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INFORMATOR
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W GDAŃSKU
w dwudziestolecie jego działalności (2002–2022)
GDAŃSK, SIERPIEŃ 2022 r.

4 października 2021 r., posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Pośrodku: stypendysta PiotrCzerwiński
prezentuje swoją pracę konkursową.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Przekazujemy do Państwa wiadomości specjalną publikację. Zawiera
zbiorcze informacje na temat Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”
z jego dwudziestu dotychczasowych edycji.
Nie ma co ukrywać, że z pewnymi lękami inaugurowaliśmy jego działalność w 2002 roku. Inicjatywa nie ma bowiem sobie podobnych w NSZZ
„Solidarność”. Sami tworzyliśmy regulamin i ankietę, występowaliśmy o
wpłaty do Darczyńców.
Fakt, że odbyło się już dwadzieścia edycji, że przyznaliśmy prawie 750
stypendiów, że udało się nam zachęcić do przekazania środków na rzecz
funduszu tyle instytucji oraz tylu ludzi dobrej woli, na pewno cieszy.
W tak zwanym międzyczasie, bo od 2010 roku, zadania Funduszu formalnie przejęła Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy. Jako organizacja pożytku
publicznego może występować o zbiórkę odpisu 1% z podatku od dochodów
osobistych. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym
ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Chęć realizacji w praktyce jakże ważnych biblijnych słów: Solidarność
to jedni drugich brzemiona nośmy.
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Trzeba w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się do powstania, funkcjonowania i rozwoju Funduszu Stypendialnego.
Przede wszystkim Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, skąd wyszła ta inicjatywa. Podziękowania kierujemy do członków Kapituły Funduszu oraz władz Fundacji, którzy
wszystkie czynności wykonują społecznie. Imienny wykaz podajemy w opisie
historii Funduszu.
Podziękować należy wszystkim Darczyńcom – instytucjom, organizacjom
NSZZ „Solidarność” i osobom indywidualnym. Liczymy oczywiście na kontynuację wsparcia w następnych latach. Pozostają aktualne słowa, które często
powtarzamy: Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy

Im, Ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Warto powtarzać życzenia, które zazwyczaj kierujemy do stypendystów,
Ich Rodziców: Niech Wam się wiedzie jak najlepiej. w zdobywaniu wiedzy,
w życiu. Niech towarzyszy Wam hasło tak ważne dla strajku z 1980 roku
w Stoczni Gdańskiej: Z odwagą, ale i z rozwagą. Wszystkiego dobrego.
Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu
Jacek Rybicki, prezes Pomorskiej FundacjiEdukacji i Pracy
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

W publikacji między innymi:


Informacja o historii Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”





Wypowiedzi Stypendystów
Wypowiedzi Darczyńców i członków Kapituły
Wykaz Stypendystów
Wykaz szkół Stypendystów










Wykaz Darczyńców
Regulamin Funduszu Stypendialnego
Apel o przekazywanie środków, a także 1% podatku na rzecz
Funduszu
Informacja o Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

HISTORIA FUNDUSZU

Historia
Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność” (2002–2022)
z udziałem ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego). Czyli tuż przed Bożym Narodzeniem,
co jeszcze bardziej podkreślało taką inauguracyjną, wzruszającą atmosferę. Odebrało je
21 laureatów. Finał drugiej edycji Funduszu
odbył się już przy okazji uroczystości sierpniowych – 31 sierpnia 2003 roku. I tak jest
do chwili obecnej, pozyskiwane corocznie
kwoty są jednak ponad dwa razy większe. Za
to zrozumienie dla tej nowatorskiej inicjatywy Sekcji Oświaty należą się podziękowania
dwóm kolejnym przewodniczącym Zarządu
Regionu: Januszowi Śniadkowi i Krzysztofowi Dośli oraz wszystkim osobom z tego
gremium. Jak owocna to była i jest współpraca, wskazują wyniki dwudziestu edycji
Funduszu.

31 sierpnia 2022 roku ponad dwudziestu uczniów odbierze kolejne stypendia, stąd
warto przypomnieć sobie już dwudziestoletnią historię Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”. Chociaż przez ostatnie dwa lata epidemia COVID-19 była pewnym utrudnieniem w działalności Funduszu, czego symbolem są zdjęcia laureatów
w maseczkach przy odbiorze dyplomów, to staraliśmy się konsekwentnie realizować to zadanie.
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2

Rok 2006, stypendyści p[od Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Początki Funduszu
Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” w Gdańsku powstał w 2002 roku, kiedy
wróciłem do „Solidarności” w Gdańsku po
czterech latach sprawowania funkcji wiceministra edukacji narodowej. w tamtym czasie
zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. Niestety,
widziałem też biedę, trudną sytuację rodzin,
bezrobocie absolwentów, emigrację zarobkową, a także różnice w dostępie do jak
najwyższej edukacji i wyraźny podział na
Polskę A i B. Chciałem zrobić coś konkretnego, pomóc młodym ludziom. Stąd pomysł
na pomoc stypendialną.
Muszę dodać, że jego zaczynem były
środki, które Agencja Artystyczna „Malina”
wpłaciła po organizacji koncertu charytatywnego. To był impuls. Wówczas, podczas
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu
Gdańskiego, w dniu 17 maja 2002 r. przyjęliśmy Apel w sprawie utworzenia funduszu
stypendialnego. Napisaliśmy w nim, że jego

celem ma być zapewnienie pomocy materialnej grupie uczniów chcących się uczyć
w szkołach średnich kończących się maturą, a którzy z uwagi na sytuację materialną
rodziców mają problemy z realizacją tego
zadania. Ustaliliśmy wtedy, że o stypendia
będą mogli ubiegać się w pierwszej kolejności uczniowie, których rodziny znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej, na przykład
z powodu utraty pracy. A były z tym poważne problemy.

Pierwsze edycje
Niezwykle ważne dla realizacji tego celu
było poparcie, którego Sekcji udzielił Zarząd
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Ważne tym bardziej, że Sekcja nie ma osobowości prawnej, trudniej jej realizować
zadania finansowe itd. I tak w ciągu kilku
miesięcy od tych decyzji udało się pozyskać
17 tysięcy złotych.
Do pierwszego wręczenia stypendiów
doszło 22 grudnia 2002 roku (podczas uroczystości opłatkowej w Regionie Gdańskim

Cele powołania Funduszu
Cele powołania Funduszu były proste.
Pomóc, nieść Nadzieję. Podkreślałem i podkreślam, że nie zbawimy całego świata, ale
pomoc ludziom 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:
Młody człowieku, nie jesteś sam. Fundusz
daje też naszemu Związkowi wrażliwszą
twarz. Rozumiemy w naszym Regionie, że
„Solidarność” to także – w nawiązaniu do
Biblii – pomoc jeden drugiemu, nie obojętność lub stawanie przeciw. To kolejny znak,
że idea solidarności, jako pewna zasada
formowania 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
wolnym. Bo czyni. Dlatego też od lat działamy,
a zarazem zachęcamy inne regiony do podjęcia
podobnych inicjatyw. Naprawdę warto.

Zasady regulaminowe Funduszu
i powołanie Pomorskiej Fundacji
Edukacji i Pracy
Podstawą funkcjonowania Funduszu
było opracowanie i przyjęcie regulaminu

Tekst publikacji zamknięto 15 sierpnia 2022 r.
Opracowanie: Wojciech Książek, Anna Kocik, Renata Tkaczyk, oprac. graficzne i skkład: Ryszard Kuźma, druk: drukomania.pl
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oraz stosownego wniosku (ankiety) do
wypełnienia przez ubiegających się o stypendia.
Główne kryteria to wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe),
średnia ocen minimum 4,50 i minimum
dobra ocena z zachowania, a także sytuacja
finansowa rodziny (udokumentowana). Potrzebna jest też rekomendacja wychowawcy
klasy. Ważne są także inne rekomendacje,
na przykład struktur związkowych, organizacji zajmujących się działalnością charytatywną. Wprowadziliśmy też ograniczenie,
w myśl którego stypendium można uzyskać
maksymalnie dwa razy. Wyjątek mogą stanowić jedynie potwierdzone osiągnięcia na
poziomie ponadregionalnym.
Od osiemnastej edycji, w związku z obchodami czterdziestolecia Związku, dodatkowym warunkiem regulaminowym
ubiegania się o stypendium jest załączenie
własnej wypowiedzi ucznia (np. wywiadu,
opowiadania, tekstu wierszowanego) na
temat Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”.
Poważną zmianą było przekazanie
w roku 2010 prowadzenia Funduszu Sty-

pendialnego do Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, którą powołał Zarząd Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek
Pracodawców Forum Okrętowe. Pozwoliło to na szersze możliwości pozyskiwania
środków, tym bardziej że od 2013 roku Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, może pozyskiwać środki z odpisu 1%
od dochodów osobistych. Uzyskanie tego
statusu było możliwe między innymi dzięki
wielu staraniom Renaty Tkaczyk, która od
2010 roku działa w zarządzie Fundacji.

przykład „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
przekazała środki pozyskane z biletów na
koncert muzyczny. Są też wpłaty od osób
indywidualnych, z których część jest z nami
od początku funkcjonowania Funduszu. I
chociaż przyjęliśmy zasadę, że nie podajemy przy Darczyńcach indywidualnych,
ile razy dokonywali 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. Każdy Darczyńca corocznie otrzymuje
podziękowania.

Środki na Fundusz

Fundusz jako lustro sytuacji
rodzin w Polsce

I tak do roku 2021 udało się nam przyznać 712 stypendiów (czasami ten sam
uczeń otrzymywał stypendium więcej niż
jeden raz). Stypendia wynoszą obecnie 1200
złotych. Zebraliśmy i wydaliśmy na nie ponad 700 tysięcy złotych.
Główne wpłaty to dary organizacji „Solidarności” w Regionie Gdańskim. Wpłat
dokonują także osoby prywatne, czasami
firmy, choćby Chipolbrok. Pomoc tej firmy
szczególnie w ostatnich, trudnych z uwagi
na epidemię edycjach, jest bardzo znacząca. Zdarzają się także inne inicjatywy, na

Na podstawie składanych wniosków stypendialnych można zauważyć przemiany,
które dokonują się w Polsce. Na początku
jego funkcjonowania widać było dużą biedę
materialną wielu rodzin, stąd w pierwszych
edycjach przyznaliśmy także kilka zapomóg
losowych. w kolejnych latach było lepiej.
Wyraźnie sytuacja poprawiła się w latach
2005–2008. Wówczas mogliśmy podchodzić
już mniej socjalnie, bardziej promować za
wyniki, osiągnięcia. Potem było kolejnych
kilka lat, kiedy znowu obserwowaliśmy
trudną sytuację materialną wielu rodzin,
kryzys gospodarczy, mniejsze zarobki rodziców. Miało na to wpływ bezrobocie,
likwidacja na przykład takich zakładów
jak Stocznia Gdynia. Ten stan gospodarki,
lęki rodzin, trudna sytuacja młodych ludzi, potwierdzały słuszność ustanowienia
Funduszu,
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Ludzie Funduszu
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Sioerpień 2018 r.

Rok 2017. w uroczystości wręczania stypendiów brali udziuał Andrzej Gwiazda i Stanisław
Karczewski.

Fundusz to ludzie – Darczyńcy, organizatorzy, stypendyści i ich rodzice. Od początku
prace związane z jego funkcjonowaniem wykonujemy społecznie. Mam dużo szacunku
dla byłych i obecnych współpracowników
w Kapitule, która pracowała i pracuje w składzie: Krystyna Bojahr (od 2003 do 2012
r.), Ryszard Dubiela (w latach 2003–2006),
Stefan Gawroński (od 2006 roku do chwili
obecnej), 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 i Krystyna Chojnowska. Obsługą finansową Funduszu od 2010 roku zajmuje się Pomorska
Fundacja Edukacji i Pracy, której prezesem
jest obecnie Jacek Rybicki. Ważne pozostaje
poparcie dla Funduszu ze strony liczącego 65
osób Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”, w tym przewodniczącego
Krzysztofa Dośli.
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WYPOWIEDZI STYPENDYSTÓW
Formacyjne działania Funduszu
Wręczanie stypendiów odbywa się podczas obchodów kolejnych rocznic Sierpnia
1980 i powstania NSZZ „Solidarność”. Młodzi ludzie biorą udział tego dnia w spotkaniach 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. Warto dodać,
że corocznie po dwa dodatkowe stypendia
otrzymują uczniowie z
 SP Wąglikowice k. Kościerzyny im. NSZZ
„Solidarność”,
 SP Łęgowo k. Pruszcza Gdańskiego im.
Bohaterów Grudnia 1970
(wyboru dokonują rady pedagogiczne).
Podczas podsumowań kolejnych edycji
gościmy u nas osobistości życia publicznego.
w 2015 i 2016 roku był to Prezydent RP Andrzej Duda. w 2016 roku stypendia wręczała
premier Beata Szydło, w 2017 roku marszałek
Senatu Stanisław Karczewski, w 2018 i 2021
roku premier Mateusz Morawiecki. Kilka
razy mieliśmy okazję gościć i słuchać pięknych uwag o Polsce Andrzeja Gwiazdy, Alojzego Szablewskiego i innych liderów strajków
z 1970, 1980 i 1988 roku. Stypendia wręczali
byli i obecni przewodniczący „Solidarności”: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek
i Piotr Duda. Gośćmi uroczystości wręczania stypendiów byli także m.in.: prof. Brunon
Synak, ks. abp Tadeusz Gocłowski, ks. abp
Sławój Leszek Głódź, ks. prałat Sławomir
Decowski, ks. kanonik Ludwik Kowalski.
Podczas kilku gali stypendialnych mieliśmy
okazję poznawać uwagi na temat najnowszej
historii Polski przekazywane przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej.
Staramy się także utrzymywać kontakt ze
stypendystami, młodzi ludzie odpowiadają
na ankiety. Mają z nimi kontakt organizacje
„Solidarności”, które udzieliły im poparcia
(jest taka specjalna i ważna dla Kapituły
rubryka w ankietach). Część występuje (np.
muzycy) podczas różnych uroczystości,
część bierze udział w charytatywnej działalności Fundacji.
Na dyplomach, które otrzymują uczniowie, umieściliśmy słowa Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was
nie wymagali (Westerplatte 1987). Mamy
nadzieję, że urzeczywistnią się one w działaniach, rozwoju, życiu Stypendystów Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku. Naszych Stypendystów.
W imieniu Kapituły Funduszu
Wojciech Książek
przewodniczący Kapituły Funduszu
Stypendialnego NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku

Wypowiedzi
stypendystów
(wybrane fragmenty)
Nowością regulaminową, którą Kapituła Funduszu Stypendialnego wprowadziła
w roku czterdziestolecia Związku, to jest w roku 2020, jest obowiązek załączenia do
wniosku o przyznanie stypendium wypowiedzi ucznia pt. Moje spotkanie z NSZZ
„Solidarność”. w latach 2020 i 2021 przyznano po sześć wyróżnień i nagród ﬁnansowych z tego tytułu. Publikujemy fragmenty tych wypowiedzi.

2020 rok
Kamil Kelsz, ukończył drugą klasę I Liceum
Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim
Spotkanie ze Zdzisławem Czapskim, przewodniczącym
Rady Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim.
Praca w „Solidarności” zaczęła się dla Pana Zdzisława, zanim
jeszcze zaczął działać. Członkiem Związku został we wrześniu
1981 roku, podejmując pracę w hucie szkła „Irena”. Pan Zdzisław
nigdy nie był członkiem partii. W 1984 roku został wybrany na członka rady pracowniczej.
Stał się przewodniczącym w hucie szkła w Starogardzie Gdańskim i wiceprzewodniczącym
zakładu w Inowrocławiu. Od listopada 1988 roku miasto samo zarządzało pomorską hutą
szkła. We wrześniu 1992 roku spółka Glaspol przejęła hutę po firmie holenderskiej.
Znaczna część załogi, obawiając się nowego pracodawcy, reaktywowała organizację zakładową NSZZ „Solidarność”, której prężna działalność została zawieszona w stanie wojennym,
jak to miało miejsce wobec wszystkich organizacji związkowych „Solidarności” w Polsce.
w tym momencie rozpoczęła się praca Zdzisława Czapskiego jako przewodniczącego na
terenie huty szkła. Od tamtego czasu miał wpływ na interesy pracowników i na to, co się
dzieje w zakładzie pracy. Między innymi zajmował się obroną praw pracowniczych – to
sprawy płacowe, zasady BHP i relacje międzyludzkie. Do 2005 roku był przewodniczącym
związku w firmie Glaspol…

FOT. WOJCIECH MILEWSKI
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Rok 2017.

WYPOWIEDZI STYPENDYSTÓW
Adrianna Kordowska,
ukończyła pierwszą klasę XIX
Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku
Moje pierwsze spotkanie z NSZZ
„Solidarność” odbyło się, gdy moja
poprzednia szkoła wytypowała mnie
do konkursu patriotycznego „Polska
– moje miejsce, mój kraj” w 2017 roku.
Weszłam na scenę trochę zestresowana i zaśpiewałam w swojej interpretacji piosenkę „Ojczyzno ma”. Wiele osób gratulowało mi udanego
występu i pytało się, kto uczy mnie śpiewu. Byli bardzo zdziwieni,
gdy odpowiadałam, że śpiewu uczy mnie mama. w końcu nie mam
się czego wstydzić, bo mieć takiego wspaniałego nauczyciela w domu
to skarb. Od tamtej wygranej zaczęła się moja pełna niespodzianek
przygoda ze śpiewem, przeróżne występy oraz konkursy, na których
osiągałam coraz wyższe noty.

Hanna Lubotzka, ukończyła
Szkołę Podstawową
w Kolbudach
Kiedy pierwszy raz o NSZZ
„Solidarność” usłyszałam,
nie wiedziałam o czym mowa.
Po lekcjach historii w szkole już się
dowiedziałam
i o moim pierwszym spotkaniu
opowiedzieć jestem gotowa.
W ósmej klasie, w zeszłym roku, o „Solidarności” mieliśmy lekcję,
Zatem już zacznę na ten temat swoją prelekcję.
We wrześniu 1980 roku został założony,
pierwszy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”.
Cel tego zdarzenia był następujący:
aby obronić wtenczas obywateli pracujących.
Wówczas komunistyczne rządy sprawowano,
a „Solidarność” nie pozwalała, by nam wolność odbierano.
Ważnych działaczy internowania,
dla wolności i demokracji odzyskania.
A to wszystko zawdzięczamy „Solidarności”
i jest to na pewno powód do radości.
Dziesięć milionów Polaków – członków związku,
w końcu, w 1989 roku,
uwolniło PRL od komunistycznych rządów.
Dziesięć milionów związkowców dziesięć lat batalię prowadziło,
by upadł komunizm i nam się lepiej żyło.
Od tamtego czasu, w euforii, pokoju,
obywatele Polski mogli pracować i żyć w spokoju.
Moja mama też jest w „Solidarności” – choć to rola trudna,
z przynależności do tego związku jest szalenie dumna.
Rola „Solidarności” wobec wszystkich ludzi się nie zmienia,
dlatego wiedzę na temat związku powinny mieć kolejne pokolenia.

Szymon Soborowski,
ukończył I klasę Zespołu Szkół
Łączności w Gdańsku
Dzień był jak każdy inny. Wstałem,
umyłem się, zjadłem, ubrałem się i wy-

szedłem do pracy. Gdy wszedłem do samochodu, mój smartfon zawibrował, dostałem od kogoś wiadomość. Sprawdziłem, przeczytałem
raz, a potem drugi. Czułem podekscytowanie i zarazem strach. Byłem programistą, jednym z lepszych w firmie, w której pracowałem.
Wiem to, gdyż musiałem stworzyć oprogramowanie do narzędzia,
którym nasza korporacja nie chciała się zbytnio chwalić przed jej
zakończeniem. Na pewno mi ufali. Budowaliśmy maszynę, która
mogła, poprzez wspomnienia ludzi, odtworzyć pewne wydarzenie,
które sobie wybierzemy.
Miałem już plan. Po spotkaniu zgłosiłem się na ochotnika na
przetestowanie tej maszyny.
Pojawiły się obrazy i znalazłem się, na pierwszy rzut oka, w nieznanym mi miejscu. Po chwili zorientowałem się, gdzie jestem.
w Stoczni Gdańskiej. Tylko w jakim czasie? Nie miałem kontroli nad
wspomnieniami. Byłem tylko obserwatorem. Zacząłem się poruszać na jakimś placu, który był otoczony pojedynczymi budynkami.
Widziałem te wielkie żurawie. Było słonecznie. Osoba, w którą się
wcieliłem, miała gazetę w ręku. Gdy dotarła do celu, otworzyła drzwi
i niczym błyskawica weszła do środka sali BHP. Spotkała się z pewnymi osobami, którzy zwracali się do mnie: Andrzeju.

Urszula Szymańska, ukończyła I klasę Uniwersyteckiego
Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie
Fragment rozmowy z Marią Szczepańską, wieloletnim członkiem NSZZ
„Solidarność”, działaczką opozycyjną,
nauczycielką, wychowawcą młodzieży
i patriotką.
– Skąd dowiedziała się Pani o „Solidarności” i dlaczego Pani
do niej dołączyła?
– Na wstępie chciałabym zaznaczyć rzecz fundamentalną, że nie
byłoby „Solidarności”, gdyby nie Ojciec Święty Jan Paweł II, który
w 1979 roku w Warszawie modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. To on był duchowym ojcem „Solidarności”. Dowiedziałam się o jej istnieniu od mojej koleżanki i sąsiadki,
pani dr medycyny Danuty Galewskiej, która bardzo interesowała się
sprawami społecznymi. To była w ogóle kobieta, która wielu ludziom
pomogła. Tu, w Tczewie, wielu ludzi ją pamięta. Wielki społecznik,
kobieta, która całe życie walczyła z uzależnieniami alkoholowymi.
Od niej się dowiedziałam, że powstaje taki ruch. Potem w szkole,
w której pracowałam, zaczęły się rozmowy i się okazało, że w krótkim czasie wszyscy już wiedzieli, że jest taki ruch, który walczy o
zrzucenie tego czerwonego jarzma. I wtedy, już można powiedzieć,
poszłam na całość. My, jako naród, byliśmy trochę podzieleni, bo komuna wyszła z zasady, tej rzymskiej, divide et impera – dziel i rządź,
więc podzieliła na „swoich”, i na tę resztę, na tę „hołotę” po prostu.
w ludzi wstąpiła taka nadzieja, że może jednak ten kolos – komuna,
o której mój ojciec zawsze mówił: „Zobaczycie, to runie, bo to jest
na glinianych nogach” – runie…

Sabina Tomczyk, ukończyła
Szkołę Podstawową w Pucku
Moja ciocia Janka przedstawiła mi
postać Piotra Wasilewskiego, nauczyciela, który 12 lutego 1982 roku na zajęciach w klasie maturalnej Technikum
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Rolniczego w Kłaninie odczytał uczniom Deklarację Ideową Konfederacji Polski Niepodległej. w związku z tym 18 lutego tamtego
roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku.
Ciocia z przejęciem opowiadała mi, że pod koniec marca 1982 roku
został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat
więzienia, osadzony w więzieniu w Potulicach, a 30 kwietnia 1982
roku zwolniony z pracy. w październiku 1982 r. miał roczną przerwę
w odbywaniu kary, jednak po zwolnieniu pozbawiono go możliwości
zatrudnienia. Wyemigrował wraz rodziną do USA, gdzie pracował
przy sortowaniu ziemniaków, a także, jako monter mebli biurowych.
Zmarł na zawał serca w wieku tylko 43 lat. Tak szybko. Dzięki wizycie
w Gdańsku i w Kłaninie poznałam kawał polskiej trudnej historii,
zrozumiałam słowa świętego Jana Pawła II, że Wolność nie jest dana
raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.
2021 rok

Piotr Czerwiński, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Gdańsku
Rozmowa z dziadkiem (Zbigniewem
Lehrmannem)
– To od czego dziadku zaczniemy?
– Działalność opozycyjną w stanie wojennym postaram się opowiedzieć ci bardzo skrótowo. Po wkroczeniu zomowców do Stoczni
Gdańskiej wyciągano nas brutalnie z pomieszczeń i odsyłano do
domów. Nie godząc się z tym, co się stało, musiałem działać. Przez
pierwsze dni dużo czasu spędziłem pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, „bratając” się z żołnierzami, naklejając na czołgi plakietki
„Solidarność”. Działacze „krajówki” (których nie aresztowano) nawoływali do biernego oporu. I tak wpadłem na pomysł, aby napisać
własnoręcznie ulotki (właśnie o biernym oporze), które wieczorami,
podczas godziny milicyjnej, rozklejałem po klatkach schodowych .
– Nie bałeś się?
– Bałem się, ale liczyłem na swoją kondycję. Było to przecież 40
lat temu. Poza tym uczestniczyłem w manifestacjach rocznicowych
i innych protestach, na przykład przemarszach z kościoła św. Brygidy
czy z kościoła Mariackiego. Również brałem czynny udział w akcji
rozbicia oficjalnego 1-majowego pochodu zorganizowanego przez
byłe władze komunistyczne w okolicy Traugutta i Smoluchowskiego,

gdzie zgromadzono ogromne siły ZOMO, które brutalnie potraktowały uczestników. Wielu zostało pobitych i aresztowanych. Miałem też wiele spotkań nocnych z Alojzym Szablewskim i kolegami
z opozycji.
– Przecież pracowałeś. Jak to wszystko łączyłeś?
– No, niestety, wtedy nie pracowałem. Miałem zakaz wstępu do
stoczni przez trzy miesiące bez wypowiedzenia. Kiedy otrzymałem
pozwolenie na ponowne przystąpienie do pracy, natychmiast zawiązaliśmy wraz z Jurkiem Czarnieckim i Grzegorzem Matulewiczem
Tajną Komisję Wydziałową, oczywiście jako „Solidarność”. Mieliśmy
ścisły kontakt z Tajną Komisją Zakładową Stoczni Gdańskiej poprzez
kontakt z Alojzym Szablewskim. Ponadto na poszczególnych wydziałach (nasz wydział RN, czyli Biuro Projektowo-Konstrukcyjne liczył
ponad 500 osób) mieliśmy tzw. łączników, bez których byłoby ciężko.
Wnosiliśmy do stoczni i rozprowadzaliśmy „Rozwagę i Solidarność”
oraz inne podziemne pisma. Zbieraliśmy składki członkowskie. Było
to dobrze zorganizowane, a członkowie oddani i ofiarni. Składki
(poza zapomogami) przekazywaliśmy przez Alojzego do TKZ SG.
Część składek przeznaczona była na zapomogi dla naszych pracowników zwolnionych i będących bez pracy.
– Czyli to była typowa praca związkowa?
– Masz rację, ale niebezpieczna i stresująca. Poza tą typową pracą związkową przeprowadzaliśmy wiele akcji. Nie będę ich dzisiaj
wszystkich wymieniać. Skupię się na najbardziej według mnie spektakularnych, czyli wiecach organizowanych przez nas w holu budynku
podczas przerw. Przy bardzo dużej frekwencji staliśmy w ciszy, aby
na zakończenie odśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”. Uczestnicy byli
bardzo zbudowani, a „czerwoni” wściekli.
– Chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy byłeś podejrzewany o
działalność podziemną?
– Myślę, że tak. Byłem kilkukrotnie przesłuchiwany przez oficerów SB oraz komisarza stoczniowego płk. Marchewkę.
– Czy coś im powiedziałeś?
– Podczas tych przesłuchań nikogo nie zdradziłem, do niczego
się nie przyznałem oraz nic nie podpisywałem. Jednak nie było to
przyjemne. Przyniosło mi wiele nieprzyjemności szczególnie ze strony Marchewki, który podczas przesłuchań był ordynarny, wulgarny
i bez osobistej kultury. Jego celem było nastraszyć nas, opluć, poniżyć. Wymienię tylko jeden przykład. Mówił: „...wasza nienawiść do
komunizmu to przez to, że jesteś szwabem” (odnosił się do mojego
nazwiska)…
– A warto było działać?

