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Anna Walentynowicz  
– od Niej wszystko się zaczęło

Anna Walentynowicz nigdy nie zabiegała o sławę i odznaczenia. Jej rola w odzyska-
niu przez Polskę niepodległości jest ogromna, choć współcześnie próbuje się ją umniej-
szyć. To dzięki tej skromnej, pracowitej i odważnej suwnicowej ze Stoczni Gdańskiej 
dziś możemy świętować 35-lecie powstania NSZZ Solidarność.

Była stale inwigilowana przez esbeków do 1989 roku. Stała się solą w oku komunistów. 
W październiku 1981 roku podczas jej spotkania z robotnikami w Radomiu podjęto próbę jej 
otrucia za pomocą leku Furosemidum. Kolejna sprawa przeciwko funkcjonariuszom SB, którzy 
mieli dokonać zabójstwa Anny Walentynowicz, zaplanowana jest na 5 listopada tego roku.

– Chciała lepszej, uczciwej Polski. Takiej, w której każdy obywatel będzie czuł się 
równy, potrzebny i ważny. 
Gdyby zrealizowano wizję na-
szego kraju, którą prezento-
wali m.in. babcia i prezentu-
ją państwo Gwiazdowie, teraz 
mielibyśmy całkowicie inną 
Polskę. Rządzący zupełnie 
zatracili ideały Sierpnia ’80, 
z czym babcia nigdy się nie 
pogodziła. Do końca wierzyła, 
że Polska i Polacy potrzebują 
Solidarności – podkreśla Piotr 
Walentynowicz, wnuk legen-
darnej działaczki „S”.

W numerze także relacja 
z odsłonięcia pomnika Anny 
Walentynowicz w Gdańsku.

Skok na SKOK-i
Od wielu lat SKOK-i wydają się być 

solą w oku polityków koalicji rządzącej 
i urzędów państwowych. Dotychczasowe 
działania sejmu, byłego premiera i obec-
nej szefowej rządu, Ministerstwa Finan-
sów i Komisji Nadzoru Finansowego przy 
wsparciu mainstreamowych mediów wska-
zują na jedno – ciągłą próbę niszczenia 
dobrego imienia Kas i dążenie do ich li-
kwidacji.
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Lekcja historii  
na trzeźwo

Skandalem zakończyła się kampania na 
facebookowym fanpage’u wódki Żytnia 
Extra. Agencja reklamowa Project z Torunia 
odpowiedzialna za promocję brandu w me-
diach społecznościowych wykorzystała do 
tego najsłynniejsze zdjęcie upamiętniające 
Zbrodnię Lubińską. Co więcej zdjęcie zo-
stało podpisane w hańbiący wręcz sposób, 
który sugerował, że to obrazek z wieczoru 
kawalerskiego: „KacVegas? Scenariusz pi-
sany przez Żytnią”. W wyniku historycz-
nej niewiedzy, ignorancji i kradzieży zdję-
cia zbeszczeszczono symbol sierpnia ’82.

Prezydent Lubina Robert Raczyński i szef Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski złożyli w pro-
kuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Swych praw będzie dochodził także au-
tor historycznego zdjęcia.

Szczaw i mirabelki,  
czyli kuchnia  
Stefana

Wszystko wyschło, ale nie szczaw. Mi-
rabelki też obrodziły. Czasy są trudne. Susza za oknem. 
Ale na konkursy czas jest zawsze dobry. Dlatego z rado-
ścią informujemy o nowej edycji tradycyjnego konkursu 
„Kuchnia Stefana. Przepis dziadka” – żartuje w felietonie 
dr Paweł Janowski. – Głównymi bohaterami są szczaw 
i mirabelki. Proponowane potrawy muszą w swoim skła-
dzie zawierać wspomniane składniki, które są bogate 
w drogocenne kwasy, niezbędne w procesie metaboli-
zmu organizmów wielokomórkowych. Takie niepozor-
ne, takie zwyczajne, a jednak nadzwyczajne.

