiało to, że za-
wsze była to to gra zespołowa. 
Działaliśmy w ten sposób, że 
czasami nie było wiadomo, 
kto jest liderem. Liderów było 
wielu, niektórzy już niestety 
nie żyją. 

– Nie jest to niestety czę-
ste podejście do liderowania 
zespołem?

– Powiem, że byłbym idiotą, 
gdybym tego nie robił. Byłby 
to dyktat i udawanie, że jestem 
mądrzejszy od kolegów. A my 
z taką głupotą przecież walczy-
liśmy. Ostatnie kilka lat poka-
zały, że można działać inaczej, 
czyli jednocześnie patrzeć i na 
człowieka, i na ekonomię. Ale 
ciarki mnie przechodzą, kiedy 
słucham niektórych polityków, 
którzy powołując się na „Soli-
darność”, działają na niekorzyść 
pracowników i zwykłych Pola-
ków, i to jest dla mnie przykre. 
Pewnie do końca życia będę 
– tam gdzie będę mógł – reago-
wać na tego typu zachowania. 
Przestaję być przewodniczą-
cym, ale ze Związku nie od-
chodzę. A jeśli chodzi o liderów 
stoczniowej „Solidarności” to 
wiem, że będą lepsi ode mnie. 
Mają już inne doświadczenie. 
Na Związek więc patrzę ze spo-

kojem, natomiast na kraj – na 
pewno z niepokojem. 

ROMAN GAŁĘZEWSKI 
był uczestnikiem strajku 
w sierpniu 1980 roku w CR 
Dalmor, do NSZZ „Soli-
darność” zapisał się we 
wrześniu 1980. Od 1983 
zatrudniony w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. 
1983-1988 kolporter pisma 
TKZ stoczni „Rozwaga i So-
lidarność”, zaangażowany 
w pomoc dla represjono-
wanych. W maju i sierpniu 
1988 współorganizator 
strajków w Stoczni Gdań-
skiej, wiceprzewodniczący 
Komitetu Strajkowego, 
a w sierpniu także członek 
MKS. Od 1998 przewodni-
czący KZ „S” Stoczni Gdań-
skiej, od 2002 delegat na 
WZD Regionu Gdańskiego 
oraz KZD; od 2006 członek 
Komisji Krajowej „S”. (En-
cyklopedia Solidarności)

Przestaję być przewodniczącym, 
ale ze Związku nie odchodzę

Pożegnanie Romana Gałęzewskiego.
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Przewodniczący 
Karol Guzikiewicz

Organizacja Międzyzakładowa  
NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej,  
kadencja 2023–2028

PREZYDIUM

 Wiceprzewodniczący  
ds. socjalnych i BHP
Lech Górski 

Wceprzewodniczący ds. pra-
cowniczych i produkcji 
Dariusz Tybura  

Wiceprzewodniczący  
ds. negocjacyjnych 
Zbigniew Lelko 

Członek prezydium 
Bogdan Bartosewicz 

Członek prezydium 
Włodzimierz Kluk

Członek prezydium 
Wanda Górska

Członek prezydium 
Stanisław Birna 

Członek prezydium 
Marcin Nalewski

Członek prezydium 
Zbigniew Wiszowaty

Członek prezydium 
Małgorzata Tabaka

Członek prezydium 
Dariusz Socha

Członek prezydium 
Tomasz Wojtaszek

Delegaci na WZD, które odbyło się 24 lutego 2023 roku, oprócz 
przewodniczącego wybrali 28-osobową Komisję Międzyzakładową 
oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną. 
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W kolejnej 
Rozwadze m.in.: 
• Zakres obowiązków 

członków Prezydium
• Wykaz świadczeń dla 

naszych Związkowców
• Benefity za aktyw-

ność związkową
• Działania na rzecz zwięk-

szenia liczby członków 
naszej Organizacji 
Międzyzakladowej.

Tomasz Grabowski

Lech Karnath

Przemysław LipińskiPiotr LenartowskiZbigniew Kowalewski

Adam Marchewka

Ewa Połajdowicz, 
sekretarz komisji

Cezary Oberda

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA

Lucyna Turowicz,  
księgowa Związku

Maciej Walerzak

Komisja Rewizyjna
Piotr Wieczorek,  
przewodniczący
Robert Chrościelewski
Andrzej Wysocki

Delegaci na WZD 
Regionu Gdańskiego  
Karol Guzikiewicz
Lech Górski
Dariusz Tybura
Zbigniew Lelko

Delegaci na WZD Sekcji 
Krajowej SKPO
Bogdan Bartosewicz 
Przemysław Folwarski 
Lech Górski 
Karol Guzikiewicz 
Włodzimierz Kluk 
Zbigniew Kowalewski 
Zbigniew Lelko 
Marcin Nalewski 
Dariusz Socha 
Dariusz Tybura 
Piotr Wieczorek 
Zbigniew Wiszowaty, sekretarz

W prezydium KM pozostały 
dwa nieobsadzone 
miejsca (wakaty).
Do Komisji Międzyzakładowej 
wybrani zostali również 
Dariusz Grosz i Marian 
Pipka. Ich zdjęcia zamieścimy 
w jednym z najbliższych 
wydań „Rozwagi”.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Przemysław Folwarski

Kazimierz Trawicki

Jarosław Biskup