WYPOWIEDZI STYPENDYSTÓW
– Oczywiście. Bóg, Honor i Ojczyzna to hasło, które było naszą
podporą. Myślę, że byliśmy zgraną, dobrze zorganizowaną grupą,
hermetycznie zamkniętą, którą podejrzewano, a ku „ich” rozpaczy
nie udało się jej rozpracować.
– Dziadku, a nie żałujesz tego czasu, który dałeś „Solidarności”?
– Nie żałuję niczego. Nie robiłem tego dla osobistej satysfakcji,
lecz tak jak mi serce podpowiadało. Skłamałbym jednak, gdybym
powiedział, że nie było mi miło, kiedy otrzymałem Status Działacza
Opozycji czy Krzyż Wolności i Solidarności. Ale tu cię zaskoczę. Największą dla mnie satysfakcją była opinia p. Bogdana Pietruszki na
temat mojej działalności przedstawiona w zeznaniu do IPN:
„Do całej treści opisu działalności kolegi Zbigniewa nie znalazłem
ani jednego szczegółu o jakimkolwiek zmyśleniu. Był osobą wówczas (w czasach pogardy człowieka) życzliwą dla osób o poglądach
dla Niego zawsze niezmiennych, co dawało innym kolegom rękojmię pewności i odpowiedzialności całej działalności. Był w stałym
kontakcie z Alosiem Szablewskim i całą grupą kolegów działającą
przeciwko ówczesnej władzy. Kiedy pojawiły się pierwsze szkice narysowane przeze mnie pomnika Poległych Stoczniowców, nie było
dnia, w którym nie uczestniczyłby w ramach prac dążących do jego
budowy. Obecnością swoją we wszystkich strajkach i zgromadzeniach, zazwyczaj nielegalnych, był jednym z tych kolegów, który nosił
w sobie wiarę w słuszność wszystkiego tego, w co zaangażowaliśmy
naszą pamięć o historii polskich powstań narodowych i słuszność
kontynuacji w czasie, który dziś uważamy, że było to konieczne do
budowy czegoś lepszego i uczciwego”.
– Dziadku, dziękuję Ci za ten wywiad. Myślę, że to ciekawa
lekcja dla mnie. Jestem z Ciebie dumny.

Kinga Kaczorowska, ukończyła Szkołę Podstawową w Kaliskach

– Czy zna Pan początki ruchów solidarnościowych w placówkach oświatowych stolicy Kociewia? Wiem, że wówczas był Pan
studentem UMK w Toruniu.
– „Solidarność” Nauczycielska w Starogardzie Gdańskim z okresu
pierwszej „Solidarności” (lata 1980–81) funkcjonowała jako organizacja międzyszkolna pod przywództwem Jerzego Jakubowskiego
– nauczyciela matematyki w Technikum Chemicznym. Przewodniczącym Związku w Liceum Ogólnokształcącym (wtedy jedynym
w mieście, więc bez numeru) był nauczyciel chemii Ryszard Cieślak. Ja uczestniczyłem w strajkach studenckich jesienią 1981 roku,
a w czasie stanu wojennego angażowałem się w kolportaż niezależnych wydawnictw w Toruniu, Tczewie i Gdańsku.
– Czyli wiązał się Pan z ruchami wolnościowymi już jako student, a jak wyglądały Pana początki pracy na kociewskiej ziemi?
– Podejmując pracę w starogardzkim ogólniaku, kontynuowałem
jeszcze przez kilka lat swoją działalność w Tczewie, Toruniu i Trójmieście. w szkole także pracowali liderzy pierwszej starogardzkiej
„Solidarności” Nauczycielskiej – Ryszard Cieślak oraz Jerzy Jakubowski. O ile wiem, w niezależną działalność się nie angażowali.
Wiele życzliwości i wsparcia okazali mi starsi nauczyciele, szczególnie poloniści – Tadeusz Kubiszewski, Roman Żygowski, Zbigniew
Waśkowski.
– Słyszałam, że nauczanie historii w tamtych czasach było
szczególnie trudne. Niejednokrotnie treści zapisane w podręcznikach szkolnych były niezgodne z prawdą historyczną. Czy Pan
to potwierdza?
– Tak, to prawda, wiele faktów było zmieniane albo pomijane
w nauczaniu szkolnym. Tu byliśmy zgodni z Ryszardem Grądmanem.
Chcieliśmy uczyć zgodnie z wiedzą faktyczną. Do klasy maturalnej
nie było podręcznika, ponieważ stary wycofano. Tu odnaleźliśmy
pewną niszę, którą wykorzystaliśmy i w formie wykładu uczyliśmy
m.in. o wojnie bolszewickiej, 17 września, Katyniu, stalinizmie. Szybko jednak doszły pewne słuchy do dyrekcji. Byliśmy wzywani z Ryszardem Grądmanem na rozmowy dyscyplinujące. Odbywały się one
w pełnym składzie: dyrektor, wicedyrektorzy, przewodnicząca POP
PZPR i my dwaj. Padały pytania: „Co wy koledzy wygadujecie na

FOT. PAWEŁ GLANERT

Spotkanie z Leszkiem Kubiakiem, wieloletnim członkiem
NSZZ „Solidarność”, nauczycielem historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim.
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tych lekcjach? Mamy sygnały od rodziców, dopytywali się o was panowie
z Sikorskiego (siedziba MO i SB)” itd. Bałem się, że mnie zwolnią z pracy
– tak się jednak nie stało. w drugiej połowie lat osiemdziesiątych można
było odczuć, że nastroje w kraju się zmieniają. w 1987 roku, w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku, pól szkoły było nieobecne
na lekcjach i – o dziwo – władze nie wyciągały konsekwencji.
– Czy to był impuls, który zachęcił Pana do wstąpienia do „Solidarności”?
– Tak. Zainteresowałem się, jak działa „Solidarność” w Starogardzie. Ten ruch bardziej intensywnie zaczął się rozwijać. w Starogardzie
na czele „Solidarności’ stanął Paweł Głuch z Famosu, a nauczycielską
„Solidarność” odtwarzała Irena Krzykowska z Liceum Medycznego. Z
początku chodziliśmy z Ryszardem Grądmanem do biura „Solidarności” na Rynku i kupowaliśmy niezależne książki. Tam też skontaktowano nas z Panią Ireną Krzykowską. Wzięliśmy z Jerzym Jakubowskim
udział w kilku zebraniach odradzającej się międzyszkolnej komórki
„Solidarności” Nauczycielskiej. Wystąpiliśmy do ówczesnego dyrektora
– Romana Klina – z inicjatywą odtworzenia organizacji związkowej
w naszej szkole. Czas był gorący. Nauczycielska „Solidarność” postulowała udział organizacji związkowej nie tylko w sprawach socjalnych
i pracowniczych, ale też w planowaniu roku szkolnego i przydziałach
obowiązków. Palącym problemem była weryfikacja stanowisk kierowniczych (z nadania PZPR) poprzez tajne głosowanie rad pedagogicznych. Na początku roku szkolnego 1989/90 odbudowała się ostatecznie
komórka (koło) „Solidarności” w naszej szkole. Na wrześniowym zebraniu do Związku zapisała się ponad połowa nauczycieli. w związku
z tym, że we wcześniejszych rozmowach z dyrekcją uczestniczyłem ja
i Jerzy Jakubowski, prowadziliśmy zebranie założycielskie. w tajnym
głosowaniu zostałem przewodniczącym Koła. Wiceprzewodniczącym
– Ryszard Cieślak. Jerzy Jakubowski zaś zaangażował się w strukturach
miejskich i z poparciem Ireny Krzykowskiej zaproponowano jego kandydaturę do tworzonej w Starogardzie Delegatury Kuratorium.
– Gratuluję pełnionej funkcji i poparcia w gronie współpracowników. Czy do „Solidarności” wstąpiło wielu nauczycieli?
– Dziękuję. Tak, członkowie Związku stanowili większość grona
pedagogicznego i udało się zrealizować większość naszych postula-

tów. Dyrektor został w tajnym głosowaniu pozytywnie zweryfikowany przez nauczycieli. Dało to także mu większą pewność w podejmowanych działaniach. Wspólnie udało się zmienić nie tylko skostniałe
regulaminy, ale i skostniałe zwyczaje. Takie jak chodzenie w kółko
na przerwach na korytarzach szkolnych (tak było w całej Polsce).
Specyfiką naszego ogólniaka było chodzenie w kółko także na boisku szkolnym. Z tym spotkałem się tylko w tej szkole. Wyglądało
to trochę tak jak spacerniak w więzieniu. Co ciekawe, po zniesieniu
tego wymogu ówcześni uczniowie, jeszcze przez wiele miesięcy, przez
nikogo nie napominani, robili rundki po szkolnym boisku. Były też
kwestie sporne. Domagaliśmy się, żeby weryfikacji w tajnym głosowaniu poddano też wicedyrektorów. Wywołało to pewne napięcie.
Ale i ten problem został w końcu pozytywnie rozwiązany.
W kolejnym roku szkolnym 1990/91 sytuacja w kraju zaczęła się
zaostrzać. Jesienią odbyły się wybory samorządowe. Pierwsze całkowicie wolne po 1945 roku. Prezydentem Starogardu został Paweł
Głuch, a liderka Nauczycielskiej „Solidarności” Irena Krzykowska,
została radną miejską. Jurek Jakubowski też został radnym. Zaczęła
się też wojna na górze w strukturach obozu „Solidarności”. Grupa
działaczy skupiona wokół Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego ostro
krytykowała solidarnościowy rząd Tadeusza Mazowieckiego za zbyt
wolne tempo transformacji i brak rozliczenia komunizmu (gruba
kreska). Na sytuację w szkole nie miało to wpływu, ale już w mieście
można było wyczuć napięcie.
W kolejnym roku szkolnym 1991/92 „Solidarność” Nauczycielska
wymogła na władzach wprowadzenie konkursowego wyboru dyrektorów placówek oświatowych. Jednym z pierwszych konkursowo wybranych dyrektorów na naszym terenie była Pani Irena Krzykowska
z Liceum Medycznego. Zrzekła się wobec tego przewodniczenia starogardzkiej Komisji Międzyzakładowej Nauczycielskiej „Solidarności”.
Po dwóch próbach wyboru nowego przewodniczącego (nieudanych)
przekonano mnie do kandydowania. Uzyskałem bardzo liczne poparcie
i objąłem tę funkcję. Jednocześnie zrzekłem się przewodniczenia Koła
związku w I LO. Nowym przewodniczącym w szkole został Ryszard
Cieślak. Przewodniczyłem starogardzkiej Komisji Międzyzakładowej
stosunkowo krótko (niecałe pół roku). Wspierały mnie m.in. Krystyna
Cyrankowska (I LO), Ewa Ceroń-Szmaglińska (Szkoła Muzyczna),
Jadwiga Jakimiak (ZSZ) oraz Stanisław Głąb Brandt (LE). Głównymi
działaniami była pomoc nauczycielom szkół z terenu w ich konfliktach
z dyrekcjami. Pamiętam wizytę, wraz z Panią Krystyną Cyrankowską,
w szkole w Borzechowie. Zaowocowało to powstaniem tam nowego
Koła Związku. Podobnie wspieraliśmy nauczycieli w konfliktach z kuratorium oświaty. Jeździliśmy z Panią Krystyną do Gdańska, a także
prowadziliśmy rozmowy na miejscu – w Starogardzie. w pierwszych
miesiącach 1992 roku wybrany w konkursie dyrektor I LO Roman
Klin zaproponował mi stanowisko wicedyrektora. Wobec przyjęcia tej
funkcji i wejścia od września 1992 roku w skład kadry zarządzającej
zrzekłem się przewodniczenia Komisji Międzyzakładowej „Solidarności” Nauczycielskiej w Starogardzie. Nową przewodniczącą została Ewa
Ceroń-Szmaglińska. Ja pozostałem szeregowym członkiem Związku
i jestem nim do dzisiaj.

Piotr Kaczorowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie
Gdańskim
Są nazwiska osób, które stały się symbolem „Solidarności”.
Jednak warto pamiętać, że za nimi stały tysiące działaczy – anonimowych członków walczących o niepodległość. Jedną z takich
osób był nieżyjący już dziś Zygmunt Noga – mieszkaniec Starogardu Gdańskiego.

WYPOWIEDZI STYPENDYSTÓW
Rodzicom udało się nawiązać kontakt z żoną Pana Zygmunta
– Panią Gabrielą Nogą. Zgodziła się na spotkanie, więc udałem się
do niej z moją mamą. Pani Gabriela bardzo obrazowo opisywała wydarzenia, które zaczęły się, a raczej miały swój punkt kulminacyjny
w tę strasznie mroźną noc z soboty na niedzielę 12/13 grudnia 1981
roku. Od początku wzruszył mnie sposób, w jaki mówiła Pani Gabriela. Wówczas pomyślałem o rodzinach osób internowanych. O
żonach działaczy, a w szczególności o dzieciach, o których bardzo
rzadko się mówi. Teraz wiem, że to właśnie ich przeżycia dopełniają
obrazu ówczesnych tragedii ludzkich.
Pani Noga powiedziała, że około 2.30 w nocy przyszło dwóch
milicjantów i zaczęli dobijać się do drzwi. Krzyczeli, że jeżeli nie zostaną wpuszczeni do środka dobrowolnie, to wyważą drzwi. Więc
Pani Gabriela otworzyła. Milicjanci zapytali, czy w jej domu jest jakaś kontrabanda, a następnie zaczęli przeszukiwać dom. Mimo że
nie znaleźli żadnych ulotek ani innych dowodów działalności męża
przeciw ówczesnej władzy, Pan Zygmunt został zabrany w kajdankach do policyjnej nysy. Podczas przeszukania milicjanci byli bardzo
agresywni, wyrzucali rzeczy osobiste z szaf, a obie córki: 5-letnia Beatka i 7-letnia Wioletka płakały. Próbowałem sobie wyobrazić moją
młodszą siostrę, która jest teraz w wieku Beatki, jaki byłby to dla
niej straszny widok – zakutego w kajdanki tatusia. Milicjanci nie
chcieli udzielić żadnych informacji, gdzie zabierają Pana Zygmunta.
Pani Gabriela przez ponad dwa tygodnie próbowała ustalić miejsce
pobytu męża. Codziennie towarzyszył jej strach, czy jeszcze żyje.
Najpierw udała się do komisarza w Starogardzie, który jej powiedział,
że to gdańska milicja, a nie starogardzka go pojmała. Więc Pani Noga
udała się do Gdańska. Tam dostała adres ośrodka dla internowanych
w Strzebielinku. Pojechała więc do Strzebielinka, gdzie postarała się
o widzenie z mężem.
Do pierwszego widzenia doszło 31 grudnia, na które mogła wejść
tylko żona. Podobne spotkania mogły mieć miejsce tylko raz w miesiącu i zawsze odbywały się pod nadzorem milicjantów, bez odrobiny
prywatności. Kilka razy na takie spotkanie zabrała córki, ale pobyt
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w takim miejscu był dla nich zbyt traumatyczny. Wielokrotnie Pan
Zygmunt namawiany był do podpisania współpracy. w lipcu do
Pani Gabrieli przyszedł funkcjonariusz SB i próbował ją przekonać,
aby jej mąż podpisał „lojalkę”. Groził, że Pan Zygmunt nie wyjdzie
z więzienia, jeśli nie podpisze. Pani Noga mówiła, że SB-ek próbował
podłożyć podsłuch, ale mu się nie udało. Pan Zygmunt nie podpisał
lojalki, a jego żona w pełni wspierała tę decyzję, mimo że było jej
ciężko i pragnęła, aby jej rodzina mogła być znowu razem. Potem Pan
Zygmunt, jak to określiła Pani Gabriela, wyszedł na „urlop” z więzienia na dwa tygodnie. Ogromna radość, ale też ból, kiedy młodsza
córka nie poznała taty, który wówczas miał gęstą brodę. w tym okresie
musieli szczególnie uważać aby nie podrzucono im żadnych ulotek.
Po 2 tygodniach Pan Zygmunt wrócił do Strzebielinka na ponad
cztery miesiące. Cały ten czas przebywał w więzieniu bez wyroku
i wiedzy, co będzie z nim dalej.
Pani Gabriela żyła nadzieją, powierzając swój los opiece Matki
Bożej. Samotnie zmagała się z wychowaniem córek, a zamieszkiwali dom, który wymagał remontu. Wspomina, że były osoby, które
z rezerwą na nią spoglądały, a może i ze strachem, aby nie zostali
posądzeni o kontakty z „wywrotowcami”. Byli też tacy, którzy w imię
powiedzenia „głową muru nie przebijesz” dziwili się, że Pan Zygmunt
zostawił żonę i dzieci w imię „jakichś” idei. Był też czas, że Wioletka
nie chciała chodzić do szkoły, gdyż dzieci śmiały się, że jej tata siedzi
w więzieniu. Na szczęście jej wychowawczyni okazała dużo pomocy
i wsparcia.
Moja rozmówczyni podkreślała, że nie czuje do tych ludzi żalu i nie
chowa urazy. Jest dumna z męża, że się nie ugiął i mogli iść przez życie z podniesioną głową. Jednak dominującą rolę we wspomnieniach
Pani Gabrieli pełnią dobrzy ludzie, którzy nieśli jej wsparcie duchowe,
a nawet pomoc materialną. Tu nieodzowne były działania księży oraz
organizacji kościelnych jak Caritas. 9 grudnia 1982 r. Pan Zygmunt
został zwolniony z ośrodka dla internowanych. Pani Gabriela, patrząc
przez okno, opisywała, jak szedł ulicą w takim więziennym płaszczu
i niedowierzanie mieszało się wówczas z ogromną radością.
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Katarzyna Kuriata,ukończyła II klasę Publicznego
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Malborku
Rozmowa z Piotrem Stecem – pedagogiem, samorządowcem,
rodzicem zastępczym i wieloletnim członkiem Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sztumie
– Większość moich rówieśników o „Solidarności” dowiaduje
się z lekcji historii. Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz… A okazuje się, że „Solidarność” to także „tu i teraz”.
– Niemalże wszyscy, słysząc słowo „Solidarność”, myślimy o naszej
najnowszej historii. O walce o wolność i niepodległość. O krwawych
ofiarach, które poniosło wielu naszych wspaniałych rodaków. I o
wolności, którą dzięki „Solidarności” odzyskała spora część Europy.
Upadek komunizmu zaczął się w Polsce i ogromna w tym rola naszej
„Solidarności”.
Pamiętać jednak należy, że od samego początku NSZZ „Solidarność” był związkiem pracowniczym, wokół którego zgromadziły się
również ówczesne elity niepodległościowe kraju.
– Czy dziś potrzebna jest „Solidarność”?
– Oczywiście. Choć przez te kilkadziesiąt lat sytuacja w Polsce
bardzo się zmieniła i żyjemy dziś w zupełnie innej rzeczywistości, to
ciągle tam, gdzie są relacje pracodawca – pracownik, potrzebne są
i funkcjonują związki zawodowe. Tak jest przecież w Europie i wielu
demokratycznych państwach świata. Jak się okazuje, mimo szybkiego
rozwoju gospodarki i społeczeństw, wciąż trzeba stać na straży praw
pracowniczych.
A wracając jeszcze do pytania, to myślę, że tak po ludzku, nasza
solidarność będzie zawsze potrzebna.
– „Solidarność” jednak pełni dziś trochę inną rolę niż przed
laty?
– I tak, i nie. Związek powstał w okropnych czasach komunistycznych i stał się ogromnym wsparciem oraz nadzieją dla milionów
Polaków. Wtedy, oprócz praw pracowniczych, walczył nierzadko o
bezpieczeństwo, a nawet życie wielu Polaków. Wokół „Solidarności”
gromadziły się nadzieje milionów rodaków na odzyskanie prawdziwej wolności. Na obalenie systemu komunistycznego. Co w konsekwencji się stało.

Dziś, obok praw pracowniczych, ciągle tej wolności „trzeba jednak
pilnować”. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Dziś, szczęśliwie, nie
musimy obawiać się obcych czołgów, ale trzeba pilnować, na tyle, na ile jest
to możliwe, naszej racji stanu, niepodległości ekonomicznej i gospodarczej.
Niezależności i autonomicznego decydowania o naszych sprawach. Tak,
abyśmy to my ciągle byli gospodarzami w swoim domu.
– Czyli ciągle są jakieś zagrożenia?
– Tak było, jest i pewnie będzie. Spójrzmy tylko, jakiego spustoszenia dokonała i dokonuje pandemia. To ogromny cios w niemalże
wszystkie sfery naszego życia. Zycie i zdrowie straciły już miliony
ludzi na całym świecie. Jest nadal ogromne zagrożenie dla naszego
życia, ale też potężny cios w gospodarkę, biznes i relacje społeczne.
A w tym wszystkim ciągle są pracodawcy i pracownicy.
Dziś uczestniczymy również w dużych procesach globalizacji
i stajemy się także ich podmiotem. Na rynkach pracy pojawiają się
ogromne korporacje, które oprócz ekspansji i przejęć mniejszych
firm, próbują wprowadzać w nich swoją politykę. Tu też trzeba stać
na straży, nie tylko praw pracowniczych, ale czasami również własnościowych.
– A oświata? Po co dziś edukacji „Solidarność”?
– Bez wątpienia nie tylko dla szeroko rozumianych praw pracowniczych, choć i tu przecież są także zwyczajne relacje na linii
pracodawca – pracownik.
Nie możemy jednak zapominać, że szkoła to nade wszystko
uczniowie. I tu Związek ma do odegrania ogromną rolę. w okresie
transformacji mieliśmy do czynienia z mniej lub bardziej udanymi
reformami systemu oświatowego. Ciągle też istnieje konieczność dostosowywania systemu do potrzeb i wyzwań, jakie dziś stoją przed
społeczeństwami. To zrozumiałe.
„Solidarność” tego absolutnie nie neguje, ale stoi na stanowisku,
aby wszystko odbywało się w interesie ucznia i jego rodziców. By
nauczyciele byli podmiotem w tego typu działaniach i mieli realny
wpływ na życie szkoły. No i wreszcie, żeby mieli też godne warunki
pracy i płacy.
Szkoła nigdy nie była i mam nadzieję, że nie będzie tylko zakładem pracy. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy próby tak zwanej optymalizacji, które skutkowały likwidacją małych szkół. „Solidarność”
temu się sprzeciwiała.
– A czy „Solidarność” zajmuje się tylko sprawami pracowniczymi?
– Nie tylko… Jako związek jesteśmy inicjatorami, a nawet organizatorami wielu wydarzeń społecznych i kulturalnych. Dość
wspomnieć, że przed laty w Sztumie „Solidarność” była organizatorem, a później współorganizatorem, dużego i cyklicznego Biegu
Solidarności.
Uczestniczymy w wielu konkursach, obchodach, wydarzeniach
historycznych i sportowych, fundujemy nagrody. Integrujemy również lokalne społeczności.
Staramy się być zawsze solidarni tam, gdzie potrzebne jest wsparcie i pomoc osobom potrzebującym.