Mówi się, że Polak głodny, to Polak zły. Coś w tym 
powiedzeniu musi być na rzeczy. Taki na ten przykład 
Stefan z Łodzi. Nie wiem, czy Państwo go znają, ale cie-
kawa to postać. Wydaję się, że jakiś nienasycony, nie-
zaspokojony jest. Nawet bardzo jakoś. Bardzo głodny 
jest Pan Stefan.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: zwolnienia 
grupowe – stażysta też się liczy, obowiązki pracodawcy w dni upalne, uwaga – dziecko na 
rowerze.

S t a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Solidarność  
zmieniła moje życie

Solidarność wpłynęła na mnie nie tylko jako na człowieka i oby-
watela, ale także jako na muzyka – mówi Krzysztof Cugowski, wo-
kalista rockowy, założyciel zespołu Budka Suflera, w rozmowie 
z Agnieszką Żurek. Muzyk 29 sierpnia wystąpi podczas koncer-
tu „My, naród” organizowanego w 35. rocznicę powstania NSZZ 
Solidarność.

Niech żyje „Inka”!
„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam 

się jak trzeba”. Treść ostatniego więzien-
nego grypsu Danuty Siedzikówny obierają 
za swoje motto dzisiejsze dwudziestokilku-
latki. Pamięć o „Ince” powraca. 28 sierpnia 
minie 69 lat od śmierci legendarnej sanita-
riuszki V Brygady Wileńskiej AK. 

Na islamskim celowniku
Ogłoszona kilka tygodni temu wiadomość o pierw-

szym polskim terroryście-samobójcy zelektryzo-
wała opinię publiczną. Choć przypadek Jacka S. 
z Polską ma de facto niewiele wspólnego, wywo-
łał pytania o bezpieczeństwo naszego kraju. Czy 
Polska jest dobrze przygotowana na wojnę z ter-
roryzmem?

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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To jest nowe otwarcie: 
szef związku o spotkaniu 
z Prezydentem RP
– To było bardzo dobre spotkanie. Zwłaszcza w porównaniu 
z tym, co było do tej pory. Nie przypominam sobie, by pre-
zydent Komorowski zapraszał nas na tego typu rozmowy, 
choć o to zabiegaliśmy – mówi Piotr Duda, szef „Solidarno-
ści” po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. – Pan 
prezydent powtarzał trzy razy, że nie wycofuje się z żad-
nych obietnic przedwyborczych.

Dzisiaj w Pałacu Prezydenc-
kim doszło do spotkania zor-
ganizowanego z inicjatywy 
Prezydenta RP. O dołączeniu 
dodatkowych pytań do wrze-
śniowego referendum Andrzej 
Duda rozmawiał z liderami 
obywatelskich inicjatyw re-
ferendalnych w sprawie wie-
ku emerytalnego, obowiązku 
szkolnego sześciolatków i La-
sów Państwowych.

– Pan prezydent jest zdeter-
minowany, by zadać te pyta-
nia, by społeczeństwo wypo-
wiedziało się w tych trzech 
sprawach – podkreśla Piotr 
Duda, który występował jako 
pełnomocnik wniosku obywa-
telskiego ws. wieku emerytal-
nego. – Jako „Solidarność” za-
proponowaliśmy inny termin 
referendum. Jeśli z powodów 
prawnych nie mogłoby dojść 
do dodania dodatkowych py-
tań 6 września, to mogłyby 

zostać zadane przy okazji wy-
borów parlamentarnych 25 
października. Decyzja oczy-
wiście należy do pana prezy-
denta, który ma rozmawiać ze 
swoimi ekspertami i podejmie 
tę kwestię – wyjaśnia prze-
wodniczący KK i dodaje: – To 
jest nowe otwarcie.

„Solidarność” na począt-
ku lipca razem z PiS złożyła 
wniosek do prezydenta Ko-
morowskiego o rozszerzenie 
wrześniowego referendum 
o pytania dotyczące wieku 
emerytalnego, prywatyza-
cji Lasów Państwowych oraz 
obowiązku szkolnego sześcio-
latków. W sierpniu Piotr Duda 
zaapelował o to samo do pre-
zydenta Andrzeja Dudy, który 
już jako prezydent elekt zapo-
wiedział, że po zaprzysiężeniu 
zamierza złożyć projekt usta-
wy dotyczący wieku emery-
talnego. n

Duda odpowiada Kopacz: 

Obywatele nie są za głupi  
na referendum
Polacy chcą dodatkowych pytań w referendum! Podpisało się 
pod nimi blisko 6 milionów obywateli, a ponad 20 milionów chce 
dzisiaj jego przeprowadzenia. Dlatego Ewa Kopacz nie będzie 
nam mówiła, czy obywatele mają prawo decydować, czy nie.