Emilia Sanecka, Szkoła
Podstawowa w Leśniewie
Moje pierwsze spotkanie z NSZZ
„Solidarność” to rozpoczęcie roku
szkolnego 2020/2021, gdy moja mama
później niż zwykle wróciła z pracy.
Mama powiedziała mi o uroczystości,
która towarzyszyła rozpoczęciu roku
szkolnego w placówce w Kłaninie.

WYPOWIEDZI STYPENDYSTÓW
Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Kłaninie
została odsłonięta tablica upamiętniająca Piotra Wasilewskiego,
nauczyciela tej szkoły, czego dokonały przybyłe z zagranicy córki
nieżyjącego, to jest Gabriela i Anna, wraz ze starostą powiatu puckiego. Mama opowiedziała mi, że Piotr Wasilewski (1950–1993)
został aresztowany w szkole 18 lutego 1982 roku i wyprowadzony
w kajdankach na oczach uczniów, którzy to po latach bardzo pomogli w skontaktowaniu się z jego rodziną przebywającą w Stanach
Zjednoczonych. Pan Wasilewski został skazany na 3 lata więzienia
w stanie wojennym. w czasie uroczystości byli obecni znajomi Piotra
Wasilewskiego, którzy opowiadali o jego historii.
Z rozmowy z mamą dowiedziałam się, że nauczyciel ten został
skazany za odczytanie ulotki KPN uczniom, co było pretekstem.
Dowiedziałam się, że żona tego nauczyciela została sama z czwórką
małych dzieci, najmłodsza Maria miała tylko pół roku a mimo to ta
pani znalazła tyle siły, żeby szukać męża po aresztach w Pucku, Wejherowie, Gdyni i Gdańsku. Córki z kolei opowiadały, jak okoliczna
ludność pomagała ich rodzinie, przynosząc jedzenie. w Puckich Zakładach Mechanicznych organizowano zbiórki pieniędzy dla rodziny
pana Piotra, jego kolega Jan Piotrowicz opowiadał, że co miesiąc
zanosił jego żonie kopertę z pieniędzmi, które powinien przynosić jej
mąż, gdyby nie areszt. Sam nauczyciel został zmuszony do emigracji
wraz z rodziną. Do rodzinnego kraju już nigdy nie wrócił, zmarł
w USA. Jego rodzina również nie powróciła do Polski.
Więcej wiadomości o losach i przeżyciach tego nauczyciela i jego
rodziny można przeczytać w książce pt.: „Niepokorni nauczyciele.
Czterdzieści lat oświatowej Solidarności Ziemi Puckiej” autorstwa
Wojciecha Książka i Artura Górskiego.
Całe opowiadanie mamy wzruszyło mnie bardzo i zainteresowało
losami innych bohaterów „Solidarności”, przeczytałam więc również
inne artykuły. Zrozumiałam, że dzięki takim ludziom jak pan Piotr
Wasilewski mogę teraz swobodnie wypowiadać się, rozmawiać z innymi bez strachu, że ktoś aresztuje mnie czy innych członków mojej
rodziny. Do tej pory myślałam, że to naturalne, a tak naprawdę uświadomiłam sobie, że jest wiele osób, które oddały życie, poświęciły siebie i swoje rodziny, niejednokrotnie musiały opuścić swój ukochany
kraj, żebym ja i inni teraz mogli swobodnie mówić o tym, co myślą
i żyć bezpiecznie bez strachu. Jestem za to im bardzo wdzięczna.

Maksymilian Żychliński, II
klasa Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach
NSZZ „Solidarność”, co to tak właściwie jest? Myślę, że ci, którzy chętni są do
zapoznania się z tą nazwą, uczynią to bez
najmniejszych oporów. Przykro mówić,
ale wydaje mi się, że młodzież taka jak ja
w obecnych czasach niezbyt interesuje się przeszłością. Nie wiedzą, co
to NSZZ „Solidarność”, nie znają historii, co znaczy nazwa, a nawet, że
jest to związek. Nie czują potrzeby wgłębiania się w to, a może nie miał
im kto przedstawić, że taki zawodowy związek w ogóle istnieje?
Przyznam, że ja sam nie wiedziałem do pewnego momentu swojego życia zbyt wiele na ten temat. Jakoś nigdy specjalnie nie interesowałem się historią naszego kraju. Jednak miałem to szczęście, że
moja mama wtajemniczyła mnie i opowiedziała o „Solidarności”.
Zacząłem trochę czytać na ten temat i być świadomy tego, co wydarzyło się przed laty. Moje pierwsze, małe spotkanie z NSZZ „Solidarność” było wtedy, gdy pierwszy raz ubiegałem się o stypendium.
Pamiętam, że dosyć się stresowałem, gdyż nie wiedziałem, jak to
wszystko będzie wyglądać, przecież to moje pierwsze stypendium

rok 2019. gościem był premier Mateusz Morawiecki.

w życiu! Pojechaliśmy z mamą do Gdańska, do Stoczni. Po Mszy
świętej w kościele Świętej Brygidy zaproszono nas do Sali BHP.
Czułem atmosferę tego ważnego dla Polaków miejsca. Moją uwagę przykuły wypowiedzi polityków oraz innych osób. Było bardzo
uroczyście. Kiedy szedłem potem na plac Poległych Stoczniowców
i widziałem to wszystko, w pewnym momencie poczułem, że to dzieje
się naprawdę, byłem dumny, że mogę być tu i uczestniczyć w tym
wydarzeniu. Wzrosła moja świadomość i z dużą powagą śledziłem
wszystko, co się dzieje wkoło. Po skończonej uroczystości każdy
otrzymał stypendium. Kiedy stałem na scenie, rozpierała mnie duma
oraz szczęście z tego, co udało mi się osiągnąć. Wszyscy tam byli tacy
mili oraz cieszyli się z sukcesów innych.
Dzięki stypendium mogłem pozwolić sobie na rozwijanie i ulepszanie mojej pasji, jaką jest gra w tenisa stołowego. Przeznaczyłem je
na sprzęt wyższej klasy oraz inne potrzebne mi rzeczy do uprawiania
tego sportu. Bardzo pomogło mi to, by podnieść poziom gry. Jestem
za to ogromnie wdzięczny oraz za to, że to właśnie ja miałem możliwość poznania historii naszej Ojczyzny i Polaków, którzy walczyli
o swoje prawa i często tracili za nie życie.

Rok 2021.
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Wypowiedzi Darczyńców
Mirosław Piórek – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
– „Solidarność” Gdańskiej Stoczni
„Remontowa” wspiera Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” od samego początku jego istnienia. w tym
roku świętujemy już dwudziestą jego edycję. Dobrze, że tak bardzo
pożyteczna inicjatywa trwa przez kolejne lata, a najważniejsze, że się
rozwija. Jesteśmy dużą organizacją związkową, która jest w stanie
zatroszczyć się o swoich członków, ale także wspieramy inne szczytne
cele. Co roku przekazujemy środki na wsparcie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin w ramach Funduszu, zachęcamy też
do tego inne organizacje Związku.

Bożena Brauer – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
– Uważam, że Fundusz Stypendialny
NSZZ „Solidarność” to bardzo ważna,
cenna inicjatywa Sekcji Oświaty, jej przewodniczącego Wojciecha Książka, który
20 lat temu przedstawił ją współpracownikom. Znalazła ona oczywiście poparcie zarówno wśród członków Rady
Sekcji, jak i Zarządu Regionu Gdańskiego. Jako Komisja Międzyzakładowa od początku wspieramy ten Fundusz finansowo. Bardzo dobrze
oceniamy też dotychczasową działalność Kapituły. Wszelkie informacje
i materiały są przygotowywane i udostępniane na czas. Chwila wręczenia stypendiów podczas uroczystości upamiętniającej powstanie NSZZ
„Solidarność” ma zawsze bardzo uroczysty charakter, jest okazją do promocji działań Związku wśród młodych ludzi i ich rodziców.

Rok 2018.

Wpłacając środki na ten cel, wspieramy rozwój młodzieży. Nazwa
naszego Związku oznacza solidarność z innymi, a jego idea zobowiązuje. Dzięki stypendiom uczniowie mogą sfinansować zakup
potrzebnego im sprzętu, przykładowo muzycznego czy sportowego,
podręczników i książek, opłacić różnego rodzaju kursy czy szkolenia,
co wpływa na rozwój ich talentów i zainteresowań.
Cieszę się ogromnie, że możemy włączać się w realizację tej tak
bardzo potrzebnej formy wsparcia pomorskiej utalentowanej młodzieży.

dr inż. Tadeusz Szymański
– przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Gdańskiej
– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Gdańskiej
wspiera Fundusz Stypendialny od początku jego funkcjonowania. I mimo
zmieniającej się rzeczywistości, dla
Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku niezmiennie mówimy: „TAK!”. „Solidarność”
od początku swojego istnienia widziała szerzej i rozumiała inaczej
swoje miejsce w społeczeństwie leczącym rany po kilkudziesięciu
latach życia w kraju o pseudodemokratycznym ustroju. I stąd w początkowym okresie idea Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” miała inne znaczenie – było to potwierdzenie szerokiej troski
o zmianę sposobu myślenia przez pierwsze pokolenie młodzieży
żyjącej w wolnym kraju. A dotyczyło to spraw oczywistych dla wolnych społeczeństw – ty też masz prawo do indywidualnego rozwoju
czy też wyboru własnej drogi życiowej. Natomiast naszym zadaniem
było i jest intelektualne i materialne wspieranie uczniów osiągających
najwyższe oceny w nauce i jednocześnie wyróżniających się sukcesami w realizacji własnych pasji. Tak rozumieliśmy szeroko pojętą
ideę solidarności. Obecnie działamy w skali być może mniejszej niż
oczekiwano, ale wynika to z konieczności dostosowania naszych decyzji do możliwości finansowych. Była to również promocja NSZZ
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„Solidarność” w różnych środowiskach. Ale upływ czasu, zmieniające
się realia życia i zmiany zasad funkcjonowania gospodarki spowodowały, że rola i zadania Związku również podlegały zmianom. Przede
wszystkim widzieliśmy, że kolejne rządy nie dbały o zachowanie
w pamięci zarówno wydarzeń Sierpnia 1980 roku, jak i bohaterów
tego historycznego przełomu. I przez lata pomijano ten piękny czas
nazywany karnawałem „Solidarności” . Szczególnie niezrozumiały
był brak zdarzeń kulturowych w programach krajowych instytucji
kulturalnych. Ale najbardziej bolesne i zarazem nieuczciwe było wieloletnie pomijanie tej tematyki w programach z historii i pokrewnych
humanistycznych przedmiotów, realizowanych w szkołach. I okazało
się, że jednym z nielicznych i dlatego tak cennym dla nas elementem kształtującym historyczną świadomość młodego pokolenia jest
wspomaganie działań zmieniających tę niezrozumiałą sytuację. I tę
lukę wypełnia w piękny sposób Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Dlatego wspieramy Fundusz i uznajemy jego
działalność za niezwykle pożyteczną.

Zdzisława Hacia – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
– Wspieramy Fundusz Stypendialny
„Solidarności”, bo uważamy, że ta inicjatywa jest pewnym sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych wśród
uzdolnionej młodzieży i dzieci.
Zdolni uczniowie z uboższych rodzin są niejednokrotnie pozbawieni szans na rozwój swoich talentów z prozaicznego powodu
– braku pieniędzy. Innymi słowy, ich rodziców po prostu nie stać na
sfinansowanie takich czy innych potrzeb związanych z rozwojem
uzdolnień dziecka.
I tu pojawia się właśnie praktyczna możliwość uzyskania stypendium „Solidarności” jako remedium na ten materialny wymiar
uprawiania sportu czy innych, bardziej naukowych lub artystycznych
talentów i pasji naszych uczniów. A my, związkowcy, jako Darczyńcy uważamy się za szczęśliwców, bo wspomagamy zdolną młodzież
w realizacji ich marzeń, umożliwiamy im kontynuowanie nauki i jednocześnie promujemy idee „Solidarności”.

Krzysztof Żmuda – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku
– Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” służy wsparciem finansowym
zdolnej młodzieży. Nie może więc wśród
Darczyńców zabraknąć związkowców.
Wszak „Solidarność” zobowiązuje. Adresatami wsparcia są uczniowie, którzy mają ponadprzeciętne, godne
uwagi osiągnięcia tak w edukacji, jak i w działalności pozaszkolnej.
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 młodych
osób, które z biegiem czasu znajdą się na rynku pracy. Traktujemy
więc nasze zaangażowanie w Fundusz jako swoistą inwestycję w przyszłość. Liczymy, że wśród stypendystów są też przyszli inżynierowie
z branży morskiej, wysokiej klasy specjaliści, którzy przyczynią się do
odbudowy tej ważnej gałęzi gospodarki narodowej, jaką jest rodzimy
przemysł stoczniowy.

Maciej Werra – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania
i Kultury w Chojnicach
– Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach od początku wspiera Fundusz Stypendialny. Traktujemy
to przede wszystkim jako wspieranie
zdolnych, młodych ludzi – laureatów różnych konkursów, olimpiad,
ale także młodych artystów. Z olbrzymią satysfakcją obserwujemy
późniejsze kariery naszych stypendystów. 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 Fundusz,
przekazując również 1 procent z podatku PIT.
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Leszek Świeczkowski – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA
w Starogardzie Gdańskim
– Od początku wpłacamy środki
finansowe na Fundusz Stypendialny
NSZZ „Solidarność”, ponieważ uważamy, że wspieranie zdolnych młodych ludzi jest najlepszym rozwiązaniem i najlepszą inwestycją na przyszłość. Duże znaczenie ma też
to, że mówimy o osobach z ubogich rodzin, które dzięki stypendiom
otrzymują szansę na rozwój porównywalną z rówieśnikami mającymi lepsze warunki bytowe. Pozytywnie oceniamy dotychczasowe
funkcjonowanie Funduszu. To wielka, coroczna praca, umożliwiająca rzetelne i sprawiedliwe przyznanie środków finansowych. Kapitule należą się wielkie podziękowania z tego tytułu. O korzyściach
płynących ze stypendiów najwięcej do powiedzenia miałaby sama
młodzież. Jednak wsparcie Funduszu to nie tylko środki materialne
przyznane kilkudziesięciu 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 środki na Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” od samego początku, ponieważ uważamy, że
działa w dobrym celu. Dla młodzieży to konkretny zastrzyk finansowy, ale też duża mobilizacja. Przykładowo jeden z uczniów z naszego
terenu raz otrzymał stypendium, 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 pomagania zdolnej młodzieży.
Dzięki pomocy stypendyści z naszego terenu mogą kupić na przykład
pomoce naukowe, na które normalnie nie byłoby ich stać.

Wojciech Litewski – przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Okręgowym Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
w Gdyni
– Dlaczego wpłacamy? Bo warto
wspierać zdolną młodzież, a pomoc
finansowa oferowana przez Fundusz
trafia do młodzieży w trudnej sytuacji
materialnej, a mającej niezwykły potencjał intelektualny. Ci zdolni
młodzi ludzie, otrzymując wsparcie od NSZZ „Solidarność”, będą się
dalej edukować, w przyszłości stanowiąc kapitał intelektualny naszego społeczeństwa. Wspomagając proces ich edukacji, zaszczepiamy
w nich idee etosu „Solidarności”. Mamy nadzieję, że w przyszłości
wartość, jaką jest solidarność, zaowocuje pozytywnymi relacjami
pracowniczymi w ich karierach zawodowych – czy jako pracowników, czy jako 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 Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Szkołach Artystycznych Wybrzeża
– Od początku wspieramy finansowo
Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”. Młodzież ma dzięki temu możliwość rozwoju i realizacji pasji. w tym
przypadku obowiązek jest szczególny, bo
ze stypendiów korzystają dzieci członków naszego Związku. Wysoko oceniamy dotychczasową działalność Funduszu. Wypromowano
już wiele młodych talentów i promuje się je nadal. Jest jeszcze jeden
bardzo ważny aspekt. Okazuje się, że dla polskiej młodzieży istotne
są wartości patriotyczne, co jest widoczne w wypowiedziach samych
stypendystów.

Stanisław Kotyński – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
– Powołanie Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” było bardzo
dobrą decyzją. Zarząd Regionu Gdańskiego zainicjował unikatową akcję
w ramach 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 wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Dopiero w ostatnim
czasie rządzący docenili ten trud i wprowadzili wsparcie dla rodzin
z dziećmi. Od kilku lat nasza organizacja związkowa wspiera Fundusz
Stypendialny. Również sama firma co roku przekazuje fundusze na
ten cel. To, co ważne, to fakt, że jesteśmy pewni, że te pieniądze będą
dobrze spożytkowane.

Michał Gurowski – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej
– Wspieramy finansowo Fundusz
Stypendialny NSZZ „Solidarność”, bo
chcemy wspierać zdolnych uczniów,
którzy ze względu na ubóstwo nie mogą
realizować swoich talentów. Bardzo
wysoko oceniamy dotychczasowe działania Funduszu. Doceniamy
rzetelność i sprawiedliwość w rozpatrywaniu wniosków. Z rozmów
z rodzicami wiemy, że uczniowie z naszego terenu przeznaczają
otrzymane środki finansowe głównie na książki i pomoce dydaktyczne, ale również na dojazdy. Przykładowo jedna z naszych uczennic
dostała się do prestiżowego liceum w Gdańsku i dzięki stypendium
może dojeżdżać do niego z Kościerzyny.

KAPITUŁA

Kapituła
Stefan Gawroński – członek
Kapituły Funduszu
– Utworzenie Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” okazało
się kolejną cenną inicjatywą naszego
Związku, wspierającą utalentowaną
młodzież w zdobywaniu wiedzy w połączeniu z ich zainteresowaniami i pasjami. Już po raz dwudziesty udzielimy
pomocy finansowej na dalszy rozwój uzdolnionych młodych ludzi.
Często te zainteresowania i pasje są kosztowne, dlatego pomoc materialna w postaci stypendium w założeniu ma pomóc w ich realizacji, szczególnie że kierujemy tę pomoc do młodzieży pochodzącej
z niezamożnych i wielodzietnych rodzin. To bardzo ważna inicjatywa, bo pomagamy tym, którzy być może nie mieliby szans, bez
zewnętrznego wsparcia materialnego, rozwinąć swoich talentów.
NSZZ „Solidarność” powstał, by pomagać ludziom, a więc można
powiedzieć, że rozszerzamy tylko pole swojego działania. Kierujemy również podziękowania do Darczyńców, bo dzięki ich wsparciu
możemy wspomagać większą grupę uczniów.

Anna Kocik – członek Kapituły
Funduszu
– Praca w Kapitule Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” to
dla mnie wielki zaszczyt i satysfakcja.
Młodzi ludzie, którzy składają wnioski o przyznanie stypendium, osiągają
najwyższe wyniki w nauce, realizując
równocześnie swoje pasje, najczęściej
sportowe, artystyczne, informatyczne
czy lingwistyczne. Wymaga to dużej samodyscypliny, świetnej organizacji pracy i często znajomości zasad logistyki. Jeżeli w ślad za
tym idzie chęć dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i wolnym
czasem z innymi (deklaracja wolontariatu), to wyzwalamy najlepsze

Rok 2018.

z możliwych cechy charakteru. Przyznając stypendia, NSZZ „Solidarność” wspiera te „perły” z naszego regionu. Z żalem co roku musimy
odmówić przyznania stypendium, gdyż mimo wpłat coraz większej
grupy Darczyńców, środków finansowych ciągle jest za mało. Apeluję o włączenie się w tę wspaniałą inicjatywę, której pomysłodawcą
dwadzieścia lat temu był Wojciech Książek – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku.

Renata Tkaczyk – członek
Kapituły Funduszu
– Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” od dwudziestu lat wspiera
zdolną młodzież w wysiłku osiągnięcia
jak najlepszego wykształcenia zgodnego z kierunkiem zainteresowań. Stypendium stanowi kwotę pieniędzy, ale
Fundusz Stypendialny pełni również
rolę motywującą do dalszej nauki, to
także prestiż i wyróżnienie dla młodych ludzi. w 2016 roku stypendia
wręczała osobiście premier Beata Szydło, był też obecny na uroczystościach Prezydent RP Andrzej Duda.
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu młodych ludzi, pomimo ich trudniejszej sytuacji materialnej, jest utalentowanych, nie
tylko osiąga wysokie wyniki w nauce szkolnej, ale również posiada
swoje zainteresowania i pasje, udziela się w szkole, angażuje w wolontariat i pomaga potrzebującym. Taka młodzież zasługuje na wsparcie!
Nie wolno pozostawać obojętnym wobec talentów i zaangażowania,
które być może bez dodatkowego wsparcia nie miałyby okazji zaistnieć.
Od kilku lat pojawiła się możliwość przekazywania na Fundusz
Stypendialny 1 procenta z zapłaconego podatku dochodowego. Jest
to bardzo prosta i skuteczna możliwość wsparcia ambicji zdolnych,
młodych ludzi. Serdecznie prosimy o przekazywanie 1 procenta podatku na ten cel.
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Wykaz stypendystów
dwudziestu edycji
Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”
(2002–2022)
Krótka charakterystyka stypendysty odnosi się
do roku, w którym zostało przyznane stypendium na przestrzeni ostatnich 20 lat.
 Część uczniów otrzymywała stypendium więcej
niż jeden raz (liczba w nawiasie).


1. Kamil Albertyński – absolwent III LO w Gdyni, bardzo dobre
wyniki w nauce, finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej –
poziom krajowy, wychowawca: Wojciech Tomalczyk, poparcie:
Hanna Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
2. Maciej Ambrosiewicz – klasa V Szkoły Podstawowej nr 47
w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,5), wychowawca: Sylwia Kołacka, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa
Solidarność w Gdyni;
3. 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
– Solidarność w BOMI w Gdynia (2);
4. Maciej Audiejus – klasa III w VIII LO w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach fizycznych, językowych,
sportowych (siatkówka), wychowawca: Jakub Rodowski, poparcie:
Wojciech Wachowiak – Solidarność ZRG Gdańsk (2);
5. Tomasz Augustynowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach,
znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w tańcu towarzyskim
(Stowarzyszenie Black Dance), wychowawca: Izabela Rułkowska,
poparcie: Honorata Nagórska – oświatowa Solidarność w Kolbudach;
6. Agnieszka Baczyńska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, zdobycie mistrzostwa Polski
juniorek w kajakach-polo. Wychowawca: Kazimierz Zieliński,
poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gdańskim;
7. Maja Baczyńska – ukończyła z wyróżnieniem Gimnazjum
w Czarnej Wodzie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły. Wychowawca: Anna Jędrzejewska, poparcie: Ewa
Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie
Gdańskim;
8. Żaneta Bagińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowy uczeń, wychowawca:
Sławomir Grzyb, poparcie: ZRG NSZZ Solidarność;

9. We r o n i k a
Baka – klasa III Gimnazjum im.
Ofiar Grudnia 1970 roku
w Łęgowie, bardzo dobre wyniki
w nauce, wychowawca: Regina Chrzanowska,
poparcie: Agnieszka Kempa
– oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim i Ludwik Jakubek
– Solidarność Oddział ZRG w Pruszczu Gdańskim;
10. Monika Balińska – ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Podstawową nr 8 w Lęborku, znaczące osiągnięcia w konkursach historycznych i sportowych, wychowawca: Dorota Kaiser, poparcie:
Stanisław Jakonis – oświatowa Solidarność w Lęborku (2);
11. Eliza Banasik – ukończyła III LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy muzyczne (gitara, śpiew, m.in. pieśni Jacka
Kaczmarskiego i Agnieszki Osieckiej), poparcie: Bożena Brauer
– oświatowa Solidarność w Gdańsku. Wychowawca Agnieszka
Golak w opinii pisze: Jest bardzo aktywna w szkole, wykonuje
wiele prac (np. wolontariat), które wykraczają poza uczniowskie
obowiązki. (6);
12. Barbara Baranowska – ukończyła pierwszą klasę III LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, laureatka ogólnopolskiej olimpiady „Narodziny Niepodległej Polski”, osiągnięcia
sportowe w koszykówce, wychowawca: Anna Osieczko, poparcie:
Małgorzata Piotrowska – Solidarność w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (3);
13. Maksymilian Baranowski – ukończył klasę I Gimnazjum
w Bolszewie, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w programie
europejskim dla uczniów przedmiotów ścisłych. Wychowawca:
Katarzyna Kruszyńska, poparcie: Danuta Wójcik – oświatowa
Solidarność w Rumi;
14. Agnieszka Barzowska – klasa III Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Tomasz
Pawlikowski, poparcie: Celina Szulgo – oświatowa Solidarność
w Wejherowie;
15. Justyna Barzowska – klasa II Gimnazjum nr 1 w Wejherowie,
znakomite wyniki w nauce, finalistka konkursu biblijnego, wy-
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24.
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– oświatowa Solidarność w Starogardzie Gdańskim, Ewa Łangowska – wicedyrektor szkoły;
Aleksandra Bielecka – ukończyła Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia
w biegach długodystansowych na orientację (na poziomie krajowym), w konkursach krajoznawczo-fotograficznych, wolontariat, wychowawca: Iwona Gniewkowska, poparcie: Bożena
Brauer – oświatowa Solidarność 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, osiągnięcia sportowe (biegi na orientację – poziom międzywojewódzki), wychowawca: Beata Nowak, poparcie:
Hanna Kowalewska-Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku, Benedykt Król – prezes UKS „Siódemka”, Danuta Sosnowska
– Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij” (5);
Michał Bielecki – ukończył SP nr 7 w Rumi, bardzo dobre wyniki w nauce, znakomite osiągnięcia w biegach przełajowych i na
orientację, wychowawca: Iwona Gniewkowska, poparcie – Hanna
Kowalewska-Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Natalia Bielasz – ukończyła II klasę Gimnazjum w Nowej Cerkwi k. Chojnic, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, działalność w Towarzystwie Przyjaciół Hospicjum
w Chojnicach. Wychowawca: Elżbieta Pałaszyńska, poparcie:
Alicja Kamińska – dyrektor szkoły;
Angelika Bielińska – ukończyła Gimnazjum nr 16 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.
Wychowawca: Katarzyna Sobieszczyk-Blandzi, poparcie: Hanna
Kowalewska-Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Zuzanna Binięda-Pastwa – ukończyła SP nr 6 i Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce,
wolontariat w Kole Misyjnym, osiągnięcia w konkursach, najlep-
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21.

chowawca: Celina Szulgo i Teresa Musiał, poparcie: oświatowa
Solidarność w Wejherowie;
Joanna Baska – ukończyła II klasę w II LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach
literackich, recytatorskich, fotograficznych, sportowych; działalność w wolontariacie, wychowawca: Monika Miloch, poparcie:
Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie
Gdańskim;
Sviatoslav Batii – ukończył pierwszą klasę Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, przybył z Zaporoża
(Ukraina). Jak pisze wychowawca klasy Przemysław Daszyński:
„Sviatoslaw to uczeń niezwykle skromny, kulturalny i chętny
do pomocy. Ojciec pozostał na Ukrainie”. Poparcie: Wojciech
Książek – Sekcja Oświaty „Solidarność” oraz dyrektor Ewa Leyk-Latowska;
Zofia Bączkowska – ukończyła II klasę Liceum Ogólnokształcącego i klasę V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia muzyczne (klarnet i fortepian), wychowawca: Radosz Pujanek,
poparcie: Marek Reclaw – Solidarność 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 – oświatowa
Solidarność 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-Szmaglińska
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28.

29.

30.

31.

sza absolwentka SP nr 6, wychowawca: Marek Piontek, poparcie
– Michał Gurowski – oświatowa Solidarność w Kościerzynie;
Julia Blaszke – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w gimnastyce artystycznej, konkursach plastycznych (malarstwo i rzeźba), działalność
w szkolnym kole Caritas, poparcie: Krzysztof Mieczkowski – Solidarność w TK Telekom Sp. z o.o. w Gdańsku, ks. prof. Wojciech
Cichosz – Kanclerz Zespołu Szkół, Eugeniusz Korek – dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni;
Szymon Błaszkowski – ukończył Gimnazjum w Dziemianach,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny w Kole Wolontariatu
„Pomocna dłoń”, wychowawca: Joanna Turzyńska, poparcie:
Krzysztof Rekowski – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”;
Joanna Bławat – klasa II w I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowa postawa, aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Izolda Gulczyńska-Zalewska, poparcie:
Waldemar Hetmański – Solidarność w Muzeum Kaszubskim
we Wdzydzach, Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG 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. Wychowawca:
Danuta Bussler, poparcie: Stanisław Jakonis – TK Telekom Sp.
z o.o. w Gdańsku, oświatowa Solidarność w Lęborku;
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32. Anna Czesława Bowżyk – ukończyła II LO w Słupsku, znakomite wyniki w nauce (tak świadectwo, jak i egzamin maturalny),
finalistka centralnej Olimpiady Ekonomicznej, znajomość języka
angielskiego, włoskiego, niemieckiego, wychowawca: Piotr Ziółkowski, poparcie: Tadeusz Grubich – Solidarność ZRG (2);
33. Weronika Bowżyk – ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku, znakomite wyniki w nauce, wiele znaczących osiągnięć
sportowych, wychowawca: Małgorzata Kuśmierczyk, poparcie:
Tadeusz Grubich – Solidarność ZRG;
34. Leszek Breza – klasa II Gimnazjum w Lipuszu k. Kościerzyny,
bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania lekkoatletyczne (kadra woj. pomorskiego w biegach), wychowawca: Maria
Szyszka, poparcie: Kazimierz Stoltmann – oświatowa Solidarność
w Kościerzynie;
35. Edyta Brylowska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, certyfikat z języka angielskiego,
wychowawca: Małgorzata Fołtynowicz, poparcie: Andrzej Kołodziejski – Solidarność w Porcie Północnym;
36. Weronika Brzezińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wielkim Klinczu, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat (pomoc osobom starszym), wychowawca:
Marzena Kościelska-Pastwa, poparcie: Michał Gurowski – oświatowa Solidarność w Kościerzynie oraz Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie (2);
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37. Filip Brzezinski – ukończył Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre
wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, teatralnych, sportowych, pomoc osobom starszym, w miejscowej
parafii, wychowawca: Roman Formella, poparcie: Janusz Kitowski – oświatowa Solidarność w Czersku;
38. Monika Brzozowa – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Joanna Jankowska, poparcie: Ludwik Jakubek – Solidarność
Oddział ZRG w Pruszczu Gdańskim;
39. Klaudia Bucholc – ukończyła II klasę Gimnazjum w Rytlu,
bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach wokalnych,
wychowawca: Agnieszka Wiecka, poparcie: Janusz Kitowski
– oświatowa Solidarność w Czersku;
40. Błażej Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wojewódzkiego konkursu biologicznego, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca:
Magdalena Skrzyńska, poparcie: Maciej Werra – oświatowa Solidarność w Chojnicach;
41. Hubert Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach z przedmiotów ścisłych, laureat konkursów z informatyki i chemii, finalista konkursu z fizyki na poziomie wojewódzkim, wychowawca:
Ludmiła Smołuch, poparcie: Maciej Werra – oświatowa Solidarność w Chojnicach;
42. Justyna Butkiewicz – ukończyła Gimnazjum w Cedrach Małych, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Barbara Drozd, poparcie: Zbigniew Sikorski
– Solidarność w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”;
43. Katarzyna Cechmann – ukończyła Gimnazjum nr 20 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
wychowawca: Maciej Celiński, poparcie: Grażyna Jędruch – Solidarność w Urzędzie Morskim w Gdyni (2);
44. Karolina Chlechowicz – ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce,
wychowawca: Aleksandra Grzenia, poparcie: Andrzej Bogucki
– Solidarność w ENERGA-Operator S.A. w Gdańsku;
45. Małgorzata Chlechowicz – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Elżbieta Wiczling, poparcie: Andrzej Bogucki – Solidarność w ENERGA-Operator S.A. w Gdańsku;
46. 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 Oświaty NSZZ Solidarność w Gdańsku;
47. Marta Amelia Ciborowska – ukończyła drugą klasę II LO
w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia z zakresu
chemii, wychowawca: Sylwia Westphal, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność w Gdyni;
48. 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
– Solidarność Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku;
49. 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 – oświatowa
Solidarność w Gdańsku;

50. Martyna Cierocka – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, aktywny
udział w życiu szkoły, w szkolnym kole Caritas, w konkursach
recytatorskich, w poczcie sztandarowym, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
51. Krzysztof Ciesielski – ukończył Szkołę Podstawową w Bolszewie
k. Wejherowa, znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Danuta
Cieśnielewska, poparcie: Piotr Byczkowski – oświatowa Solidarność w Kartuzach;
52. Aleksandra Cubała – klasa III w III LO w Gdańsku, wybitne
wyniki w nauce (plus certyfikat z języka angielskiego – indywidualny program IB), wychowawca: Agnieszka Golak, poparcie:
Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
53. 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 – oświatowa Solidarność w Tczewie;
54. Maciej Czapiewski – ukończył klasę II Gimnazjum w Brusach
(tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), mistrz Europy
(Praga 2017) w szybkości układania kostki Rubika, poparcie:
Aleksandra Turowska – oświatowa Solidarność w Brusach;
55. Piotr Czerwiński – ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wielu konkursów pianistycznych: m. in. w Rydze (Łotwa), w Broumowie
(Czechy), w Krakowie, w Gdańsku. wychowawca: Katarzyna
Kwater, opiekun muzyczny: dr hab. Elżbieta Pasierowska – prof.
Akademii Muzycznej w Gdańsku (4);
56. Sara Elżbieta Czubak – klasa I Gimnazjum w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,0!), aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Iwona Spanner, poparcie: Karol Guzikiewicz – Solidarność w Stoczni Gdańskiej;
57. Weronika Darga – klasa II Gimnazjum w Mrzezinie k. Pucka,
znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Krzewina, poparcie: Stanisław Freitag – Solidarność w Rumi;
58. Agnieszka Dargacz – ukończyła LO w Kościerzynie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, chórze,
osiągnięcia w konkursie matematycznym, poparcie: Józef Rymsza
– Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie, Jarosław Charszla
– dyrektor szkoły (5);
59. Weronika Dargacz – ukończyła klasę II LO w Kościerzynie,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
chórze, osiągnięcia w konkursach matematycznych, wychowawca: Izabela Zgleszewska, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie (3);
60. Joanna Dawidowska – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Kolbudach,
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia na poziomie regionalnym w łucznictwie, wychowawca:
Dorota Zielińska, poparcie: Izabela Rułkowska – oświatowa Solidarność w Kolbudach;
61. Justyna Dąbrowska – ukończyła XX LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, drużynowa w ZHP, osiągnięcia
fotograficzne, wychowawca: Jolanta Chamerska, poparcie: Hanna
Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
62. Krzysztof Dąbrowski – ukończył IV klasę Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania
informatyczne, osiągniecia krajowe w konkursach tańca towarzyskiego, wychowawca: Anna Marcinko, poparcie: Bożena Brauer
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– oświatowa „Solidarność” w Gdańsku, Anna Trukhan – trener
zespołu „Dance United Gdańsk” (2);
63. Klaudia Deja – ukończyła SP w Przywidzu, bardzo dobre wyniki
w nauce, wolontariat, wychowawca: Dorota Walentek-Kalinowska, poparcie: Ewa Zielińska – oświatowa Solidarność w Przywidzu;
64. 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
– oświatowa Solidarność w Tczewie (2);
65. Przemysław Derengowski – ukończył III LO w Gdyni, bardzo
dobre wyniki w nauce, finalista ogólnopolskiej olimpiady historycznej, osiągnięcia lekkoatletyczne, informatyczne, wychowawca: Danuta Sidorowicz, poparcie: Teresa Sobczyńska – Solidarność Emerytów i Rencistów ZRG (5);
66. Anna Dębicka – klasa IV Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku,
świetne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, uprawia łyżwiarstwo figurowe, wychowawca: Grażyna Wajman, poparcie: Elżbieta Śliwińska – oświatowa Solidarność w Sopocie, Mirosław
Gabryś – przewodniczący Związku Łyżwiarskiego w Gdańsku
(2);
67. Jakub Dębicki – ukończył II klasę Liceum Jezuitów w Gdyni,
bardzo dobre wyniki w nauce, członek kadry narodowej w łyżwiarstwie synchronicznym (osiągnięcia na poziomie międzynarodowym), wychowawca: Irmina Ignatowska, poparcie: Elżbieta
Śliwińska – oświatowa Solidarność w Sopocie (2);
68. Izabela Dłużyk – ukończyła V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lucyna Gronert, poparcie: Barbara
Markiewicz – oświatowa Solidarność ZRG (3);
69. Kamila Dobbek – klasa II Technikum Ekonomicznego w Gdyni, profil obsługi turystycznej, b. dobre wyniki w nauce (średnia
5,13), aktywny udział w życiu szkoły, w programie „Walory turystyczne Orłowa – nauka pilotażu”, wychowawca: Tomasz Kąkol,
poparcie: Andrzej Bogucki – Solidarność w ENERGA-Operator
S.A. w Gdańsku;
70. Jakub Dobrosielski – ukończył Gimnazjum Społeczne w Sopocie
(dostał się do III LO w Gdyni), zam. Sopot, znakomite oceny
(średnia 5,28), laureat olimpiad z języka angielskiego, konkursów wiedzy o kulturze amerykańskiej, brytyjskiej, członek klubu żeglarskiego, aktywnie uczestniczy w działalności Skansenu
Archeologicznego w Sopocie (Klub Sopockich Grodzian), wychowawca: Urszula Cherek, poparcie: dyr. Jan Baronowski oraz
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Mirosław Rekowski – Solidarność dla Indywidualnych Członków
przy ZRG (2);
Martyna Drewnowska – ukończyła klasę siódmą Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie, bardzo dobre
wyniki w nauce, radna Młodzieżowej Rady Gminy, wychowawca:
Marzena Flejszar, poparcie: dyr. Elżbieta Działoszewska;
Alicja Drogoń – klasa III Gimnazjum nr 11 w Gdańsku, aktywny
udział w życiu szkoły, wychowawca: Anna Skamak oraz Grażyna
Durajczyk, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność
w Gdańsku;
Ewa Dzierżak – ukończyła Gimnazjum nr 28 w Gdańsku,
osiągnięcia sportowe (koszykówka), działalność charytatywna,
wychowawcy: Marcin Leszczyński, wcześniej Elżbieta Goczyła,
poparcie: Hanna Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
Dagmara Dzięcielska – ukończyła IX LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, gospodarz klasy, działalność w Szkolnym
Kole Caritas, laureatka konkursu „Ośmiu wspaniałych”, drużynowa ZHP Gromady Zuchowej „Dzielni Odkrywcy” w Rumi,
wychowawca: Arkadiusz Ordyniec, poparcie: Zdzisława Hacia
– oświatowa Solidarność 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 – oświatowa Solidarność w Gdyni, Miłosz Stachowicz
– MOSiR w Sopocie (2);
Maja Fijarczyk – ukończyła klasę VII Szkoły Podstawowej w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Paweł Flejszar;
Martyna Filipska – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, znakomite
wyniki w nauce, wolontariat (szkolne koło Caritas), wychowawca: Violetta Dworak, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
Mateusz Filipski – ukończył II klasę Gimnazjum w Łęgowie
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię Ofiar Grudnia ’70), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, konkursach, wychowawca: Joanna Jankowska, poparcie:
Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność 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 – Solidarność Oddział ZRG w Pruszczu Gdańskim;
Monika Frąckiewicz – ukończyła Technikum nr 1 w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce (technik ekonomista),

FOT. PAWEŁ GLANERT

Rok 2019.

WYKAZ STYPENDYSTÓW

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

wychowawca: Małgorzata Młyńska, poparcie: Jarosław Kuchnowski – Solidarność w PKS Starogard Gd. oraz Józef Rymsza
– kierownik Oddziału ZRG 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 – Solidarność w stoczni Remontowa
Shipbuilding S.A.;
Iga Gajewska – ukończyła siódmą klasę Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie, uzyskała tytuł „Mediatora
Rówieśniczego”, wychowawca: Agnieszka Grzmiel, poparcie: dyr.
Elżbieta Działoszewska;
Damian Gajewski – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, znakomite
wyniki w nauce, laureat konkursu wiedzy o Grudniu 1970, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: oświatowa Solidarność
w Pruszczu Gdańskim;
Oliwia Gąsiorowska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Przywidzu, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły
(program przeciw uzależnieniom: PaTPORT), wychowawca: Joanna Żabińska, poparcie: Ewa Zielińska – oświatowa Solidarność
w Przywidzu oraz Aleksandra Gohrke – pedagog szkolny (2);
Karol Giełdon – klasa III Uniwersyteckiego Katolickiego LO
w Tczewie, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienia
w wielu konkursach, w tym „Kangur” matematyczny, dodatkowa nauka w diecezjalnej szkole organowej, wychowawca: Józef
Madeja. w poparciu Alicja Olszewska – oświatowa Solidarność
w Tczewie – pisze: Karol angażuje 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 fizyki, 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 – Solidarność w Cukrowni Malbork (2);
Magdalena Gierszewska – ukończyła IV LO w Malborku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Grzegorz Naklicki, poparcie: Zbigniew Jezierski – Solidarność w Cukrowni Malbork;
Przemysław Glaza – ukończył LO w Czersku, duże osiągnięcia
biologiczne (finalista olimpiady w Argentynie), poparcie: Janusz
Kitowski – oświatowa Solidarność 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,
wychowawca: Teresa Czajkowska, poparcie: Izabela Rułkowska
– oświatowa Solidarność w Kolbudach;
Bartosz Głowacki – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, bardzo
dobre wyniki w nauce, działalność w samorządzie uczniowskim,
osiągnięcia w konkursach języka angielskiego, wychowawca: Honorata Nagórska, poparcie: Izabela Rułkowska – oświatowa Solidarność w Kolbudach, M. Gańska-Seelau – opiekun Samorządu
Uczniowskiego, Piotr Rzeźnik – wicedyrektor szkoły;
Zofia Godlewska – ukończyła Szkołę Podstawową w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat przy hospicjum Caritas,
członek Ochotniczej Drużyny Pożarniczej, gra na skrzypcach,
wychowawca: Mariusz Nowicki, poparcie: Barbara Bakun-Czyżykowska – oświatowa Solidarność w Pucku;