To niedopuszczalne, że igno-
ruje się głos obywateli w istot-
nych sprawach, a serwuje py-
tania, które dotyczą wąskiej 
części społeczeństwa. Efektem 
będzie niestety niska frekwen-
cja 6 września.

Ale jak widać z wyborczych 
haseł pani premier nawet „słu-
cham” nie jest prawdziwe. A jeśli 
nawet – jak twierdzi – słucha, to 
już na pewno nie rozumie, a tym 
bardziej nie pomaga. W zamian, 
po ośmiu latach nieróbstwa, fun-
duje społeczeństwu objazdową 
szopkę, co w istocie jest żenu-

jącym spektaklem hipokryzji.
Mamy do czynienia z paradok-

sem, gdzie z jednej strony jeź-
dzi się po Polsce i podkreśla się 
mądrość społeczeństwa, które-
go rząd chce słuchać, a z drugiej 
w myśl zasady – władza wie le-
piej – uważa się je za zbyt głu-
pie, aby pozwolić na wypowia-
danie się w referendum. A tym 
bardziej, że nie potrafi liczyć.

Przypominam pani Premier, że 
zapaść w systemie emerytalnym 
to zasługa PO-PSL, która przez 
ostatnie osiem lat wydrenowała 
Fundusz Rezerwy Demograficz-

nej, promowała śmieciówki i nie-
płacenie składek. To jest faktycz-
na przyczyna deficytu Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Czas 
pokazał, że wydłużenie wieku 
emerytalnego czy manewr z OFE 
w żaden sposób nie rozwiązało 
problemów FUS. I bez wpływów 
ze składek – nie rozwiąże! W za-
mian wpędza w bezrobocie coraz 
więcej ludzi po sześćdziesiątce.

Czas na prawdziwe reformy. 
Te zwiększające wynagrodzenia, 
likwidujące śmieciówki, zmniej-
szające obciążenia podatkowe 
najuboższym i promujące do-
bre stabilne zatrudnienie. Ale 
do tego trzeba odwagi, chęci 
i mądrości, a nie cynizmu, hi-
pokryzji i buty.

Piotr Duda
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Proponowana wysokość płacy minimalnej  
nie do przyjęcia 

Decyzja prezydium KK
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas 
posiedzenia w Gdańsku podtrzymało stanowisko reprezen-
tatywnych central związkowych dotyczące wzrostu mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku o co naj-
mniej 7,4%, czyli do wysokości 1880 złotych.

Zaproponowana przez Radę 
Ministrów wysokość płacy mi-
nimalnej jest niedostatecz-
na. „Solidarność" podkreśla, 
że będzie to kolejny rok, kie-
dy wydajność pracy pracow-
ników rośnie szybciej niż ich 
wynagrodzenia. Zarówno sta-
tystyki jak i wypowiedzi eks-
pertów wskazują na ten trwa-
jący od kilku lat niekorzystny 
dla pracowników trend. 

Związek przywołuje raport 
OECD, z którego wynika, że 

luka między wzrostem wydaj-
ności pracy a wzrostem płac 
realnych w latach 2002–2012 
wynosiła aż 20%. Również Ko-
misja Europejska w Sprawoz-
daniu krajowym – Polska 2015 
– podkreśla, że oparcie rozwo-
ju na konkurowaniu kosztami 
pracy stanowi zagrożenie dla 

możliwości przesunięcia się 
Polski w górę łańcucha war-
tości dodanej. 

Uwagi zgłoszone we „wspól-
nym stanowisku reprezenta-
tywnych organizacji związ-
kowych w sprawie założeń 
projektu budżetu państwa na 
2016 rok z dnia 20 lipca br.” 
zostają ponowione przez pre-
zydium KK, które stwierdza, 
że znikoma regionalna i za-
wodowa mobilność pracow-
ników na terenie Polski oraz 
wysoki poziom emigracji za-
robkowej są konsekwencją po-
lityki niskich płac, zaniżonej 
płacy minimalnej, naduży-
wania umów śmieciowych, 
a także niedostosowanej po-
lityki mieszkaniowej do po-
trzeb obywateli.

hd

Do końca sierpnia wnioski 
o przyznanie certyfikatu PPP
Tylko do końca sierpnia można zgłaszać pracodawców sza-
nujących prawa pracownicze do konkursu Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom. „Solidarność” po raz kolejny nagrodzi 
certyfikatem firmy, które promują stabilne zatrudnienie 
i stawiają na partnerskie relacje w zakładzie pracy.

Celem konkursu organizo-
wanego od lat przez zwią-
zek jest promowanie praco-
dawców, którzy wyróżniają 
się w stosowaniu dobrych 
praktyk w zakresie prze-
strzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności po-
przez stabilność zatrudnie-
nia, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe.

– Człowiek powinien być 
i jest przed kapitałem. Ideą 
konkursu jest promowanie 
stałego zatrudnienia – podkre-
śla Piotr Duda, szef związku, 

i przypomina, że takie zatrud-
nienie wpływa na bezpieczeń-
stwo pracy, a także na działal-
ność związków zawodowych. 
– Nagrodzeni pracodawcy po-
kazują, że to jest możliwe – 
dodaje.

Zakładowi pracy wyróżnio-
nemu certyfikatem PPP przy-
sługuje prawo posługiwania 
się nim przez okres trzech 
lat. W tym czasie nie moż-
na ponownie wystartować 
w konkursie. Można też stracić 
certyfikat w przypadku, gdy 
w firmie łamane będą prawa 
pracownicze i zasady dialogu 
społecznego.

– Wierzymy, że propagowa-
nie takich przykładów dobrze 
służy pracownikom, przedsię-
biorstwom i pokazuje właści-
wy kierunek rozwoju całego 
kraju – tłumaczy Piotr Duda.

Ankiety zgłoszeniowe na-
leży przesyłać do 31 sierpnia 
br. na adres: Komisja Krajowa 
NSZZ Solidarność, Wały Pia-
stowskie 24, 80-855 Gdańsk, 

z dopiskiem: Certyfikat Pra-
codawca Przyjazny Pracowni-
kom lub pocztą elektroniczną 
na adres: certyfikat@solidar-
nosc.org.pl.

Regulamin konkursu do-
stępny TUTAJ

Wniosek o przyznanie ce-
ryfikatu PPP dostępny TUTAJ

hd

http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/Regulamin_konkursu_Pracodawca_Przyjazny_Pracownikom_2015.docx
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/zalaczniki/zalacznik_1_PPP.docx
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Skandaliczna reklama

„Solidarność” protestuje 
i zawiadamia prokuraturę
Producent marki Żytnia Extra wykorzystał do promocji swo-
ich trunków najsłynniejsze zdjęcie ze Zbrodni Lubińskiej 
ukazujące zamordowanego Michała Adamowicza, podpi-
sując je hasłem: „Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żyt-
nią”. „Solidarność” wyraża oburzenie i kieruje sprawę do 
organów ścigania.

W przeddzień uroczysto-
ści krwawych wydarzeń 
z sierpnia 1982 roku, pro-
ducent marki Żytnia Extra 
umieścił na swoim profilu 
znanego portalu społeczno-
ściowego haniebną rekla-
mę swojego alkoholu. Jest 
to najsłynniejsze zdjęcie au-
torstwa Krzysztofa Raczko-
wiaka dokumentujące Zbrod-
nię Lubińską. Widać na nim 
czterech mężczyzn niosących 
zabitego przez ZOMO Micha-
ła Adamowicza. Pod fotką 
producent alkoholu napisał: 
„Kac Vegas? Scenariusz pi-
sany przez Żytnią”.

W sieci zawrzało. Zrobi-
ło się czerwono od komen-

tarzy, których większość ze 
względu na niecenzuralne 
treści nie da się przytoczyć.
„Opublikowali zdjęcie ze sta-
nu wojennego, ofiary zamor-
dowanej w Lubinie i piszą 
o kawalerskim wieczorze! 
Mam nadzieję, że sąd Żyt-
niej wyjaśni co to szacunek 
i zadośćuczynienie! To jakiś 
dramat. Przeproście Lubin. 
I to we wszystkich możli-
wych mediach”, piszą zbul-
wersowani internauci.