93. Michał Godlewski – ukończył I klasę Gimnazjum oraz Szkołę
Muzyczną 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 – oświatowa Solidarność w Pucku,
Iwona Sokołek – dyrektor Szkoły Muzycznej w Pucku i Janusz
Dubieniecki – nauczyciel klasy wiolonczeli;
94. 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 – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
95. Izabela Gojtowska – ukończyła Gimnazjum w Nakli k. Bytowa,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
lektorka i scholistka w kościele – poparcie ks. Stefana Flisikowskiego, wychowawca: Irena Wolska, poparcie: Anna Zagórska
– Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” oraz
Jan Pyrcha – dyrektor szkoły;
96. Katarzyna Golicka – ukończyła Gimnazjum w Miłoradzu, znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Waldemar Zmarzlak, poparcie: Roman Gałęzewski – Solidarność w Stoczni Gdańskiej;
97. Jan Gołaszewski – klasa IV Technikum Łączności w Gdańsku,
bardzo dobre oceny, świadectwa z czerwonym paskiem, laureat
konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, uczestnik olimpiady wiedzy
technicznej, jest wolontariuszem pomagającym osobom niewidomym, wychowawca: Halina Przybyłowska, poparcie: Elżbieta
Matocha – oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
98. Paulina Gołuńska – ukończyła klasę I Technikum Hotelarskiego
w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach hotelarskich, wychowawca: J. Lewandowska, poparcie: Anna Zagórska – Solidarność
w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”;
99. Damian Gołuński – klasa VII Szkoły Podstawowej im. NSZZ
„Solidarność” w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce,
wychowawca: Hanna Piskozup-Fiuk, poparcie: Józef Rymsza
– Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
100. Mikołaj Goździelewski – ukończył IV klasę Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia matematyczne, interesuje się technologiami ETI. Jak pisze wychowawca klasy Hanna Miecznikowska-Ilczuk: „Zawsze punktualny
i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny
za powierzone obowiązki”, poparcie – Wiesława Cejner-Mania
– oświatowa „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego;
101. Weronika Góra – ukończyła Szkołę Podstawową im. NSZZ
„Solidarność” w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce,
udział w zespole teatralnym „Magali” i zespole kaszubskim,
przewodnicząca samorządu uczniowskiego, wychowawca: Halina Lemańczyk;
102. Paulina Górkowska – ukończyła Gimnazjum w Wierzchucinie
oraz II klasę Szkoły Muzycznej 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 – oświatowa Solidarność w Wejherowie oraz Waldemar Szczypior – dyrektor Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki oraz Biblioteki w Gniewinie;
103. Miriam Grot – ukończyła SP w Kolbudach, znakomite wyniki
w nauce (średnia 6,0), wolontariat, osiągnięcia w konkurach
matematycznych (tytuł: „Orzeł matematyczny”), szachach,
łucznictwie, wychowawca: Anna Szostak, poparcie: Izabela
Rułkowska – oświatowa Solidarność w Kolbudach;
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104. 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 – oświatowa Solidarność w Kwidzynie i Piotr Wiśniewski
– dyrektor szkoły;
105. Mariola Grządzielska – ukończyła III LO w Słupsku, osiągnięcia sportowe (badminton) – na poziomie krajowym, wychowawca: Katarzyna Madeła, poparcie: Danuta Ejsmont – Solidarność ZR w Słupsku;
106. Kamila Grzędzińska – I klasa w XIX LO w Gdańsku oraz IV
klasa Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku, zam. Sopot,
bardzo duże osiągnięcia w klasie wiolonczeli, liczne koncerty
– także podczas imprez o charakterze charytatywnym, poparcie: Anna Sawicka – Solidarność w TP S.A. w Gdańsku (2);
107. Błażej Grzyb – ukończył Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: M. Uchman, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie (3);
108. Alina Grzymała – klasa II Gimnazjum nr 2 w Malborku, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania językowe (język
angielski) oraz sportowe, poparcie: Ewelina Bielicka – wychowawca, dyrektor Stanisława Kowalska oraz Maria Pawlikowska
– oświatowa Solidarność w Malborku;
109. Monika Guzińska – ukończyła LO w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat
– pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, wychowawca: Monika Hope-Szałwińska, poparcie: Wiesław Ostaszewski – Solidarność w Polipol-Meble w Chojnicach
i Bogdan Tyloch – Solidarność Oddział ZRG w Chojnicach (4);
110. 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), wychowawca: Małgorzata Hajderek, poparcie: Leszek Kaufmann
– dyrektor Szkoły Muzycznej i dr Anna Sawicka – nauczyciel
wiolonczeli;
111. Paulina Hetmańska – klasa I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki – listy gratulacyjne, zainteresowanie informatyką,
poparcie: Cyprian Zalewski – wychowawca, KZ „S” przy Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym oraz Józef Rymsza
–Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
112. Anna Jacuta – klasa III Gimnazjum w Łęgowie k. Pruszcza
Gdańskiego; bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu; wychowawca: Agnieszka Grzmiel; poparcie: Agnieszka Kempa
– przewodnicząca oświatowej Solidarności, Ludwik Jakubek
– Solidarność Oddział ZRG w Pruszczu Gd.;
113. Martyna Jakubek – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 8
w Gdańsku, aktywny udział w życiu szkoły i Pałacu Młodzieży w Gdańsku, osiągnięcia w konkursach muzycznych (gitara
i śpiew), występy podczas uroczystych zebrań Solidarności, wychowawca: Anna Meller, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa
Solidarność w Gdańsku;
114. Karolina Jakubowska – ukończyła klasę I LO w Starogardzie
Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Katarzyna Kozłowska, poparcie: Mirosław Kleina – Solidarność w Destylarni Sobieski w Starogardzie
Gd. (2);
115. Klaudia Jakubowska – ukończyła V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, finał krajowy konkursu historycznego (kierunek studiów: prawo), wychowawca: Jerzy Majewski. Krzysztof Pałkowski – Solidarność w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
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– 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);
Patrycja Jakubowska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce oraz z egzaminu maturalnego (kierunek studiów: budownictwo na PG), wychowawca:
Grzegorz Kaczorowski, poparcie: Mirosław Kleina – Solidarność
w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gd. i Zdzisław Czapski
– Solidarność Oddział ZRG w Starogardzie Gd.;
Anna Jakusz – klasa II Gimnazjum w Przywidzu, b. dobre
wyniki w nauce, duża aktywność sportowa oraz pochwały za
aktywną pracę na rzecz szkoły, poparcie: Ewa Kozuń – wychowawca, Urszula Gibas, dyrektor Teresa Przybycień oraz
oświatowa Solidarność w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym
w Gdańsku;
Hanna Jakusz (siostra bliźniaczka Anny) – 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
Lesińska, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność
w Gdańsku;
Aleksandra Janta – ukończyła z wyróżnieniem II LO w Sopocie, działalność w wolontariacie, instruktorka ZHR, wychowawca: Paweł Lęcki, poparcie: Marzena Krefta – Solidarność
w Urzędzie Miasta Gdynia (3);
Katarzyna Janta – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Barbara Majcher, poparcie: Marzena
Krefta – Solidarność w Urzędzie Miasta Gdynia (4);
Martyna Janta – ukończyła II klasę w II LO w Sopocie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zastępowa w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wolontariat,
wychowawcy: Anna Kownacka, Piotr Kowalczyk poparcie:
Marzena Krefta – Solidarność w Urzędzie Miasta Gdynia, Magdalena Hajduk – 37 Gdyńska Drużyna Harcerek im. Danuty
Siedzikówny „Inki”, dyrektor Krzysztof Jankowski (6);
Wiktoria Januszewska – klasa V SP w Czarnej Wodzie, znakomite wyniki w nauce, dodatkowo uczęszcza do szkoły muzycznej (pianino, klarnet), chór szkolny, wychowawca: Alicja
Kuchta, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie Gd.;
Antonina Janzer – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Pruszczu
Gd., znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
wychowawca: Beata Różewicz, poparcie: Tadeusz Kornowski
– Solidarność 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 – Solidarność
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 – oświatowa Solidarność w Brusach;
Emilia Jasińska – ukończyła Gimnazjum nr 9 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, gimnastyka sportowa, wychowawca:
Magdalena Kopiec, poparcie: Hanna Minkiewicz i Mirosława
Wojtczak – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Michał Jasiński – ukończył II klasę Technikum nr 11 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły, wy-
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chowawca: Monika Łańcucka, poparcie: Zbigniew Sikorski – Solidarność w Spółdzielni Mleczarskiej „Polmlek-Maćkowy” (9);
Katarzyna Jaśtak – ukończyła II klasę Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Chojnicach, znakomite wyniki w nauce
(średnia 5,85), członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej
Cerkwi, wolontariat: Hospicjum w Chojnicach, wychowawca:
dr Rafał Maliszewski, poparcie: Maciej Werra – oświatowa Solidarność w Chojnicach (2);
Weronika Jatkowska – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Starogardzie
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce, wolontariat, osiągnięcia recytatorskie, teatralne, wychowawca: Łukasz Wiśniewski, poparcie:
Leszek Świeczkowski – Solidarność 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:
Wojciech Krajecki, poparcie: Aleksandra Turowska – oświatowa
Solidarność w Brusach;
Natalia Jażdżewska – klasa II Kaszubskiego LO w Brusach,
bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach: botaniczno-ekologicznym i regionalnym (ocena celująca z języka
kaszubskiego), aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca:
Zbigniew Gierszewski, poparcie: Aleksandra Turowska – oświatowa Solidarność 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 – Solidarność w Zakładach Porcelany
Stołowej „Lubiana” oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału
ZRG w Kościerzynie;
Anna Jereczek – ukończyła Gimnazjum nr 27 w Gdańsku,
znakomite wyniki w nauce, udział w działaniach charytatywnych – laureat „Ośmiu Wspaniałych”, wychowawca: Teresa Płudowska, poparcie: Hanna Minkiewicz – oświatowa Solidarność
w Gdańsku (2);
Iwona Jereczek – ukończyła Technikum nr 2 w Chojnicach, znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Mateusz Gierszewski, poparcie:
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Jerzy Kulas – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”,
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
Nadia Joachimiak-Szpinda – ukończyła Szkołę Podstawową
w Połczynie k. Pucka, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia
w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich (w
tym: „Polska – moje miejsce, mój kraj”, „Rodno Mowa”, „Be
nie zabec mowe starków”), wolontariat na rzecz Hospicjum
w Pucku, wychowawca: Marta Błażejewska, poparcie: Barbara
Czyżykowska – oświatowa Solidarność w Pucku;
Dawid Jokiel – ukończył Niepubliczną Szkołę Podstawową
„Lokomotywa” w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, interesuje się oprogramowaniem komputerowym, językiem angielskim (wynik 100% na egzaminie), wolontariat. Opiekun
prawny – brat Krzysztof Jokiel, poparcie – red. Witold Pobudzin
– Telewizja „Trwam”;
Hanna Jujka – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdańsku,
znakomite wyniki w nauce, udział w życiu szkoły, osiągnięcia
muzyczne (śpiew, fortepian), wychowawca: Anna Banasik, poparcie: oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Aleksandra Justka – klasa III w I LO w Starogardzie Gd., znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, zainteresowania: prawo, historia, wychowawca: Daniel
Rutkowski, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa
Solidarność 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 – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Kinga Kaczorowska – ukończyła Szkołę Podstawową w Kaliskach, znakomite wyniki w nauce (średnia ocen 6,0), wolontariat, osiągnięcia w konkursach fizycznym, matematyczno-fizyczno-informatycznym (w ramach programu „Zdolni
z Pomorza”), osiągnięcia w konkursach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, wychowawca: Wojciech Wałaszewski,
poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gdańskim;
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142. Piotr Kaczorowski – ukończył klasę trzecią I LO w Starogardzie
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia ocen: 5,77!),
wolontariat, osiągnięcia w przedmiotach politechnicznych: matematyce, fizyce, informatyce (w ramach programu „Zdolni
z Pomorza”), dodatkowo zajmuje się pisaniem. Wychowawca
klasy Cyprian Princ napisał: „Piotr jest osobą bardzo wrażliwą na krzywdę innych i zawsze można liczyć na jego pomoc”.
Poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gd. (2);
143. Jan Kalewicz – klasa II Liceum Profilowanego w ZSZ nr 10
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Od Jałty do Gdańska”, wychowawca: L. Szwabe, poparcie:
Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
144. Magdalena Kalwasińska – ukończyła II LO w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Joanna Bednarska, poparcie: Marek Klas – Solidarność
w PKP Energetyka – Zakład Północny (2);
145. Stanisław Kalwasiński – ukończył Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Monika Wójcik, poparcie: Marek
Klas – Solidarność PKP Energetyka – Zakład Północny (2);
146. Natalia Kamińska – ukończyła klasę II Zespołu Szkół Jezuitów
w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia ocen 5,66), wolontariat, działalność w ZHR, pomoc w organizacji obchodów
Grudnia ’70 w Gdyni, wychowawca: Paulina Bigus, poparcie:
Wojciech Litewski – Solidarność w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
147. Weronika Kamińska – ukończyła Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach
historycznych, artystycznych, aktywny udział w samorządzie
uczniowskim szkoły, wychowawca: Anna Neumann, popar-
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cie: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – oświatowa Solidarność
w Gdańsku oraz Bożena Dejczer-Sawicka;
Stanisław Kapica – klasa III Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, wychowawca: Marzena Nerkowska, poparcie:
Agnieszka Kempa – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gd.
i Ludwik Jakubek – Solidarność Oddział ZRG w Pruszczu Gd.
(2);
Teresa Kapica – ukończyła I klasę Gimnazjum nr 24 w Gdyni,
znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w łyżwiarstwie figurowym, wychowawca: Agnieszka Czepulonis, poparcie: Paweł
Flejszar – oświatowa Solidarność 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 parafii w Pruszczu Gd., wychowawca: Monika Stanka-Wójcik, poparcie: Karol Guzikiewicz – Solidarność
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 – Solidarność 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 – oświatowa Solidarność w Gdańsku oraz Jolanta
Mroczkowska – nauczycielka VI LO w Gdańsku (2);
Oliwia Karsznia – ukończyła Gimnazjum we Władysławowie,
znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach: o nauczaniu Jana Pawła II, biblijnym, historycznym „Losy żołnierza
i oręża polskiego”, polonistycznym, wychowawca: J. Kowalska-
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-Wnuczek, poparcie: Barbara Czyżykowska – oświatowa Solidarność w Pucku;
Julia Kaszkiel – ukończyła pierwszą klasę I LO w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, Jak pisze wychowawca Anna
Baranowska: Gospodarz klasy. Pomocna, otwarta na potrzeby
innych, na którą wszyscy mogą liczyć. Wzór do naśladowania.
poparcie: Krzysztof Bruhnke – Solidarność w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim;
Bartłomiej Kazub – ukończył I klasę Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i frekwencja. Wychowawca: Agnieszka Hetmanowska-Czapiewska, poparcie: Krzysztof Żmuda – Solidarność stoczni Remontowa Shipbuilding
w Gdańsku (2);
Paulina Kazub – ukończyła XIX LO w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach matematyczno-informatycznych, wychowawca: Izabela
Michalska, poparcie: Krzysztof Żmuda – Solidarność stoczni
Remontowa Shipbuilding w Gdańsku;
Kamila Kaźmierowska – ukończyła Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,5), aktywnie działa
w drużynie harcerek ZHR „Zielona Arka Noego”, wychowawca:
Julita Stefaniak, poparcie: Krzysztof Roczkowski – Solidarność
w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku (3);
Alicja Kąkol – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ
„Solidarność”), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, poparcie: Halina Lemańczyk, Józef Rymsza
– kierownik oddziału ZRG w Kościerzynie i Sławomir Grzyb
– dyrektor Zespołu Szkół w Wąglikowicach (2);
Jarosław Kąkolewski – klasa I Klasycznego Liceum Katolickiego w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,41 – najwyższa w szkole), poparcie: ks. dr Wojciech Cichosz, Gabriela
Martyńska – oświatowa Solidarność w Gdyni (2);
Julia Kelsz – ukończyła Gimnazjum w Jabłowie k. Starogardu
Gd., znakomite wyniki w nauce, wyróżnienia w konkursach
ekologicznych i językowych, wychowawca: Waldemar Żygowski, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gd. oraz Małgorzata Siemieńska i Justyna Zawitkowska – dyrekcja Gimnazjum w Jabłowie;
Kamil Kelsz – ukończył drugą klasę I LO w Starogardzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia ocen 5,67), wolontariat, gra na gitarze w szkolnym zespole muzycznym, osiągnięcia matematyczno-informatyczne, wychowawca: Grzegorz
Kaczorowski, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa
Solidarność w Starogardzie Gdańskim (2);
Bartosz Kerlin - ukończył Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, ocena celująca
z dodatkowych zajęć: „Historia i kultura Kaszubów”, wychowawca: Anna Misiak-Lipska, poparcie: dyr. Andrzej Grzyb;
Kajetan Kerlin – ukończył Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,6), wolontariat,
osiągnięcia w Konkursie Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski
Walc” i sportowe (piłka nożna), wychowawca: Hanna Piskozub-Fink, poparcie – Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG
w Kościerzynie;
Mateusz Klaman – ukończył Liceum Katolickie – Collegium
Marianum w Pelplinie (zam. we Wielu), bardzo dobre wyniki
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: ks. Andrzej Szopiński, poparcie: Aleksandra Turowska – oświatowa
Solidarność w Brusach;

165. Karolina Klebba – klasa I LO w Pucku, dobre wyniki w nauce,
aktywne wspieranie działań charytatywnych, poparcie: Gabriela
Babiarczyk – wychowawca, Solidarność w SP ZOZ w Pucku;
166. Kinga Klebba – ukończyła Gimnazjum w Pucku, bardzo dobre
wyniki w nauce, wychowawca: Anita Noslitz-Jackowska, poparcie: Ewa Subocz – Solidarność Służby Zdrowia w Pucku;
167. Patrycja Kleinszmidt – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach
k. Kościerzyny; bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
wychowawca: Edward Jarosiewicz; poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
168. Damian Klimczyk – klasa III Gimnazjum w Mostach, znakomite wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca:
Anna Gerber, poparcie: Monika Kończyk – oświatowa Solidarność w Gdyni;
169. 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 – oświatowa Solidarność
w Pucku;
170. 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 – oświatowa Solidarność
w Brusach i Bogdan Tyloch – Solidarność Oddział ZRG w Chojnicach (2);
171. Elżbieta Kobierowska – ukończyła klasę II Gimnazjum w Rytlu
(tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), aktywny udział
w życiu szkoły, wolontariuszka schroniska dla zwierząt, poparcie: Janusz Kitowski – oświatowa Solidarność w Czersku;
172. Andrzej Kobierzyński – uczeń klasy III Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,50), aktywny udział
w życiu szkoły (chorąży pocztu sztandarowego), osiągnięcia
w koszykówce, wychowawca i poparcie: Izabela Rułkowska
– oświatowa Solidarność w Kolbudach, Robert Aszyk – dyrektor szkoły;
173. Czesława Komkowska – klasa II LO w Żukowie, zam. Pępowo;
zainteresowania malarskie, poparcie: Brygida Treder – wychowawca, Maria Pikies – oświatowa Solidarność w Żukowie;
174. Alicja Kopiec – ukończyła II klasę w II LO w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach – m.in. z języka angielskiego, olimpiady
projektów społecznych, wychowawca: Agnieszka Mazurek, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
175. Adrianna Kordowska – ukończyła pierwszą klasę XIX LO
w Gdańsku oraz Szkołę Muzyczną I stopnia w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach muzycznych
(„O Patriotyczną Nutę”, „Polska – moje miejsce, mój kraj”),
wychowawca: Anna Bergau-Ciechanowicz (3);
176. Natalia Korkuć – ukończyła z wyróżnieniem Technikum Ekonomiczne w Elblągu, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny
udział w życiu szkoły, wychowawca: Monika Oszwa, poparcie:
Krzysztof Żmuda – Solidarność Stoczni Północnej (3);
177. Paulina Kortas – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny
udział w życiu szkoły, poparcie: Leszek Świeczkowski i Karolina
Alfut – Solidarność w ZF Polpharma SA w Starogardzie Gd.;
178. Szymon Korytnicki – ukończył Szkołę Podstawową w Cedrach
Wielkich, znakomite wyniki w nauce, wysokie lokaty w konkursach informatycznych i historycznych, wychowawca: Celina
Grzyl, poparcie: Dariusz Żulpo – oświatowa Solidarność w Cedrach Wielkich;
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179. Michał Kosznik – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,7), laureat konkursów
z fizyki i astronomii, wzorowy uczeń, wychowawca: Małgorzata
Uchman, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG
w Kościerzynie (5);
180. Małgorzata Kotarba – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: oświatowa Solidarność
w Pruszczu Gd.;
181. Natalia Kotowska – klasa III Gimnazjum w Wąglikowicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Małgorzata Grzyb,
poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (3);
182. Oliwia Kotowska – ukończyła Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, udział
w kole teatralnym „Magali”. wychowawca: Małgorzata Uchman,
poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
183. Natalia Kowalewska – klasa II Gimnazjum nr 44 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach literackich,
wychowawca: Katarzyna Rolbiecka, poparcie: Teresa Sobczyńska – Solidarność Emerytów i Rencistów ZRG;
184. Marta Kowaluk – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Joanna Tężycka, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa
Solidarność w Pruszczu Gd.;
185. Aleksandra Krawczykiewicz – ukończyła I klasę Uniwersyteckiego LO w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, działalność
wolontariacka, interesuje się malarstwem (dodatkowe zajęcia
z rysunku w Pałacu Młodzieży). wychowawca: Katarzyna Barańska, poparcie: Iwona Puchalska – oświatowa „Solidarność”
w Gdańsku;
186. Dorota Kreft – ukończyła Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żukowie, bardzo dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu
uczniowskiego, sukcesy w biegach przełajowych, wolontariat
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie, wychowawca:
Aleksandra Kobiela, poparcie: Justyna Konkol – Solidarność
w Porcie Gdynia;
187. Paweł Kreński – ukończył Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia z informatyki
i języka angielskiego (100 proc. na egzaminie), trenuje piłkę
nożną w klubie „Santana” w Wielkim Klinczu, wychowawca:
Aleksandra Grzyb, poparcie: Andrzej Pufelski – Solidarność
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w ZOZ w Kościerzynie, Józef Rymsza – Solidarność Oddział
ZRG w Kościerzynie (4);
Marcin Krysiak – ukończył XX LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymał 100 proc. z matematyki na
egzaminie maturalnym (i na poziomie podstawowym i rozszerzonym), studia na Politechnice Rzeszowskiej (Wydział
Kosmonautyki i Lotnictwa), wolontariat w kole Caritas, wychowawca: Monika Kuczyńska-Barczewska, poparcie: Anna
Kocik – oświatowa Solidarność w Gdańsku, ks. Ryszard Gros
– proboszcz Parafii pw. św. Jana Pawła II w Gdańsku Łostowicach (2);
Magdalena Kryszewska – ukończyła I LO w Kartuzach, bardzo dobre wyniki w nauce, członek Orkiestry Dętej Łapalice,
wychowawca: Magdalena Lewna, poparcie: Zenon Palubitzki
– Solidarność w KPWiK 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 Kartuzach, bardzo dobre wyniki w nauce, członek Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Łapalicach oraz Ruchu Apostolstwa Młodych,
współzałożycielka zespołu muzycznego przy parafii św. Kazimierza w Kartuzach, wychowawca: Monika Walkusz, poparcie: Piotr
Krzyszewski – Solidarność w KPWiK w Kartuzach;
Zuzanna Kuklińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ
„Solidarność”), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,89), aktywny udział w życiu szkoły (m.in. w zespole kaszubskim i teatralnym), konkursach, wychowawca: Dorota Kutella-Burcon,
poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
Mateusz Kukliński – ukończył Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim (przewodniczący), poczcie
sztandarowym, wychowawca: Hanna Piskozub-Fink, poparcie:
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
Jarosław Kulczycki – klasa I Szkoły Policealnej nr 2, Gdańsk,
dobre wyniki w nauce, poparcie: Roman Gałęzewski – Solidarność w Stoczni Gdańskiej;
Katarzyna Kuriata – ukończyła drugą klasę Publicznego Katolickiego LO w Malborku, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca: Katarzyna Babirecka, poparcie:
Marzena Chrześcijańska – oświatowa Solidarność w Sztumie;
Anita Kurlenda – ukończyła I LO w Słupsku, znakomite wyniki
w nauce, osiągnięcia – na poziomie krajowym – w konkursach:
ekologicznym, biologicznym, fizycznym, psychologicznym, wychowawca: Wawrzyniec Milkiewicz;
Aneta Kuśmierska – ukończyła I klasę Gimnazjum w Łęgowie (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię Ofiar
Grudnia ’70), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Michał Ćwikliński,
poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu
Gdańskim;
Vanessa Kuśnierz – ukończyła I klasę Gimnazjum w Łęgowie (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię Ofiar
Grudnia ’70) i klasę III Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdańsku
Oruni (klasa fortepianu), znakomite wyniki w nauce (średnia
5,9), aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach
sportowych (biegi przełajowe), plastycznym, wychowawca:
Marzena Flejszar;
Julia Kwaśnik – ukończyła Szkołę Podstawową nr 10 w Tczewie,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywna działalność wolonta-
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201.

202.

203.

riacka (np. pomoc w organizowaniu zajęć podczas ferii, kwesty
na rzecz hospicjów), wychowawca: Hanna Brange, poparcie:
Bożena Brauer – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku;
Jacek Kwiatkowski – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, aktywny udział w życiu szkoły (poczet sztandarowy), dobre wyniki
w konkursach geograficznym i chemicznym, wychowawca:
Marzena Flejszar, poparcie: oświatowa Solidarność w Pruszczu
Gdańskim;
Monika Lange – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Danuta Jeziak, poparcie: Bogusława Wirkus – Solidarność Służby Zdrowia w Pucku (4);
Olga Leciejewska – ukończyła Społeczne Gimnazjum Językowe
w Lęborku, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,56), osiągnięcia w konkursach: chemicznym, biologicznym, członek zespołu tańca dawnego „La Danza Antica”, wolontariuszka na rzecz
dzieci w przedszkolu, wychowawca: Katarzyna Klata, poparcie:
Aleksandra Werra – oświatowa Solidarność w Lęborku;
Arleta Lemecha – klasa II Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Elżbieta Stańczyk, poparcie: Krzysztof Żmuda – Solidarność w Stoczni Północnej (3);
Wioleta Lewandowska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Łęgowie (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię Ofiar
Grudnia ’70) , znakomite wyniki w nauce (średnia 5,8), aktywny udział w życiu szkoły (wolontariat – pomoc młodszym
w ramach programu „Starsi młodszym”, szkolne koło Caritas),
w konkursach, zawodach sportowych, wychowawca: Agnieszka Grzmiel, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność
w Pruszczu Gdańskim;

Rok 2011. Pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

204. Agnieszka Liedtke – ukończyła Szkołę Podstawową w Kaliszu k. Kościerzyny, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia
sportowe. wychowawca: Kinga Kuczkowska, poparcie: Małgorzata Majchrzak – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej
„Lubiana”;
205. Aleksandra Liedtke – ukończyła Szkołę Podstawową w Kaliszu
k. Kościerzyny, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe (biegi przełajowe, tenis stołowy, unihokej, piłka ręczna),
finalistka konkursu biblijnego, wychowawca: Kinga Kuczkowska, poparcie: Małgorzata Majchrzak – Solidarność w Zakładach
Porcelany Stołowej „Lubiana”;
206. Lena Lipińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Łęgowie
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię Ofiar Grudnia ’70), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, osiągnięcia w konkursach, zainteresowania biologiczne
(zamiar zakupu mikroskopu), wychowawca: Michał Ćwikliński;
207. 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 – Solidarność w ZOZ
w Pucku;
208. Anna Literska – ukończyła I LO w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Stoltmann, poparcie:
Mieczysław Jabłonka – Solidarność w PKP – Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku (2);
209. Przemysław Litewski – ukończył Gimnazjum nr 1 w Redzie,
znakomite wyniki w nauce, wyróżnienia w konkursach chemicznym i ekologicznym, aktywny udział w życiu szkoły, wy-
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215.

FOT. RYSZARD KUŹMA

216.

chowawca: Ilona Myszk, poparcie: Zbigniew Kamiński – Solidarność w GPEC w Gdyni;
Bożena Lorkowska – klasa III w VIII LO w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, wolontariat, osiąga wysokie wyniki
w kolarstwie górskim (ognisko TKKF „Chełm-Spółdzielnia”),
wychowawca: Ludmiła Wieremiejewicz, poparcie: Tadeusz
Kornowski – Solidarność w ZKM Gdańsk Sp. z o.o.;
Patrycja Lorkowska – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 31
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, trenuje kolarstwo w klubie Cartusia Kartuzy, wychowawca: Ewa
Chmielowiec, poparcie: Tadeusz Kornowski – Solidarność
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 kolarstwie MTB i torowym, wychowawca: Edyta Resil, poparcie:
Tadeusz Kornowski – Solidarność w ZKM Gdańsk Sp. z o.o. (2);
Mateusz Lubecki – ukończył Gimnazjum w Lipuszu, bardzo
dobre wyniki w nauce, duża aktywność w środowisku lokalnym,
wychowawca: Ryszard Klassa, poparcie: Celina Drozdowska
i Kazimierz Stoltmann – oświatowa Solidarność w Kościerzynie,
ks. kanonik Jan Ostrowski – proboszcz Parafii w Lipuszu;
Joanna Lubocka – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Gdańsku (obój), bardzo dobre wyniki w nauce,
wychowawca: Danuta Irząbek, poparcie: Hanna Minkiewicz
– oświatowa Solidarność w Gdańsku (4);
Magdalena Lubocka – I LO w Gdańsku oraz klasa IV Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce (z przedmiotów muzycznych średnia
5,6), osiągnięcia w konkursach skrzypcowych i innych, wychowawca: Hanna Lauer i wcześniej Maria Barabasz, poparcie:
Hanna Minkiewicz– oświatowa Solidarność w Gdańsku (3);
Hanna Lubotzka – ukończyła pierwszą klasę II LO w Gdańsku,
osiągnięcia sportowe (taekwondo). Jak pisze wychowawczyni:
Jest kreatywna i chętnie pracuje w grupie. Charakteryzuje się
wysoką kulturą osobistą. Jest empatyczna i chętna do pomocy.
Wychowawca: Izabela Stopa, poparcie: Ewa Zielińska – oświatowa Solidarność w Przywidzu (2);

Rok 2016. Sp. Alojzy Szablewski npod pomnikiem Poległych
Stoczniowców.