Producent alkoholu szybko 
się zreflektował, usunął skan-
daliczną reklamą oraz opubli-
kował szybkie oświadczenie, 
w którym przeprasza wszyst-
kich za popełniony błąd.

Zarząd Regionu NSZZ „Soli-
darność” Zagłębie Miedziowe 
uchwalił stanowisko, w któ-
rym wyraził oburzenie wobec 
zaistniałej sytuacji i poinfor-
mował, że sprawa zostanie 
skierowana do organów ści-
gania celem ukarania win-
nych. „Nie ma akceptacji dla 
profanacji oraz nieetycznego 
i niemoralnego bezczeszcze-
nia pamięci Michała Adamo-
wicza oraz pozostałych za-
strzelonych i rannych tego 
tragicznego w skutkach dnia 
Zbrodni Lubińskiej” – napi-
sano w dokumencie.

– Tylko wypalony Żytnią 
wódą mózg mógł coś tak cho-
rego wymyślić. Nawet nie ma 

słów, aby to wyrazić – ko-
mentuje Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy związku. – 
Postaramy się, aby ponieśli 
tego konsekwencje!

Bogdan Orłowski, prze-
wodniczący ZR Zagłębie 
Miedziowe złożył w pro-
kuraturze zawiadomienie 
„o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez wyko-
rzystanie do promocji wódki 
marki Żytnia zdjęcia Zbrodni 
Lubińskiej ukazującego za-
mordowanego Michała Ada-
mowicza z podpisem «Kac 
Vegas? Scenariusz pisany 
przez Żytnią»”. 
www.solidarnosc.org.pl/legnica

hd

Prawo dyskryminuje pracowników 

PIP chce zmian
Państwowa Inspekcja Pracy chce, aby przepisy przewidywały 
możliwość wypowiadania porozumień w sprawie wydłuża-
nia okresów rozliczeniowych. Związek popiera ten pomysł.

Według PIP, skoro kodeks 
pracy przewiduje możliwość 
wypowiadania układów zbio-
rowych, to powinien umoż-
liwiać także wcześniejsze 
wymawianie porozumień 
w sprawie wydłużania okre-
sów rozliczeniowych. Opinia 
znalazła się w corocznym 
sprawozdaniu inspekcji, in-
formuje „Dziennik Gazeta 
Prawna”. 

– Gdyby przepisy wprost 
przewidywały możliwość wy-
powiadania takich porozu-
mień, nie byłoby żadnych wąt-
pliwości co do tego, czy jest 
to możliwe, czy też nie. Dziś 
nie jest to wprost uregulowa-

ne, ale nie oznacza to, że raz 
zawartego porozumienia nie 
można wymówić – podkre-
śla w rozmowie z gazetą dr 
Waldemar Uziak, ekspert Biu-
ra Prawnego ZR Gdańskiego.

Marek Lewandowski, rzecz-
nik prasowy KK podkreśla, że 
obecnie funkcjonujące prawo 
dyskryminuje pracowników 
wobec pracodawców. – Tym 
bardziej, że powody wpro-
wadzenia wydłużonego okre-
su rozliczeniowego często już 
nie istnieją, a pracodawcy da-
lej z tego korzystają, nie pła-
cąc np. nadgodzin – zauwa-
ża rzecznik.

hd

fot. W. Obremski

http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/?p=9110


7/7zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Lekarze i ratownicy  
na oddziałach ratunkowych 
pracują bez chwili 
wytchnienia
Z przeprowadzonych w 2014 roku kontroli Państwowej Inspek-
cji Pracy wynika, że pielęgniarkom i ratownikom szpitalnych od-
działów ratunkowych zdarza się wykonywać obowiązki przez 
kilkadziesiąt godzin z rzędu. Natomiast lekarze pracują i dyżu-
rują nawet przez kilkadziesiąt godzin pod rząd.

Aż połowa oddziałów ratun-
kowych nie udziela pracowni-
kom należnego dobowego odpo-
czynku w wysokości 11 godzin, 
a na co trzecim pracuje się po-
wyżej dobowej i tygodniowej 
normy. Jak pisze „Dziennik Ga-
zeta Prawna”, jeden z zatrud-
nionych przepracował nawet 
365 nadgodzin (dopuszczal-
ny limit wynosi 150 godzin). 
– Ujawniliśmy przypadki, gdy 
pracownicy SOR-ów wykony-
wali obowiązki nawet przez 
trzy doby z rzędu – mówi Te-
resa Cabała z Państwowej In-
spekcji Pracy, ekspert w zakre-
sie pracy w ochronie zdrowia.

Najważniejszą przyczy-
ną trudnych warunków pa-
nujących na szpitalnych od-
działach ratunkowych jest 
zatrudnianie na podstawie 
różnych kontraktów, które 
umożliwia łamanie prawa. 
– Lekarzy w Polsce jest zbyt 
mało. Jednocześnie pracując 
w jednym miejscu, nie osią-
gają zbyt wysokich dochodów. 
Aby zarobić więcej, zatrudnia-
ją się w innych placówkach, 
co skutkuje przekraczaniem 
norm czasu pracy. PIP spraw-
dza obecnie tylko zatrudnie-
nie lekarza w jednej jednost-
ce. Nie bierze pod uwagę tego, 

że pracuje on także w innych 
placówkach. Czas skończyć 
z tą fikcją. Aby rzeczywisty 
czas pracy lekarzy mógł być 
rzetelnie sprawdzany, nale-
żałoby kontrolować zatrud-
nienie jednej osoby na pod-
stawie wszystkich jej umów, 
również cywilnoprawnych – 
podkreśla Maciej Hamankie-
wicz, prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej.

Maciej Hamankiewicz 
zwraca uwagę na to, że prze-
męczenie pracowników za-
graża nie tylko im samym, 
ale również pacjentom. Su-
geruje, że Narodowy Fun-

dusz Zdrowia, który finan-
suje udzielane przez lekarzy 
świadczenia, mógłby genero-
wać dane o liczbie podmio-
tów zatrudniających danego 
lekarza, a w konsekwencji le-
piej egzekwować normy cza-
su pracy. – Jeśli taka zmia-
na nie nastąpi, jako pacjenci 
będziemy musieli liczyć się 
z tym, że np. na SOR-ze bę-
dzie nas przyjmował przemę-
czony lekarz. To zagrożenie 
dla zdrowia i życia nie tylko 
pacjentów, lecz także samych 
medyków – ostrzega.

www.solidarnosc.gda.pl
red. hd

Polacy w Norwegii
Polacy w Norwegii to najliczniejsza grupa emigrantów, in-
formuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Wyjeżdża tam coraz 
więcej wykształconych osób. 

Od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej 
zmienił się charakter polskiej 
emigracji. Pierwszą falę wy-
jeżdżających z kraju stano-
wiły osoby, które przez dłu-
gi czas pozostawały w kraju 
bezrobotne. Pierwsi emigran-
ci wybierali najczęściej Irlan-
dię i Wielką Brytanię. 

Dziś z Polski wyjeżdżają 
coraz częściej osoby dobrze 
wykształcone, które poszu-
kują prostszego i przyjem-
niejszego życia. Ich celem 

coraz częściej stają się kra-
je skandynawskie. Polacy 
w Norwegii stanowią naj-

większą grupę emigrantów. 
Ostatnie oficjalne dane mó-
wią o 91 tys. Polaków miesz-
kających w tym kraju. Przy 
czym wszystkich cudzoziem-
ców jest 135 tys. Eksperci 
podkreslają, że liczba ta jest 
dużo większa i nadal rośnie. 

Przyczyną wzrostu jest nie 
tylko napływ nowych przy-
byszy, ale też liczba dzie-
ci rodzących się w polskich 
rodzinach już w Norwegii. 
W okresie 2010–2014 Polki 
urodziły w nowym kraju po-
nad 8500 dzieci.

Gazeta przypomina, że Po-
lacy coraz częściej deklarują, 
że przyczyną zmiany miejsca 
pracy jest poszukiwanie lep-
szych warunków pozapłaco-
wych. Szukają miejsc, gdzie 
będą mogli pracować w ela-
stycznych godzinach, a szef 
nie będzie prezentował po-
stawy „niech cieszy się, że 
w ogóle ma pracę”.
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