217. Anna Łacheta – klasa II Gimnazjum Katolickiego im Jana
Pawła II w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, wychowawca:
Małgorzata Kuźma i ks. dyr. Wojciech Cichosz, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność w Gdyni;
218. Dominika Łacheta – klasa III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (w tym matematyka, chemia – zamiar studiowania farmacji), wychowawca:
Maciej Kornecki, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
– dyrektor szkoły, Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność
w Gdyni. Ks. Sławomir Decowski – proboszcz Parafii św. A.
Boboli w Gdyni w poparciu pisze: Dominika bardzo dobrze się
uczy, wzorowo się zachowuje i potrafi pomagać rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem.
219. Barbara Łukowicz – ukończyła I klasę Gimnazjum w Lubni, bardzo dobre wyniki w nauce, finalistka ogólnopolskiego
konkursu polonistycznego, wychowawca: B. Narloch, poparcie:
Aleksandra Turowska – oświatowa Solidarność w Brusach;
220. Elżbieta Łukowicz – klasa III w II LO w Chojnicach, bardzo
dobre wyniki w nauce i w sporcie, wychowawca: Sebastian
Mrówczyński, poparcie: Aleksandra Turowska – oświatowa
Solidarność w Brusach (2);
221. Maria Machlik – ukończyła I LO w Tczewie, bardzo dobre
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zainteresowania: architektura i śpiew, wychowawca: Ewa Brzóska, poparcie:
Alicja Olszewska – oświatowa Solidarność w Tczewie;
222. Michał Maciaszek – ukończył Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła
II w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, także potwierdzone podczas egzaminu zewnętrznego, aktywny udział w życiu
szkoły, osiągnięcia w tańcu towarzyskim (hip-hop), konkursie robotów (poziom krajowy), konkursie informatycznym,
wychowawca: Barbara Sarbiewska, poparcie: Bożena Brauer
– oświatowa Solidarność w Gdańsku;
223. 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 – oświatowa Solidarność w Wejherowie;
224. Karol Majchrzak – ukończył Gimnazjum nr 1 w Redzie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia recytatorskie, teatralne, sportowe (szachy), wolontariat, wychowawca: Agnieszka Potrykus, poparcie: Celina Szulgo
– oświatowa Solidarność w Wejherowie;
225. Mateusz Majewski – klasa II Gimnazjum nr 2 w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy sportowe: pływanie, trójbój,
wychowawca: Wiesława Olszewska, poparcie: Barbara Kamińska – oświatowa Solidarność w Tczewie;
226. Aleksandra Majkowska – klasa I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Jadwiga Mosakowska, poparcie: Zbigniew Sikorski – Solidarność Spółdzielni
Mleczarskiej „Polmlek-Maćkowy” (2);
227. Amelia Majkowska – ukończyła Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Anna Misiak-Lipska, poparcie: dyr. Andrzej Grzyb;
228. Adam Makowski – ukończył I klasę Technikum Ekonomicznego w Tczewie, aktywny udział w życiu szkoły, zajęcie III miejsca
w konkursie „Polska, moje miejsce, mój kraj”, wolontariat (dla
dzieci niepełnosprawnych, w parafii), wychowawca: Hanna
Molesztak, poparcie: Wiesława Cejner-Mania – oświatowa Solidarność Powiatu Tczewskiego i ks. Feliks Kamecki – proboszcz
Parafii Subkowy;

WYKAZ STYPENDYSTÓW
229. Patrycja Malaj – II klasa III LO w Gdyni, znakomite wyniki
w nauce (5,63), aktywny udział w życiu szkoły, wolontariuszka
(pomoc w organizacji „Spotkań z seniorami”), harcerka (pomoc w prowadzeniu gromady zuchowej), ukończyła rozszerzony kurs pierwszej pomocy, wychowawcy: Joanna Artwińska
i Anna Czarnowska, poparcie: Michał Gurowski – oświatowa
Solidarność w Kościerzynie (3);
230. Magdalena Mallek – ukończyła XIV LO w Gdyni, bardzo dobre
wyniki w nauce, wychowawca: Krystyna Dłużnik, poparcie:
Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność w Gdyni (5);
231. Mateusz Małek – klasa II w V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Joanna Rześniowiecka, poparcie: Bożena
Brauer, Gabriela Soból – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
232. Agata Mania – ukończyła II klasę Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Bobowie, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach recytatorskich, solistka szkolnego zespołu wokalnego,
wychowawca: Marcin Rudnicki, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie Gd.;
233. Artur Mania – klasa II Gimnazjum Katolickiego w Tczewie,
bardzo dobre wyniki w nauce oraz szkoła muzyczna – gitara
klasyczna, wychowawca: Bożena Klein, poparcie: Barbara Kamińska – oświatowa Solidarność w Tczewie;
234. Anna Margaszewska – ukończyła I LO w Starogardzie Gdańskim,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, zamiar studiowania psychologii, wychowawca: Katarzyna
Kozłowska, poparcie: Leszek Świeczkowski – Solidarność w ZF
Polpharma Starogard Gd. oraz Ryszard Lis – Solidarność w PUK
„STARKOM” Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.;
235. Krystyna Markiewicz – ukończyła I klasę Liceum Akademickiego w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce. Zajmując II
miejsce w Powiatowym Konkursie „Ziemia nie może umierać”
napisała: „Kwestie ekologiczne dotyczące naszego środowiska
są mi szczególnie bliskie. Uważam, że wszyscy powinniśmy być
w tej sprawie solidarni. Solidaryzm jest bardzo istotną wartością
w dzisiejszym czasami egoistycznym świecie”. Wychowawca:
Marta Pokorska-Ligęza, poparcie: Małgorzata Śliwicka – oświatowa „Solidarność” Ziemi Puckiej, dyr. Małgorzata Oberzig;
236. Anna Maszota – ukończyła Gimnazjum w Strzepczu k. Wejherowa, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły, wychowawca: Edyta Jarosz, poparcie: Jacek Żalikowski – Solidarność w OPEC w Gdyni (3);
237. Monika Matusiewicz – klasa II Liceum Akademickiego nr 1
w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Dominika Tkaczyk, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność
w Gdyni (4);
238. Cezary Matuszewski – ukończył klasę trzecią IX LO w Gdyni,
bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy w SP nr 47 w Gdyni (organizacja
czasu wolnego, pomoc w zbiórkach rzeczowych). wychowawca:
Magdalena Selonka, poparcie – Zdzisława Hacia – oświatowa
„Solidarność” w Gdyni;
239. Laura Matyjasik – ukończyła Gimnazjum w Mikołajkach
Pomorskich, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Pallach-Żyra, poparcie:
Krzysztof Żmuda – Solidarność w Stoczni Północnej (2);
240. Zuzanna Matyjasik – klasa II Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach
i w życiu szkoły, wychowawca: Teresa Antoniuk, poparcie:
Krzysztof Żmuda – Solidarność w Stoczni Północnej (2);
241. Agnieszka Mazur – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Zbigniew Sikorski
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– Solidarność w Spółdzielni Mleczarskiej „Polmlek-Maćkowy”.
Wychowawca Agnieszka Wietecha w opinii pisze: Uczennica
wzorowa, ma doskonałą opinię, świetne wyniki w nauce, jej praca dla samorządu szkolnego i Caritasu jest wręcz nieoceniona.
Uczennica jest odpowiedzialna, dojrzała, zawsze można na niej
polegać. (3);
Piotr Mazur – ukończył Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: Hanna Banacka, poparcie: Zbigniew Sikorski – Solidarność w Spółdzielni Mleczarskiej „Polmlek-Maćkowy”;
Aurelia Mazurek – klasa III Gimnazjum nr 8 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
wychowawca: Agnieszka Wolińska-Prusik, poparcie: Iwona
Orszulak – Solidarność w BOMI;
Gabriela Mencel – ukończyła SP nr 14 w Gdańsku, znakomite
wyniki w nauce (średnia 5,89), wolontariat, osiągnięcia w konkursach, w tym w plastycznym „Polska – moje miejsce, mój
kraj”, fotograficznym o tematyce patriotycznej, wychowawca:
Czesława Górna, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
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 – Solidarność Oddział
ZRG w Pruszczu Gd.;
Aleksandra Mielewczyk – ukończyła Gimnazjum nr 8 w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
harcerstwie, wolontariacie, wychowawca: Małgorzata Sowa, poparcie: Zdzisława Hacia i Magdalena Zmorzyńska – oświatowa
Solidarność w Gdyni;
Dominik Mielewczyk – klasa I Liceum Profilowanego w Sierakowicach; zam. Paczewo; główne zainteresowania – matematyka i informatyka, poparcie: Marta Kaczmarek-Byczkowska – wychowawca, Krzysztof Żmuda – Solidarność w Stoczni
Północnej w Gdańsku;
Wioleta Mielewczyk – klasa III Liceum Profilowanego w Sierakowicach k. Kartuz, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lucyna Kuczkowska, poparcie: Krzysztof Żmuda – Solidarność w Stoczni Północnej w Gdańsku (4);
Michał Miszczyszyn – klasa II Gimnazjum w Cedrach Wielkich, znakomite wyniki w nauce (informatyka), wychowawca:
Małgorzata Czarnowska-Słomka, poparcie: Dariusz Żulpo
– oświatowa Solidarność w Cedrach Wielkich;
Anna Mleczek – ukończyła II LO w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce (wygrała indeks na Politechnikę Gdańską
w konkursie matematyczno-fizycznym), wychowawca: Marek Pruski, poparcie: Maciej Werra – oświatowa Solidarność
w Chojnicach, Bogdan Tyloch – Solidarność Oddział ZRG
w Chojnicach (2);
Jacek Mleczek – ukończył II Liceum Ogólnokształcące
w Chojnicach, znakomite wyniki w nauce (98 proc. punktów z matematyki – poziom rozszerzony), laureat konkursu
„Wygraj indeks” na PG, wychowawca: Michał Markowski,
poparcie: Teresa Skubek – Solidarność w Spółdzielni Inwalidów w Chojnicach, Bogdan Tyloch – Solidarność Oddział
ZRG w Chojnicach (2);
Piotr Młyński – ukończył Gimnazjum w Wielkim Klinczu,
znakomite wyniki w nauce, ukończył też Szkołę Muzyczną I
stopnia w Kościerzynie (trębacz) i kurs ratownika wodnego,
wzorowa postawa, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca:
Regina Piechowska, poparcie: Grażyna Wołodzin – dyrektor
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szkoły oraz Grzegorz Urowski i Celina Drozdowska – oświatowa Solidarność w Kościerzynie;
Małgorzata Molenda – ukończyła XIII LO w Gdańsku, dobre
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca:
Agnieszka Mielewska, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa
Solidarność w Gdańsku;
Piotr Moniuszko – klasa I w II LO w Pruszczu Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
wychowawca: Jadwiga Bartkowska-Ryszora, poparcie: Agnieszka
Kempa – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gd. (2);
Lamis Mousa – klasa III Gimnazjum nr 33 w Gdańsku; dobre
wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca komendant: Teresa Litwin, poparcie: Tadeusz Celesz
– Solidarność w OHP woj. pomorskiego;
Karolina Mróz – ukończyła klasę VII Szkoły Podstawowej
w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, wychowawca: Ewa Myszka;
Zofia Muchowska – II klasa IX LO w Gdyni, bardzo dobre
wyniki w nauce, 100 proc. frekwencji, osiągnięcia wokalne,
w tym II miejsce na festiwalu piosenki kaszubskiej, działalność w szkolnym kole Caritas, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Kaszubskiej Fundacji Pomocy
Potrzebującym, wychowawca: Monika Marcinowska, poparcie:
Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność w Gdyni;
Kinga Mudlaff – klasa III w I LO w Rumi, bardzo dobre wyniki
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Adriana
Marasz, poparcie: Mirosław Kamieński – Solidarność 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 – Solidarność w Centrum Krwiodawstwa w Słupsku (3);
Grzegorz Muszyński – klasa II Technikum Transportowego
w Tczewie, b. dobre noty w nauce, uczestnik konkursów matematycznych, poparcie: A. Kubelska – wychowawca, Andrzej
Miętkowski – Solidarność w Metrix Tczew;
Bartosz Nastały – ukończył I klasę III LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia
w konkursach o wiedzy ekonomicznej, wiedzy pożarniczej, III
miejsce w ogólnopolskim finale Odysei Umysłu, wychowawca:
Magdalena Honkisz, poparcie: Roman Gałęzewski, Karol Guzikiewicz, Fryderyk Radziusz – Solidarność w Stoczni Gdańskiej;
Tamara Niekludow – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce,
duże osiągnięcia w konkursach pianistycznych, wychowawca:
Grażyna Trybułowska, poparcie: Roman Gałęzewski – Solidarność w Stoczni Gdańskiej;
Weronika Niemczynowicz – ukończyła Szkołę Podstawową nr
8 w Rumi, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,71), wysoka
frekwencja (97 proc.), działalność w szkolnym kole Caritas,
laureatka konkursów: biblijnego oraz „Zbrodnia Piaśnicka
– młodzi pamiętają”. Wychowawca: Barbara Bryłka, poparcie:
Ewa Domrazek – oświatowa Solidarność w Gdyni;
Izabela Noetzel – ukończyła Gimnazjum nr 17 w Gdyni,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Beata Kieras, poparcie: Mirosław Kamieński
– Solidarność w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni;
Sebastian Noga – ukończył klasę VII Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w na-
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uce, interesuje się informatyką (osiągnięcia z zakresu robotyki),
wychowawca: Michał Ćwikliński;
Bartłomiej Nosiński – ukończył II klasę Technikum nr 2
w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, wychowawca: Joanna Kierska, poparcie: Anna
Zagórska – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”, Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie, dr Jan Klepin i Kamil Trzebiatowski – dyrekcja technikum
(4);
Dawid Nosiński – ukończył Technikum nr 2 w Chojnicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w pływaniu, konkursach ekologicznych, wychowawca: Kamil Trzebiatowski,
poparcie: Anna Zagórska – Solidarność w Zakładach Porcelany
Stołowej „Lubiana”;
Paweł Nosiński – klasa II Gimnazjum nr 2 w Chojnicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
wychowawca: Elżbieta Weltrowska, poparcie: Anna Zagórska– Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”,
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
Eliza Nowakowska – klasa I Gimnazjum w Swarożynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca: Violetta Szwed, poparcie: Roman Gałęzewski – Solidarność
w Stoczni Gdańskiej;
Jakub Nowicki – ukończył II klasę II LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursie recytatorskim oraz
z wiedzy geologiczno-paleontologicznej (prezentacje dla uczniów
szkół podstawowych), wychowawca: Anna Jaśkiewicz, poparcie:
Dorota Dunst – oświatowa Solidarność w Gdyni (2);
Jan Ochociński – ukończył Szkołę Podstawową nr 6 w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, trenuje piłkę ręczną
(KS Sokół Kościerzyna), wychowawca: Ewa Kuźma, poparcie:
Kazimierz Stoltmann – oświatowa Solidarność Ziemi Kościerskiej oraz Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
Michalina Ochrymiuk – klasa VI SP nr 50 w Gdańsku, bardzo
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Julita Demczuk-Górniak,
poparcie: Dariusz Puzdrowski – Solidarność w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku;
Aleksandra Orszulak – klasa III Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce,
aktywny udział w życiu szkoły, wolontariacie, zainteresowanie
medycyną, biologią, wychowawca: Anita Rzeszowska, poparcie:
Bożena Klińska – Solidarność w BOMI w Gdyni;
Sandra Ostrowska – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 8
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia
sportowe – wicemistrzyni Polski w kategorii młodziczek: kajakarstwo K-1 i K-2, wychowawca: Agnieszka Szymborska,
poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku
oraz Mirosław Skokowski – prezes UKS „Motława” Gdańsk;
Wojciech Ostrowski – ukończył Gimnazjum nr 8 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu
szkoły, wolontariat, osiągnięcia na poziomie krajowym w kajakarstwie (Klub UKS „Motława” Gdańsk), wychowawca: Ksenia
Kirszling, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność
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 Czyżykowska – oświatowa Solidarność w Pucku (3);
Wiktoria Padewska – ukończyła klasę siódmą Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, znakomite
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wyniki w nauce (średnia 5,7), gospodarz klasy, osiągnięcia
w konkursie czytelniczym „Z książką na ty” oraz plastycznym. Wychowawca: Bożena Tunicka, poparcie: Paweł Flejszar
– oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
Łukasz Pakuła – klasa I w III LO w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, laureat konkursów: biologicznego, chemicznego,
matematycznego, informatycznego, poparcie: Justyna Raulin
oraz Mirosław Kamieński – Solidarność w Stoczni Marynarki
Wojennej w Gdyni (2);
Zofia Pałasz – ukończyła trzecią klasę X LO w Gdyni oraz klasę
trzecią Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, bardzo dobre
wyniki w nauce, osiągnięcia międzynarodowe w konkursach
muzycznych (klasa fortepianu). wychowawca: Anna Klusek-Hundsdorff oraz Marzena Termau (szkoła muzyczna);
Oliwia Papier – klasa III Gimnazjum im. Ofiar Grudnia 1970
roku w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Łuczyńska, poparcie: Agnieszka Kempa – oświatowa
Solidarność w Pruszczu Gd. i Ludwik Jakubek – Solidarność
Oddział ZRG 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 języka angielskiego – poziom rozszerzony) i w konkursach
geologiczno-środowiskowych, działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Nadzieja”, wychowawca: Zofia Falkowska,
poparcie: Izabela Rułkowska – oświatowa Solidarność 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
– oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
Zofia 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 – oświatowa Solidarność 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 – Solidarność
w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku (2);

285. Patrycja Pawlikowska-Bobrowska – klasa IV Technikum
Ekonomicznego w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, III
miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach Polski kobiet w wędkarstwie spławikowym (i innych zawodach), wychowawca:
Anna Czarnocka-Bodakniewicz, poparcie: Hanna Minkiewicz
– oświatowa Solidarność w Gdańsku;
286. Agnieszka Pazda – ukończyła I LO w Kościerzynie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, trenuje
piłkę siatkową w klubie KOSiR Kościerzyna, ukończyła czteroletni cykl gry na gitarze, wychowawca: Jagoda Willich, poparcie: Krzysztof Rekowski i Magdalena Majchrzak – Solidarność
w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” oraz Józef Rymsza
– Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (3);
287. Amelia Pelowska – ukończyła klasę VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie, znakomite wyniki
w nauce (średnia 5,57), osiągnięcia w konkursie „Warto czytać”,
pomoc koleżeńska w ramach programu „Starsi Młodszym”. wychowawca i poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność
w Pruszczu Gdańskim;
288. Arkadiusz Pelpliński – ukończył Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, trenuje piłkę nożną, wychowawca: Małgorzata Grzyb,
poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie oraz Halina Lemańczyk – dyrektor szkoły;
289. Monika Perszon – ukończyła I Liceum Ogólnokształcące
w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca:
Anna Joachimiak, poparcie: B. Blumel, A. Bogucki – Solidarność ENERGA-Operator SA w Gdańsku;
290. Aleksandra Pesta – absolwentka I LO w Gdańsku, bardzo wysokie wyniki matury: 98% z j. angielskiego, 93% z geografii.
Wybór studiów na PG (ekonomia). Jak napisała wychowawczyni klasy Izabela Lekner: „Wzorowa uczennica, bardzo sympatyczna, empatyczna, sumienna, pomocna, zawsze można było
na nią liczyć”. Poparcie: dr Tadeusz Szymański – „Solidarność”
Politechniki Gdańskiej (4);
291. Daniel Peta – klasa II w II LO w Wejherowie, bardzo dobre
wyniki w nauce, dodatkowe osiągnięcia w koszykówce, wychowawca: Anna Spryszyńska, poparcie: Kazimierz Waldowski
– Solidarność w Porcie Gdynia;
292. Łukasz Peta – klasa IV Technikum Hotelarskiego w Gdyni,
bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczy w olimpiadach
szkolnych i zawodach sportowych (trenuje m.in. piłkę nożną),
wychowawca: Anna Spryszyńska, poparcie: Kazimierz Waldowski – Solidarność w Porcie Gdynia (4);
293. Wojciech Peta – klasa III Technikum Budowy Okrętów w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu
szkoły, wychowawca: Wiesław Kamiński, poparcie: Zenon Wiszowaty – Solidarność w Porcie Gdynia;
294. Agnieszka Pazda – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 1 i Szkołę
Muzyczną I st. w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce,
gospodarz klasy, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca:
Elżbieta Reichel, poparcie: Anna Zagórska – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”;
295. Anna Pellowska – ukończyła Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, udział w kole
teatralnym „Magali” oraz zespole kaszubskim „Moli Kaszebi”.
wychowawca: Małgorzata Uchman, poparcie: Józef Rymsza
– Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
296. Mikołaj Pędzich – ukończył SP nr 50 w Gdańsku, znakomite
wyniki w nauce (średnia 5,77), dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej w Pałacu Młodzieży. Wolontariat. Wychowawczyni
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klasy: E. Szymańska napisała: „Jest osobą o bardzo wysokiej
kulturze osobistej, takcie i empatii. Stanowi wzór do naśladowania”, poparcie: Renata Kamińska – oświatowa „Solidarność”
w Gdańsku;
Agnieszka Piątkowska – klasa I w I LO w Gdańsku, dobre
wyniki w nauce, aktywna działalność społeczno-charytatywna
oraz w ZHR, poparcie: Bożena Kochanowska – wychowawca,
dyr. Andrzej Nowakowski, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Ewa Piestrak – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Słupsku, znakomite wyniki w nauce, udział w konkursach plastycznych, wychowawca: M. Drozdowska, poparcie: Danuta Paszkiewicz – Solidarność w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Słupsku,
Tadeusz Pietkun – Solidarność Zarząd Regionu Słupskiego;
Jakub Pikor – ukończył I klasę w II LO w Sopocie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Katarzyna Zielińska-Szczepaniak, poparcie: Urszula
Lewandowska – Solidarność w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gdyni;
Michalina Pindera – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,6), udział w zespole folklorystycznym „Młoda Kościerzyna”, osiągnięcia w zawodach siatkówki
plażowej, pomoc w zbiórce bożonarodzeniowej „Polacy Kresowym Straceńcom” (wysyłka paczek dla żołnierzy AK żyjących na
Białorusi i Litwie), wychowawca: Jarosław Breza, poparcie: Michał
Gurowski – oświatowa Solidarność w Kościerzynie;
Ziemowit Pindera – ukończył Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,65), wolontariat, członek
zespołu folklorystycznego „Młoda Kościerzyna”, wychowawca:
Katarzyna Kostuch, poparcie: Michał Gurowski – oświatowa
Solidarność w Kościerzynie;
Zuzanna Pirch – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidarność”), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, poparcie: Małgorzata Grzyb, Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie;

303. Amadeusz Piwowarek – ukończył I klasę Gimnazjum w Łęgowie (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię Ofiar
Grudnia ’70) , znakomite wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, zainteresowanie modelarstwem (czołgi II wojny światowej), wychowawca: Dagmara Hustak, poparcie: Paweł
Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
304. Agnieszka Plicht – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
wolontariacie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, wychowawca: Adela Plichta, poparcie: Elżbieta Bugajna – oświatowa
Solidarność w Goręczynie;
305. Beata Pniewska – ukończyła II LO w Starogardzie Gdańskim,
znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Hanna Jędrzejczyk,
poparcie: Benedykt Kerlin – Solidarność w Fabryce Mebli
Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., który w uzasadnieniu pisze o
rodzicach: Ich dewizą jest człowiek i wartości, to szacunek dla
innych ludzi z uszanowaniem ich godności”. (2);
306. Bogdan Pniewski – ukończył I klasę II LO w Starogardzie
Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucuminie, w Klubie Sportowym „Beniaminek 03” w Starogardzie Gd. (kick boxing), wychowawca:
Danuta Kurawald, poparcie: Benedykt Kerlin – Solidarność
w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o. (3);
307. Marta Pobłocka – ukończyła Szkołę Podstawową w Czarnej
Dąbrówce, wychowawca: Dorota Gralak, poparcie: Jurgen Fink
– oświatowa Solidarność w Czarnej Dąbrówce;
308. Martyna Pokrzywińska – ukończyła Gimnazjum w Lubni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia recytatorskie („Rodno
Mowa”), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Witold
Malicki, poparcie: Aleksandra Turowska – oświatowa Solidarność w Brusach;
309. Krzysztof Polaszek – klasa III Gimnazjum nr 5 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce (informatyka, matematyka, język
angielski), trenuje pływanie, poparcie: Teresa Kofluk – wychowawca, Solidarność w WAW Gdynia, Krystyna Mielnik – Solidarność Oddział ZRG w Gdyni;
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310. Marcin Połajdowicz – ukończył klasę II Gimnazjum im.
Ofiar Grudnia 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 – Solidarność w Stoczni
Gdańskiej, Marian Krzaklewski – prezes Fundacji „Solidarni
ze Stocznią Gdańską”;
311. Karol Prabucki – ukończył V LO w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, finalista ogólnopolskiej olimpiady lingwistyki matematycznej, 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 Warsztatowego „ZNAK”;
312. Michał Prądziński – ukończył I klasę Gimnazjum i klasę I
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku
(fortepian), bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, wychowawca: Katarzyna Żebrowska, poparcie: Hanna
Kowalewska-Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
313. Marcin Przybyś – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Joanna Tężycka, poparcie: Ludwik Jakubek – Solidarność
Oddział ZRG w Pruszczu Gd.;
314. Kacper Ptaszek – ukończył III LO w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, udziela się charytatywnie w Caritas Archidiecezji Gdańskiej, gra w turniejach szachowych, wychowawca:
Hanna Szarafińska, poparcie: Barbara Markiewicz – oświatowa
Solidarność w Gdańsku (4);
315. 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 – oświatowa Solidarność w Tczewie oraz Krystyna Dettlaff-Czochor – kierownik filii Szkoły
Muzycznej w Pelplinie;
316. 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 – oświatowa Solidarność w Pucku oraz Ewa
Nikel – dyrektor szkoły (2);
317. Tomasz Pupka-Lipinski – ukończył klasę I Gimnazjum w Rytlu (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), reprezentuje
z sukcesami szkołę w zawodach sportowych, jest zawodnikiem
klubu sportowego Borowiak Czersk, wolontariusz hospicjum
w Chojnicach, poparcie: Janusz Kitowski – oświatowa Solidarność w Czersku;
318. Adrianna Radłowska – ukończyła Gimnazjum Katolickie
w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,85, 96,6 proc.
punktów na egzaminie po gimnazjum), laureatka konkursów
językowych, wolontariat, gotowość pomocy z języka angielskiego, matematyki, wychowawca: Rafał Warajczyk, poparcie:
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz;
319. Jakub Radzewicz – klasa I w I LO w Starogardzie Gdańskim,
duża aktywność społeczna, działalność dziennikarska, wychowawca: Adam Brunke, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska
– oświatowa Solidarność w Starogardzie Gd.;
320. Amanda Rajmer – klasa VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie,
bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, aktywny udział w zajęciach koła regionalnego, poparcie: dyrektor Dagmara Korzeniowska,
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;

321. 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 – oświatowa
Solidarność w SOSW w Wejherowie (3);
322. 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 – oświatowa Solidarność 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);
323. Aleksandra Rejmak – klasa I w I LO w Lęborku, zam. Wicko,
znakomite wyniki w nauce, średnia ocen po gimnazjum 5,38,
zainteresowania matematyczno-chemiczne, poparcie: Beata
Majko – wychowawca, Stanisław Jakonis – oświatowa Solidarność w Lęborku;
324. Barbara Rekowska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Dziemianach, znakomite wyniki w nauce, działalność w wolontariacie, wychowawca: Jarosław Ginter, poparcie: Anna Zagórska
– Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” oraz
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (4);
325. Joanna Rekowska – ukończyła klasę I w II LO w Chojnicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marcin Szopiński, poparcie: Anna Zagórska
– Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” oraz
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (5);
326. Karolina Reszka – ukończyła II LO w Starogardzie Gdańskim,
bardzo dobre wyniki w nauce (98 proc. punktów z matematyki
– egzamin maturalny), wolontariat – w tym akcja „PoczytajMy”,
wychowawca: Dorota Burczyk, poparcie: Benedykt Kerlin – Solidarność w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS w Starogardzie
Gd. (3);
327. Wanda Roda – klasa VI Szkoły Podstawowej w Gościcinie,
bardzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego ucznia,
aktywny udział w życiu szkoły (wiele dyplomów), wychowawca:
Marcin Myszka, poparcie: Andrzej Bogucki, Bogumiła Niemcow, Bożena Dubicka – Solidarność w ENERGA-Operator Oddział w Gdańsku;
328. Agata Rogala – ukończyła Gimnazjum w Brusach, znakomite
wyniki w nauce (98 proc. z egzaminu zewnętrznego), aktywny
udział w życiu szkoły, wychowawca: Stanisław Łubiński, poparcie: Aleksandra Turowska – oświatowa Solidarność w Brusach;
329. Robert Rudnik – ukończył II LO w Chojnicach, bardzo dobre
wyniki w szkole i na maturze (98 proc. punktów z matematyki
– poziom rozszerzony), studia na Politechnice Rzeszowskiej
(kierunek: lotnictwo i kosmonautyka), wychowawca: Michał
Markowski, poparcie: Wiesław Ostaszewski – Solidarność w firmie POLIPOL Chojnice oraz Bogdan Tyloch – Solidarność
Oddział ZRG w Chojnicach (3);
330. Katarzyna Rybka – klasa V Szkoły Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: dyr. Barbara Gabriel, Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gd., Zdzisław Czapski – Solidarność Oddział
ZRG w Starogardzie Gd. (2);
331. Kamil Ryduchowski – ukończył Gimnazjum w Brusach,
znakomite wyniki w nauce (w tym 100 proc. z egzaminu po
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gimnazjum), osiągnięcia w konkursach, w tym w Konkursie
Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”, wychowawca: Bożena Czapiewska, poparcie: Aleksandra Turowska
– oświatowa Solidarność w Brusach;
Nicole Rydz – klasa III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, dobre wyniki w nauce, znakomite wyniki w żeglarstwie (kadra narodowa – klasa EUROPA), wychowawca:
Magdalena Rułak, poparcie: ks. prof. Wojciech Cichosz;
Michał Sakaluk – ukończył Szkołę Podstawową nr 8 w Gdyni,
znakomita średnia (6,0), laureat konkursów z języka łacińskiego i z języka niemieckiego, wolontariat, wzorowe zachowanie,
wychowawca: Agnieszka Zaklikocka, poparcie: Zdzisława Hacia
– oświatowa Solidarność w Gdyni;
Emilia Sanecka – ukończyła SP w Leśniewie oraz drugą klasę
Szkoły Muzycznej w Gdyni (klasa fortepianu), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,78). Aktywny wolontariat, laureatka konkursów przedmiotowych i muzycznych. wychowawca: Donata
Zaklikowska-Karczyńska, poparcie: Beata Figas – wicedyrektor
SP w Leśniewie (2);
Jolanta Sawicka – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska – moje miejsce, mój
kraj”; ukończyła klasę II Technikum nr 3 w Malborku, wychowawca: K. Kruszewska;
Miłosz Sawicki – ukończył Gimnazjum nr 18 w Gdyni, znakomite wyniki w nauce i na egzaminach zewnętrznych, aktywny
udział w życiu szkoły oraz harcerstwie i wolontariacie, sukcesy
w konkursach historycznych i geograficznych oraz sportowych
na poziomie wojewódzkim. Uzyskał tytuł Najlepszego Absolwenta, wychowawca: Ewa Faka, poparcie: Andrzej Gogola – dyrektor szkoły (2);
Natalia Sawicz – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, bardzo
dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu szkolnego,
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osiągnięcia w konkursach muzycznych (zespół wokalny „Wiercipięty”), wychowawca: Jolanta Drzlicharz, poparcie: prof. dr
hab. Franciszek Makurat – Solidarność 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 – Solidarność w Stoczni
Nauta w Gdyni (2);
Monika Serżysko – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo
dobre wyniki w nauce, wychowawca: M. Flejszer, poparcie:
Agnieszka Kempa – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gd.,
Ludwik Jakubek – Solidarność Oddział ZRG 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, wychowawca: Agnieszka Saidowska, Anna Labudda,
poparcie: Wiesława Cejner-Mania – oświatowa Solidarność
Placówek Powiatu Tczewskiego oraz Andrzej Bogucki i Bogumiła Niemcow – Solidarność w ENERGA-Operator SA Oddział
w Gdańsku (6);
Dorota Sikorska – Medyczne Studium Zawodowe w Starogardzie Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, działa jako wolontariusz, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gd. oraz dyrektor Izabela Kamińska-Jagielska;
Kacper Skarżyński – ukończył II Gimnazjum Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, znakomite wyniki
w nauce (średnia 6,0, prawie 98 proc. punktów z egzaminu po
gimnazjum), laureat konkursów z matematyki, fizyki i informatyki. Jak pisze wychowawca Emilia Senczyszyn: Wspaniały
uczeń i człowiek. Poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
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343. Monika Skórowska – klasa II Gimnazjum w Łęgowie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Małgorzata Stecewicz, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
344. Karina Maria Sledz – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, znakomite wyniki w nauce, gra na gitarze, występuje w chórze, wychowawca: Marcin Kwiecień, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
345. Weronika Sobiecka – ukończyła II klasę Gimnazjum w Nakli k.
Bytowa, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Irena Wolska, poparcie: Anna Zagórska
– Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”, dyrektor Gimnazjum: Jan Pyrcha i ks. proboszcz Stefan Flisikowski:
– za działalność w scholi i w roli lektora w kościele parafialnym
(2);
346. Marta Sobolewska – ukończyła Gimnazjum w Kolbudach,
osiągnięcia wokalne – wojewódzkie i ogólnopolskie, gra na
gitarze, wychowawca: Leszek Wojciechowski, poparcie: Izabela
Rułkowska – oświatowa Solidarność w Kolbudach (2);
347. Jakub Soborowski – ukończył SP w Rotmance, bardzo dobre
wyniki w nauce, wolontariat, zainteresowania grafiką komputerową, wychowawca: Anna Kocięda, poparcie: Anna Kocik
– oświatowa Solidarność w Gdańsku;
348. Szymon Soborowski – ukończył pierwszą klasę Zespołu Szkół
Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe
zachowanie, wolontariat, osiągnięcia informatyczne (programowanie), wychowawca: Patrycja Gałązka, poparcie: Bożena
Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
349. Piotr Sobuś – klasa II Gimnazjum Społecznego w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania matematyczno-informatyczne (wyróżnienie w międzynarodowym konkursie
matematycznym „Kangur”), poparcie: Małgorzata Kilian – wychowawca, oświatowa Solidarność przy Szkole Podstawowej
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej;
350. Jan Sobuś – klasa III Gimnazjum Społecznego w Gdańsku,
wybitne wyniki w nauce (14 ocen celujących na świadectwie
po II klasie – średnia 6,0), uzdolnienia matematyczne (laureat
konkursu matematycznego „Kangur”), poparcie: Katarzyna
Kotarska – wychowawca, oświatowa Solidarność przy Szkole
Podstawowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej;
351. Bożena Sojka – ukończyła Liceum Profilowane w Owidzu,
bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Michał Samszon,
poparcie: Leszek Świeczkowski – przewodniczący Solidarności
w ZF Polpharma w Starogardzie Gd., Zdzisław Czapski – Solidarność Oddział ZRG w Starogardzie Gd. (2);
352. Zofia Sojka – ukończyła Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Muzyczną I st. w Starogardzie Gdańskim (klasa gitary), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,83), wolontariusz parafialnego
zespołu Caritas, wychowawca: Lucyna Lamek, poparcie: Ewa
Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie
Gdańskim;
353. Jan Sokołowski – klasa I w IV LO w Gdańsku, dobre wyniki
w nauce, rekomendacja: Tadeusz Grubich – Solidarność Zarząd
Regionu Gdańskiego;
354. Monika Sowulewska – klasa II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku (klasa skrzypiec), wychowawca: Danuta Irzabek oraz Anna Buzińska, poparcie: Zbigniew Sikorski – Solidarność w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”;
355. Jakub Stachowski – ukończył II klasę Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,75), aktywny udział w życiu szkoły (gospodarz klasy),
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wolontariat, zainteresowania matematyczno-fizyczne, wychowawca: Renata Koleśniak, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech
Cichosz (2);
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 – oświatowa Solidarność
w Starogardzie Gd.;
Karolina Stawińska – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Łomiankach, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe
w koszykówce na poziomie krajowym, wychowawca: E. Dzieniszewska, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa
Solidarność w Starogardzie Gd. i dyrektor szkoły Małgorzata
Pelczarska;
Sabina Stachura – klasa II w VI LO w Gdyni, znakomite wyniki
w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Zdzisława
Hacia – oświatowa Solidarność w Gdyni oraz Ewa Śliwińska
– dyrektor szkoły (2);
Maria Stencel – ukończyła klasę pierwszą Uniwersyteckiego
Katolickiego LO w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, finalistka krajowej Olimpiady Literatury i Jezyka Polskiego, aktywnie działa w samorządzie szkolnym, wychowawca: Agnieszka
Saidowska, poparcie: Wiesława Cejner-Mania – oświatowa
„Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego;

360. Kamil Stobiecki – klasa II Gimnazjum nr 13 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, trenuje piłkę ręczną, wychowawca:
A. Zelant, poparcie: Solidarność w BOMI oraz Piotr Zelant
– trener OKS CONRAD Gdańsk;
361. Julia Stobińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach,
znakomite wyniki w nauce (5,65), aktywny udział w życiu
szkoły, konkursach: „Niepodległa Polska – Niepodległe Kaszuby” czy „Mester Belnego Czetanio” wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG
w Kościerzynie (2);
362. Szymon Stobiński – ukończył Gimnazjum w Wąglikowicach,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły
– udział w kole teatralnym, zespole kaszubskim, konkursach
recytatorskich, wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie: Józef
Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (2);
363. Piotr Stolc – klasa IV Technikum Łączności w Gdańsku; zam.
Starogard Gd., dobre wyniki w nauce, poparcie: S. Przybijańska
– wychowawca, Marek Liss – Solidarność w Straży Pożarnej
Starogard Gd. oraz oświatowa Solidarność w Gdańsku;
364. Helena Strachanowska – ukończyła Gimnazjum w Jastarni,
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, finalistka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, członek
polskiej kadry juniorów w płetwonurkowaniu (osiągnięcia medalowe), ratownik wodny, wychowawca: Monika Harbul-Filcek,
poparcie: Barbara Czyżykowska – oświatowa Solidarność Ziemi
Puckiej;
365. Magdalena Stramska – klasa II Gimnazjum nr 8 w Gdańsku,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,5), osiągnięcia w konkursach (grupa tańca współczesnego TRAFIC), wychowawca:
Marta Kępińska, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
366. Monika Sulewska – ukończyła I klasę Gimnazjum w Łęgowie,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
osiągnięcia sportowe: taekwondo ITF, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność
w Pruszczu Gdańskim;
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367. Patrycja Sulima – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: oświatowa Solidarność
w Pruszczu Gd.;
368. Aleksandra Surma – ukończyła Gimnazjum w Straszynie,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
zainteresowania: fotografia, wychowawca: Agata Patyna, poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gd.,
Ludwik Jakubek – Solidarność Oddział ZRG w Pruszczu Gd.;
369. Anna Susz – Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Renata
Szypryt, poparcie: Zbigniew Brzeski – Solidarność w WKS
„Mostostal” w Chojnicach;
370. Karolina Sylka – ukończyła Gimnazjum w Łubianie, bardzo
dobre wyniki w nauce, zainteresowanie językiem angielskim
(100 proc. z egzaminu po gimnazjum), udział w konkursach,
wolontariat, wychowawca: Magdalena Gańska, poparcie: Anna
Zagórska – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” i Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (2);
371. Wiktoria Szwichtenberg – ukończyła II klasę Technikum TEB
Edukacja (technik weterynarii), bardzo dobre wyniki w nauce,
aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat w stadninie koni Pod
Klonem w Wieżycy, wychowawca: dr Elwira Jakubowska, poparcie: Ewa Zielińska – oświatowa Solidarność w Przywidzu;
372. Olena Szczepanik – klasa II Szkoły Muzycznej I stopnia
w Gdańsku (wiolonczela), bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Beata Wrzosek, poparcie: Tadeusz Grubich – Solidarność Zarząd Regionu Gdańskiego;
373. Maria Szczęsna – ukończyła Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, laureatka konkursu „Kampania wrześniowa 1939 na
Pomorzu”, wychowawca: Anna Tuchlin, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie Gd.
(2);
374. Krystian Szczęsny – ukończył Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, laureat konkursów, m.in. biblijnego, wychowawca: Anna
Tuchlin, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie Gd. (2);
375. Zuzanna Szczodrowska – klasa II Gimnazjum w Godziszewie k. Starogardu Gdańskiego, bardzo dobre wyniki w nauce,
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aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Cecylia Hinz,
poparcie: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność;
Sara Szczuka – ukończyła Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi w Tczewie, znakomite wyniki w nauce
(średnia 5,5), laureatka konkursów recytatorskich im. ks. prof.
Janusza Pasierba, aktywnie działa w harcerstwie, wspiera wyjazdy, rajdy dla dzieci, zdobyła indeks na SGGW w Warszawie
w konkursie „Start po indeks” (wydział weterynarii), wychowawca: Joanna Drozd, poparcie: Alicja Olszewska – oświatowa
Solidarność w Tczewie;
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 parafii, ratownik wodny,
wychowawca: Wiesława Górska, poparcie: Alicja Olszewska
– oświatowa Solidarność 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 muzyczna – wiolonczela), wychowawca: Bożena Babicz, poparcie:
Barbara Kamińska – oświatowa Solidarność w Tczewie;
Joanna Szlabowska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 12
w Tczewie, znakomite wyniki w nauce, talent językowy: oprócz
języka angielskiego także język niemiecki i hiszpański, poparcie:
Hanna Wyka – wychowawca, Barbara Kamińska – oświatowa
Solidarność w Tczewie;
Anna Szmaglińska – klasa II Starogradzkiego Autonomicznego Liceum Ogólnokształcącego, aktywny udział w życiu szkoły:
lekkoatletyka (rzut oszczepem), poezja śpiewana (m.in. piosenki
Jacka Kaczmarskiego), wychowawca: Piotr Treder, poparcie: Zdzisław Czapski – Solidarność Oddział ZRG w Starogardzie Gd.;
Paweł Szmagliński – ukończył Gimnazjum nr 4 w Starogardzie Gdańskim, dobre wyniki w nauce, działalność jako wolontariusz w programie „Ośmiu Wspaniałych”. Szkoła: dyrektor
Andrzej Malinowski, poparcie: Zdzisław Czapski – Solidarność
Oddział ZRG w Starogardzie Gd.;
Marta Szpilman – ukończyła I Akademickie LO w Gdyni,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły,
wiele osiągnięć lekkoatletycznych (biegi, rzuty) oraz w judo,
działalność w kołach naukowych przy PG, UG (pasja: chemia),
wychowawca: Joanna Szynal-Gajewska, poparcie: Marzena
Kreft – Solidarność w Urzędzie Miasta Gdyni (2);
Justyna Szulc – klasa II Gimnazjum w Łęgowie k. Pruszcza
Gdańskiego; bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, wychowawca: J. Jankowska; poparcie: Agnieszka Kempa – oświatowa Solidarność, Ludwik Jakubek – Solidarność Oddział ZRG
w Pruszczu Gd.;
Marta Szumacher – klasa II LO w Starogardzie Gdańskim,
znakomite wyniki w nauce, członek zespołu kameralnego „Primavera” w Pelplinie, wychowawca: Ewa Makowska, poparcie:
Barbara Kamińska – oświatowa Solidarność w Tczewie;
Paulina Szychucka – klasa II w I LO w Kościerzynie, bardzo
dobre wyniki w nauce, wychowawca: Jolanta Dryja, poparcie:
Andrzej Pufelski – Solidarność w Zespole Opieki Zdrowotnej
i Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Józef Rymsza
– Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (2);
Urszula Szymańska – ukończyła I klasę Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, znakomite wyniki w nauce
(średnia 5,67), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wolontariacie, wychowawca: Joanna Drozd, poparcie: Barbara Kamińska
– oświatowa Solidarność Placówek Powiatu Tczewskiego (2);
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387. Bogumiła Szymendera – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), osiągnięcia w międzyregionalnych zawodach taekwondo, ratownik WOPR, wolontariuszka w przychodni weterynaryjnej dla chorych zwierząt, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego, wychowawca:
Zbigniew Jakusz-Gostomski, poparcie: Ewa Zielińska – oświatowa Solidarność w Przywidzu oraz Janusz Jaromin – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu (2);
388. Karolina Szymikowska – ukończyła Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Hanna Sheridan, poparcie: Bożena Brauer
– oświatowa Solidarność w Gdańsku;
389. Dominika Szwaba – ukończyła I LO w Kartuzach, bardzo dobre wyniki w nauce, znakomite z egzaminu maturalnego z matematyki, działalność w wolontariacie: Kartuskie Hospicjum
Domowe Caritas, wychowawca: Magdalena Lewna, poparcie:
Kazimierz Waldowski – Solidarność w Porcie Gdynia (4);
390. Julita Szwaba – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Adela Plichta, poparcie: Kazimierz Waldowski – Solidarność w Porcie Gdynia;
391. 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: Elżbieta Bugajna – oświatowa Solidarność w Goręczynie (2);
392. Patrycja Szwaczka – ukończyła I LO w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, laureatka konkursu chemicznego organizowanego przez PG, wolontariat, wychowawca: Alina Lewandowska,
poparcie: Alicja Olszewska – oświatowa Solidarność w Tczewie;
393. 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 Daszczyńska i Agata Baranowska-Grycuk – Solidarność
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
394. Zofia 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 – oświatowa
Solidarność w Wejherowie;
395. Katarzyna Tarasiuk – ukończyła Gimnazjum nr 11 w Gdyni,
znakomite 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
– oświatowa Solidarność w Gdyni (2);
396. Zofia Tarasiuk – ukończyła Gimnazjum nr 11 w Gdyni, bardzo
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, trenuje
siatkówkę w klubie Trefl Gdynia, wychowawca: Lucyna Lewandowska, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność
w Gdyni, Ireneusz Marschall i Adam Banach – Trefl Gdynia;
397. Agnieszka Tessen-Węsierska – klasa III w IV LO w Tczewie,
zainteresowanie: języki obce – kursy korespondencyjne, poparcie: Ewa Buczak – wychowawca, Karol Guzikiewicz – Solidarność w Stoczni Gdańskiej (2);
398. Yulia Tokalenko – klasa VI Zespołu Szkół w Wąglikowicach.
Jak pisze wychowawca: „Julia poczyniła duże postępy w nauce
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języka polskiego, wykazuje zdolności matematyczne, chętnie
wykonuje zadania dodatkowe”. wychowawca: Hanna Piskozub-Fiuk, poparcie: dyr. Andrzej Grzyb;
Sabina Tomczyk – ukończyła I klasę Liceum Akademickiego
w Pucku, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,75), wolontariat
Caritas, osiągnięcia w konkursie literackim „Błękitna Struna” oraz
w konkursie biblijnym. Autorka wyróżnionych refleksji o aresztowanym i skazanym w stanie wojennym Piotrze Wasilewskim,
nauczycielu z Kłanina. Wychowawca: Norbert Budzisz, poparcie:
Barbara Czyżykowska – oświatowa Solidarność Ziemi Puckiej;
Wioleta Teresa Topka – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Janusz Bruski, poparcie: Grzegorz
Sochaczewski – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej
„Lubiana” oraz Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
Bogusława Trella – ukończyła Gimnazjum nr 9 w Gdańsku,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,57), 100 proc. frekwencji, aktywny udział w szkolnym wolontariacie, trenuje curling
i ćwiczy grę na gitarze, wychowawca: Stanisława Borzęcka, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Natalia Trzcińska – ukończyła SP nr 7 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (5,65), wolontariat, aktywny udział w życiu
szkoły, wychowawca: Katarzyna Wencel, poparcie: Hanna Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Krzysztof Trzciński – ukończył Gimnazjum nr 48 w Gdańsku,
bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, laureat konkursów
z nauk ścisłych, wychowawca: Anna Libudzka, poparcie: Hanna
Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
Paweł Trzciński – ukończył Szkołę Podstawową nr 7 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,56), wolontariat, wyróżnienie w konkursie matematycznym „Kangur”, interesuje się
grą w szachy i sztukami walki (posiada biały pas), wychowawca:
Dorota Szepelowska, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa
Solidarność w Gdańsku;
Julia Tubis – ukończyła V LO w Gdańsku, znakomite wyniki
w nauce (średnia 5,53), aktywny udział w życiu szkoły, laureatka konkursu chemicznego „Wygraj indeks” (PG), wychowawca:
Sebastian Zmysłowski, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie (2);
Paweł Tumialis – ukończył Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce,
aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Kamila Wojciechowska, poparcie: Wiesława Cejnar-Mania – Solidarność Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego;
Natalia Turska – ukończyła Szkołę Podstawową im. Ofiar
Grudnia ’70 w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Małgorzata Żurańska,
poparcie: Paweł Flejszar – oświatowa Solidarność w Pruszczu
Gdańskim;
Jan Paweł Turski – ukończył Gimnazjum nr 3 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, medalowe ogólnopolskie osiągnięcia w sportowym tańcu
towarzyskim (styl standardowy i latynoamerykański), wychowawca: Magdalena Baczewska, poparcie: Alicja Olszewska
– oświatowa Solidarność w Tczewie;
Weronika Turzyńska – ukończyła Gimnazjum nr 5 w Gdyni,
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,8), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Alicja Milisiewicz-Szulc, poparcie:
Mirosław Kamieński – Solidarność w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (2);
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410. Kornelia Tusk – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, znakomite wyniki w nauce, udział w finale ogólnopolskiego konkursu
IPN „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–
–1989”, działalność ekologiczna, np. w programie: „Najwyższa
pora ratować Kaszubskie Jeziora”, wychowawca: Adela Plichta,
poparcie: Ewa Tusk – oświatowa Solidarność w Goręczynie;
411. Klaudia Urbanek – klasa III Gimnazjum nr 2 w Pruszczu
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,68), wychowawca: Elżbieta Kucharska, poparcie: Eugeniusz Radniecki, Romuald Dunst – Solidarność w Skanska SA – Oddział w Gdańsku
(Pruszcz Gd.) (4);
412. Agnieszka Wajer – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie,
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marta Góra, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie. Dyrektor szkoły Lidia Walewska pisze: Jestem przekonana, że przyznane wsparcie finansowe
umożliwi Agnieszce dalszy, ukierunkowany rozwój w dziedzinie
nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie inwestycją w przyszłość tej utalentowanej, skromnej uczennicy.
413. Monika Waleńska – klasa I w I LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Bożena
Blumel, Zbigniew Panasiuk – Solidarność ENERGA Gdańsk;
414. Liliana Wanta – klasa II Gimnazjum nr 11 w Gdyni, bardzo
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia lekkoatletyczne (sprint), wychowawca: Dobrosława Ignacik, poparcie: Kazimierz Laszczak
– Solidarność w Hydrobudowie Gdańsk;
415. Wojciech Warszycki – klasa II w V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, III miejsce w finale Światowej Odysei Umysłów (I w Polsce), wychowawca: Agnieszka Tomasik, poparcie:
Elżbieta Matocha – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
416. Jakub Wdowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,80), laureat konkursów z geografii i historii, wychowawca: Honorata Nagórska, poparcie:
Izabela Rułkowska – oświatowa Solidarność w Kolbudach;
417. Robert Wenzel – klasa II w I LO w Kartuzach, aktywny udział
w życiu szkoły, wychowawca: Wojciech Chleba, poparcie: Anna
Aleksandrowicz – Solidarność w PSSE w Gdańsku;
418. Kamil Werachowski – ukończył Gimnazjum w Rytlu, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,61), wolontariat w szkolnym kole
Caritas, finalista wojewódzkich konkursów z historii i języka
polskiego, wychowawca: Jolanta Twardokus, poparcie: Janusz
Kitowski – oświatowa Solidarność w Czersku;
419. Karolina Wesołowska – klasa IV Technikum nr 2 w Kwidzynie
(hotelarstwo), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział
w życiu szkoły, finalistka wojewódzkiego konkursu „Mistrz wiedzy hotelarskiej”, wychowawca: Anna Słota, poparcie: Magdalena Dolatta – oświatowa Solidarność w Kwidzynie;
420. Karol Węska – ukończył Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, działalność na forum szkoły, w drużynie
ZHP, laureat konkursu chemicznego (organizowanego przez
PG), wolontariat, wychowawca: Anna Banasik, poparcie: Hanna
Minkiewicz – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
421. Katarzyna Wiatr – ukończyła Gimnazjum w Wielkim Klinczu,
znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Grażyna Wołodzin – dyrektor szkoły, Andrzej Pufelski
– Solidarność w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościerzynie
oraz Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie
(2);
422. Jakub Wiczyński – ukończył Gimnazjum nr 1 w Starogardzie
Gdańskim i Szkołę Muzyczną I stopnia (fortepian), znakomite
wyniki w nauce (średnia 5,73), aktywny udział w życiu szkoły,
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poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność
w Starogardzie 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 dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach recytatorskich oraz w tańcu towarzyskim (grupa Milo Dance),
wychowawca: Agnieszka Dworak-Mrowińska, poparcie: Urszula Lewandowska – Solidarność 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,
zainteresowania: informatyka, wychowawca: Adam Dąbkiewicz,
poparcie: Iwona Orszulak – Solidarność w BOMI w Gdyni;
Joanna Wilkowska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach
(Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidarność”), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny
udział w życiu szkoły (m.in. w zespole kaszubskim i teatralnym), konkursach (biologia, chemia, fizyka), wychowawca:
Dorota Kutella-Burcon, poparcie: Józef Rymsza – Solidarność
Oddział ZRG w Kościerzynie (3);
Janusz Wilkowski – Szkoła Podstawowa im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach;
Ramona Wilma – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie
Gd., dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zainteresowania muzyczne, angażuje się w rozwijanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży specjalnej troski w ramach Fundacji
„Nuta Nadziei”, poparcie: Joanna Kozłowska – wychowawca,
Artur Cybula, dyrektor Magdalena Wąsowicz, prezes Zofia
Kirsenstein, Solidarność – KPP Starogard Gdański;
Patryk Winkler – ukończył II LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce. Jak pisze dyrektor Elżbieta Zaręba: w trakcie nauki
wywiązywał się wzorowo z obowiązków szkolnych. Cechuje go
wysoka kultura osobista. Patryk angażował się w działania szkoły
na rzecz środowiska lokalnego i pomocy kolegom ze szkoły i klasy.
Wychowawca: dr Monika Bruszewska-Głombiowska, poparcie:
Ewa Domrazek – oświatowa Solidarność w Gdyni;
Karolina Wiśniewska – klasa IV Liceum Muzycznego w Gdańsku,
zam. Trąbki Wielkie, bardzo dobre wyniki w nauce, klasa fortepianu, członek chóru, poparcie: G. Trybułowska – wychowawca,
Agnieszka Kempa – oświatowa Solidarność 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 – oświatowa
Solidarność w Pucku (2);
Piotr Wiśniewski – klasa II w VI LO w Gdyni, osiągnięcia sportowe (piłka ręczna), wychowawca: Anna Olejniczak-Popow,
poparcie: Mieczysław Jabłonka – Solidarność PKP Zakład Linii
Kolejowych w Gdańsku (2);
Weronika Wiśniewska – klasa II Gimnazjum w Żelistrzewie,
znakomite oceny, szkoła muzyczna w Gdyni, poparcie: Z. Anisimowicz – wychowawca, Barbara Czyżykowska – oświatowa
Solidarność w Pucku;
Zofia Wiśniewska – klasa II Gimnazjum w Krokowej, bardzo
dobre oceny, zainteresowanie matematyką, szkoła muzyczna
(obój), śpiewa w scholi parafialnej, poparcie: Celina Schulz
– wychowawca, Barbara Czyżykowska – oświatowa Solidarność
w Pucku (2);
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434. Zuzanna Wiśniewska – klasa VI Szkoły Podstawowej, zam.
Krokowa, b. dobre wyniki w nauce, zainteresowania: matematyka i muzyka (szkoła muzyczna w Pucku – skrzypce), poparcie:
M. Bergmann – wychowawca, Barbara Czyżykowska – oświatowa Solidarność w Pucku;
435. 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);
436. Marzena Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku,
znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Aleksandra Krauze,
poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku;
437. Wioletta Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku
(uczęszcza także do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdańsku
– gitara klasyczna), wychowawca: Radosław Wojtczak, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
438. Piotr Wojciechowski – ukończył klasę drugą Chrześcijańskiego
Autorskiego LO w Gdańsku, dodatkowe zajęcia w Pałacu Młodzieży, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania muzyczne – realizacja dźwięku i zespół rockowy (gitara elektryczna
i basowa), poparcie: wicedyrektor Aleksandra Czechowska;
439. Natalia Wojcieszkiewicz – ukończyła klasę VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, znakomite wyniki
w nauce (średnia 5,86), osiągnięcia w konkursach czytelniczych
i recytatorskich, wychowawca: Małgorzata Rużańska;

Rok 2019, z prezydentem Andrzejem Dudą,

440. Zuzanna Wolf – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Wioletta Dworak, poparcie: Paweł Flejszar
– oświatowa Solidarność w Pruszczu Gd.;
441. 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 – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie (2);
442. Jan Wołczyk – ukończył I klasę II LO w Gdyni z oddziałami
dwujęzycznymi, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział
w samorządzie uczniowskim, sukcesy w tenisie stołowym,
zainteresowanie językiem francuskim, wychowawca: Andrzej
Szczepańczyk, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa Solidarność w Gdyni oraz Elżbieta Zaręba – dyrektor szkoły;
443. 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, Solidarność w PKS Chojnice, Solidarność w ŻBM ZREMB
Chojnice SA, Maciej Werra – oświatowa Solidarność w Chojnicach, Bogdan Tyloch – Solidarność Oddział ZRG w Chojnicach
(2);
444. Piotr Wołowicz (brat bliźniak Pawła) – opinia jw. (2);
445. Dominika Wójcik – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach,
bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,56), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach biologiczno-chemicznych, wychowawca: Bernard Kryzel, poparcie: Anna
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Z premierem Mateuszem Morawieckim.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

Zagórska – Solidarność w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana”;
Dawid Wróblewski – ukończył III klasę Technikum nr 3
w Malborku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursie logistycznym,
wychowawca: Agnieszka Sosnowska, poparcie: Roman Gałęzewski i Karol Guzikiewicz – Solidarność w Stoczni Gdańskiej
(2);
Dominika Wróblewska – ukończyła Publiczne Katolickie
Gimnazjum w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny
udział w życiu szkoły, członek chóru, wychowawca: Sebastian
Marciniak, poparcie: Roman Gałęzewski – Solidarność w Stoczni Gdańskiej;
Mikołaj Wszołek – ukończył V LO w Gdańsku, bardzo dobre
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat,
wychowawca: Krystyna Andrzejewska-Nowacka, poparcie:
Barbara Czyżykowska – oświatowa Solidarność 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, Solidarność
w Prasie Bałtyckiej;
Agnieszka Wysocka – klasa I w III LO w Gdyni, bardzo dobre
wyniki w nauce, praca społeczna na rzecz ludzi, poparcie: Barbara Markiewicz – oświatowa Solidarność ZRG;
Anastazja Wysocka – ukończyła klasę II w IV LO w Gdyni,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu
szkoły (grupa teatralna „Z czwórki rodem”), wychowawca: Danuta Paupa, poparcie: Justyna Konkol i Mariusz Połom – Solidarność w Porcie Gdynia (2);
Weronika Wysocka – II klasa VI LO w Gdyni, bardzo dobre
wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach pływackich (szczególnie w stylu grzbietowym), wychowawca: Wiesława Smolińska;
Zofia Wysocka – ukończyła Gimnazjum Katolickie im Jana
Pawła II w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,8), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – wolontariat, osiągnięcia
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455.

456.
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458.

w konkursach pływackich (styl dowolny i grzbietowy), wychowawca: Julia Horacz, poparcie – ks. prof. Wojciech Cichosz;
Maciej Wysocki – ukończył II LO w Kwidzynie, bardzo dobre wyniki w nauce (szczególnie język angielski – 100 proc. na
maturze), aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, wychowawca:
Justyna Kozłowska, poparcie: Anna Kocik i Anna Zawistowska – oświatowa Solidarność w Gdańsku, która w uzasadnieniu
napisała: Sądzę, że środki finansowe przekazane na 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,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu
szkoły, osiągnięcia w konkursach fizycznych, wychowawca:
Anna Nowak, poparcie: Anna Zawistowska – oświatowa Solidarność w Gdańsku, Mirosław Dudek – dyrektor szkoły i Zbigniew Warczak – nauczyciel matematyki (2);
Paweł Wysocki – ukończył Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
osiągnięcia w konkursach historycznych (m.in. „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego” oraz konkurs im. Lecha Bądkowskiego:
„Sierpień ’80”), wychowawca: Anna Nowak, poparcie: Anna
Zawistowska – oświatowa Solidarność w Gdańsku, Mirosław
Dudek – dyrektor szkoły i Jarosław Szumowski – opiekun
szkolnego koła historycznego (2);
Anastasia Yarova – ukończyła VII klasę SP nr 65 w Gdańsku, przybyła z Mikołajowa (Ukraina). Jak Anastasia napisała
we wniosku: „Niestety, wszystkie moje dyplomy pozostały na
Ukrainie. Mogę napisać, że miałam z konkursów: wokalnych,
tanecznych i kursów z ceramiki i sztuki jubilerskiej”, poparcie:
Wojciech Książek – Sekcja Oświaty „Solidarność” oraz dyrektor
Irena Kwiatkowska-Reichel;
Katarzyna Julia Zachara – ukończyła Gimnazjum w Kolbudach, wybitne wyniki w nauce, szkoła muzyczna (klasa fletu),
aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzenna Seroczyńska, poparcie: Izabela Rułkowska – oświatowa Solidarność
w Kolbudach (2);
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459. Sylwia Zając – ukończyła Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd., aktywny udział w życiu klasy
i szkoły, wychowawca: Danuta Raniszewska, poparcie: Agnieszka Kempa – oświatowa Solidarność w Pruszczu Gdańskim;
460. Monika Zaklikowska – ukończyła pierwszą klasę XII LO
w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce. pomoc w akcjach
wolontariackich: „Szlachetna Paczka”, „Dzieci dzieciom” skierowanej dla podopiecznych domów dziecka. Wybitne osiągnięcia
sportowe: I i II miejsce w mistrzostwach Polski na trampolinie
i skokach synchronicznych (indywidualnie i drużynowo). Jak
napisał wychowawca klasy Przemysław Daszyński: „Monika
jest osobą bardzo sumienną i z dużym zaangażowaniem łączy
naukę ze sportem”, poparcie: wicedyrektor szkoły Joanna Gregorowicz (2);
461. Anna Zakrocka – ukończyła Gimnazjum nr 8 przy Zespole
Szkół Łączności w Gdańsku, znakomite oceny (średnia 5,81),
finalistka wojewódzkich edycji konkursów: matematycznego
„Kangur”, chemicznego, fizycznego i języka niemieckiego, poparcie: Katarzyna Olejnik – wychowawca, Barbara Brzozowska,
Renata Piskozub, dyrektor Bogusław Szumichora, Jerzy Sachse
oraz Bożena Brauer – oświatowa Solidarność w Gdańsku oraz
Solidarność w Stoczni Gdańskiej (2);
462. Wiktoria Zalewska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 40
w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Joanna Golec
– wychowawca, Bożena Klińska – Solidarność w BOMI w Gdyni;
463. Weronika Zatyka – ukończyła II klasę III LO w Kartuzach,
bardzo 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;
464. Małgorzata Zawalich – klasa II w II LO w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, zainteresowania językowe i biologiczne,
poparcie: M. Mikołajczyk – wychowawca, Hanna Minkiewicz
– oświatowa Solidarność w Gdańsku (2);
465. Mateusz Zblewski – ukończył Gimnazjum nr 3 w Tczewie,
bardzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego ucznia,
aktywny udział w życiu szkoły (wiele dyplomów), wychowawca: Maria Dukowska, poparcie: Andrzej Bogucki, Bogumiła
Niemcow, Bożena Dubicka – Solidarność w ENERGA-Operator
Oddział w Gdańsku;
466. Kazimierz Zdzitowiecki – ukończył Gimnazjum w Bolszewie,
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły
oraz osiągnięcia w biegach przełajowych, wychowawca: Bożena
Reszke, poparcie: Mirosław Kamieński – Solidarność w Stoczni
Marynarki Wojennej w Gdyni (2);
467. Danuta Zielińska – ukończyła Gimnazjum w Wąglikowicach,
znakomite wyniki w nauce, członek zespołu teatralnego, kaszubskiego, wolontariat, wychowawca: Mateusz Kąkol;
468. Maciej Zieliński – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce, finalista mistrzostw Polski juniorów
w szachach (klasyczne i szybkie błyskawiczne) oraz w lekkoatletyce – sztafeta 4 x 100 m, wychowawca: Urszula Klimek,
poparcie Izabela Rułkowska – oświatowa Solidarność w Kolbudach;
469. Marta Zielonka – ukończyła II klasę Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, trenuje
siatkówkę w klubie UKS „Libero” MOS Starogard. Gd., osiąga
sukcesy na poziomie krajowym, aktywnie uczestniczy w życiu
szkoły, wychowawca: Ewa Błażyńska, poparcie: Leszek Sintek
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– prezes klubu UKS „Libero” i ks. proboszcz Janusz Lipski, doceniający udział w chórze „Adalbertus”;
Patryk Zimny – klasa IV Technikum Technologii Żywności
w Lęborku, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia literackie
(wyróżnienia poetyckie), wychowawca: Małgorzata Buczak,
poparcie: Stanisław Jakonis – oświatowa Solidarność w Lęborku,
Maria Machola – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”, Zofia Biskupska-Lisiecka
– dyrektor Biblioteki Publicznej w Lęborku;
Dominika Ziplińska – ukończyła Zespół Szkół im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, wychowawca: Mateusz Kąkol, poparcie:
Józef Rymsza – Solidarność Oddział ZRG w Kościerzynie;
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,
zainteresowania: brydż sportowy i szachy, działalność w wolontariacie, wychowawca: Marta Jażdżewska, poparcie: Maria
Pikies – oświatowa Solidarność 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 – Solidarność w 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
– Solidarność w Skanska SA Oddział w Gdańsku (Pruszczu Gd.)
oraz Stanisław Lange – dyrektor KL Lechia Gdańsk (4);
Tomasz Żmudzki – klasa III w Zespole Szkół Budownictwa
Okrętowego (technikum) w Gdańsku, osiągnięcia krajowe i wojewódzkie w chodzie sportowym w klubie Lechia Gdańsk, wychowawca: Małgorzata Gurgul, poparcie: Henryk Kamoń i Romuald Dunst – Solidarność w Skanska SA Oddział w Gdańsku
(Pruszcz Gd.), Stanisław Lange – dyrektor KL Lechia Gdańsk
(2);
Maksymilian Żychliński – ukończył II klasę LO w Chojnicach.
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczył w życiu
szkoły, osiągnięcia sportowe – II miejsca w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego. wychowawca: Dorota Młynarczyk, poparcie:
Maciej Werra – oświatowa Solidarność w Chojnicach (3).
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Szkoły stypendystów
od I do XX edycji
Szkoły stypendystów ostatniej, dwudziestej edycji, są zaznaczone kolorem czerwonym.











GDAŃSK: SP – nr 7, nr 8, nr 14, nr 35, nr 49, nr 50, nr 52, nr 65,
nr 79, nr 84, nr 85, Gimnazjum - nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9,
nr 11, nr 13, nr 14, 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, XV, XIX,
XX LO, Chrześcijańskie Autorskie LO, Uniwersyteckie LO, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ
nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Zespół Szkół Łączności, Technikum TEB
Edukacja, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Liceum Programów
Indywidualnych, CKZiU nr 1, ZSSiMS,
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, Zespół Szkół
Jezuitów, Gimnazjum Katolickie, I, II, III, IV, VI, IX, X, XIV LO,
Akademickie LO, Katolickie LO, Liceum Jezuitów, Technikum
Budowy Okrętów, Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum Katolickie,
SOPOT: SP nr 5, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa”, Gimnazjum Społeczne, II LO,
SŁUPSK: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, I, II, III LO,
POWIAT BYTOWSKI: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w
Nakli,
POWIAT CHOJNICKI: SP w Leśnie, Gimnazjum – w Brusach,
w Lubni, Nowej Cerkwi, w Sławęcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach, LO w Czersku, SP
nr 8, Gimnazjum nr 1, nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich, II LO,
Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Technikum
Elektryczno-Elektroniczne – w Chojnicach,
POWIAT GDAŃSKI: SP w Cedrach Małych, w Cedrach Wielkich, SP i Gimnazjum w Łęgowie, w Kolbudach, w Przywidzu,
w Żukowie, w Cedrach Wielkich, w Rotmance, w Straszynie,
Gimnazjum nr 2, I, II LO, Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.,

Rok 2009, satypendyści w sali Akwen.

POWIAT KARTUSKI: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowicach, I, III LO w Kartuzach,
 POWIAT KOŚCIERSKI: SP i Gimnazjum w Wąglikowicach,
SP w Kaliszu, Gimnazjum – w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w
Dziemianach, w Łubianie, SP – nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum – nr
1, nr 3, I, II LO, Technikum nr 1, nr 2 – w Kościerzynie,
 POWIAT KWIDZYŃSKI: Gimnazjum nr 3, Technikum nr 2, II
LO w Kwidzynie,
 POWIAT LĘBORSKI: SP nr 8, Gimnazjum nr 1, Społeczne
Gimnazjum Językowe, I LO, Technikum Technologii Żywności
w Lęborku,
Powiat malborski: IV LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 2 w Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu,
 POWIAT PUCKI: SP i Gimnazjum w Krokowej, SP w Połczynie,
SP w Pucku, Gimnazjum– w Wierzchucinie, w Pucku, w Jastarni,
w Leśniewie, w Mostach, w Mrzezinie, we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO, Liceum Akademickie w Pucku,
 POWIAT STAROGARDZKI: SP, Gimnazjum w Czarnej Wodzie, SP
nr 3, Gimnazjum – nr 1, nr 3, nr 4, I, II LO, Medyczne Studium Zawodowe, Autonomiczne LO w Starogardzie Gd., Gimnazjum w Bobowie,
Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, w Jabłowie, LP w Owidzu,
 POWIAT TCZEWSKI: SP – nr 10, nr 11, nr 12, Katolicka SP, Gimnazjum – nr 2, nr 3, I, IV LO, Uniwersyteckie Katolickie LO, Technikum Transportowe, Technikum Ekonomiczne – Tczew, 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 7, nr 8, nr 10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, I
LO w Rumi, SP w Gościcinie, Gimnazjum – w Redzie, Bolszewie,
w Szemudzie, w Strzepczu.
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Darczyńcy Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność” Regionu
Gdańskiego, XX edycji
Stan na 7 sierpnia 2022 roku



























Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (po raz 20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej
Stoczni Remontowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (20),
Komisja Zakładowa NSZZ „S” Politechniki Gdańskiej (20),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, obecnie Remontowa
Shipbuilding S.A. (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim (20),
Komisja Zakładowa NSZZ „S” OPEC sp. z o.o. w Gdyni (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża – Gdańsk (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Chojnicach (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Gdańsku (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Gdyni (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Kościerzynie (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Pucku (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Starogardzie Gdańskim (20),
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku (20),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. z
o.o. w Gdańsku (19),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Rumi (19),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Brusach (18),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Wejherowie (18),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni
Marynarki Wojennej w Gdyni (18),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia (16),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Czersku (16),
Chińsko – Polskie Towarzystwo Okrętowe SA CHIPOLBROK
w Gdyni (15),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Biura Zarządu Regionu Gdańskiego (14),
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie
Miasta Gdynia (14),
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Porcelany Stołowej „LUBIANA” (14),

Rok 2009, darczyńcy.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Lęborku (13),
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Kolbudach (13),
 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Wejherowie (12),
 Oddział NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie – wspólne wpłaty kilku KM (KM NSZZ „S” Muzeum Wdzydze Kiszewskie; KZ NSZZ
„S” w PUD-M w Kościerzynie, KZ PKS S.A. w Kościerzynie (12),
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Placówek
Powiatu Tczewskiego (9),
 Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach (9),
 Komisja Podzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Gdańsku (9),
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (8),
 Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej
spółce Gazownictwa – Oddział w Gdańsku (8),
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Kwidzynie (7),
• Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (3),
oraz Darczyńcy indywidualni:
Alicja i Krzysztof Adamczykowie, Małgorzata Bielang, Bożena
Brauer, Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy, Adam Chmielecki, Krzysztof
Dośla, Barbara i Stefan Gawrońscy, Piotr Gierszewski, Urszula i
Ryszard Grycner, Adam Jaśkowski, Mirosław Kamieński, Barbara
Kamińska, Anna Kocik, Szymon Piotr Korytnicki, Wojciech
Książek, Aleksandra i Mirosław Lewiccy, Maciej Łopiński, Joanna
Lewna-Winnicka, Marcin Lisicki, Gabriela i Jerzy Martyńscy, Ewa
i Piotr Mikołajczykowie, Ewa Muża, Józef Rymsza, Ewa i Zbigniew
Sikorscy, Kazimierz Smoliński, Renata Tkaczyk, Jacek Żalikowski.
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Regulamin Funduszu
Stypendialnego
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego imienia NSZZ „Solidarność” Regionu
Gdańskiego funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na rzecz wspierania uzdolnionej
młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniających się dodatkowymi, udokumentowanymi, szczególnymi
osiągnięciami w zakresie nauki, działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub społecznej.

I. Postanowienia ogólne
1. W ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji
Edukacji i Pracy – tworzy się wydzielony, celowy fundusz
o nazwie: Fundusz Stypendialny imienia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, zwany dalej Funduszem.
2. Celem Funduszu jest wspieranie uzdolnionej młodzieży
z województwa pomorskiego w dążeniu do uzyskiwania
jak najwyższych wyników w nauce oraz rozwijaniu ich
talentów i pasji.
3. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji, który
sprawuje nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
4. Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Funduszu.
5. Decyzje o podziale i przyznaniu, liczbie oraz wysokości stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Środki finansowe gromadzone na koncie Funduszu pochodzą
z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Forum Okrętowe, zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat
osób fizycznych lub prawnych oraz ze zbiórek publicznych.
7. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na koncie Fundacji z dopiskiem „Fundusz
Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.
8. Biuro Funduszu znajduje się: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24,
pok. 119, tel. 58 308 44 22, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

II. Osoby uprawnione i kryteria przyznawania
stypendiów
1. Środki z Funduszu są przeznaczone dla uczniów uczęszczających
do szkół ponadpodstawowych,
z zastrzeżeniem pkt II ustęp 4, 5, 8.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, którego
stałym miejscem zamieszkania jest województwo pomorskie.

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie o wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach naukowych, artystycznych, sportowych,
działalności społecznej.
4. Po dwa stypendia Kapituła przyznaje, na wniosek dyrektorów
szkół, corocznie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. NSZZ
„Solidarność” w Wąglikowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 1970 w Łęgowie według kryteriów jak w punkcie II. 7.
5. Stypendium otrzymują – na wniosek Kapituły – laureaci konkursu
muzyczno-plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”, organizowanego co dwa lata przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.
6. Decydujący wpływ w przyznaniu środków z „Funduszu” będą
miały osiągnięte wyniki nauczania (średnia ocen nie mniejsza niż
4,5 lub wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz co najmniej
bardzo dobra ocena z zachowania).
7. Stypendium można uzyskać maksymalnie dwa razy. Wyjątek
mogą stanowić jedynie potwierdzone osiągnięcia na poziomie
ponadregionalnym.
8. W szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane:
a) absolwentom szkoły podstawowej (przy średniej ocen nie mniejszej niż 5,00 oraz co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania);
b) laureatom ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów
i zawodów.
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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 stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku dołączono:
a) kopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek;
b) potwierdzenia osiągnięć – kopie dyplomów, zaświadczeń, np.
OKE itp.;
c) rekomendacje;
d) podpisane oświadczenie ws. RODO i zgody na użycie wizerunku;
e) warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium im.
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego jest również wypowiedź na temat: „Moje spotkanie z ludźmi NSZZ Solidarność”.
Forma dowolna, np. wywiad z byłym lub obecnym członkiem
Związku. Maksymalnie dwie strony A4 załączone do wniosku
i także przesłane na e-mail wraz ze zdjęciem:oswiata@solidarnosc.gda.pl. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
2. Wniosek o stypendium może złożyć:
• rodzic lub opiekun prawny;
• uczeń pełnoletni.
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć)
na adres: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ

„Solidarność” w Gdańsku, 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).
3. Wzór aktualnego wniosku, a tylko takie będą rozpatrywane przez
Kapitułę, m.in. z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych
osobowych, można pobrać ze strony internetowej: www.pomorskafundacja.org.pl, ewentualnie: www.solidarnosc.gdsa.pl/oswiata.
4. Warunkiem otrzymania stypendium jest udział ucznia podczas
uroczystej gali 31 sierpnia.

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

V. Załączniki:
1. Wniosek.
2. Uchwała o powołaniu Kapituły Funduszu.
Gdańsk, (ostatnia aktualizacja: 2.06.2022 r.)

Mały procent – wielka sprawa
Gdańsk, 9.02.2022 r.

Apel o przekazanie 1% podatku na rzecz
Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”
Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% odprowadzonego podatku dochodowego na działalność statutową Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – organizacji prowadzącej Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”.
Do tej pory stypendia fundowane były wyłącznie z pieniędzy wpłacanych przez osoby prawne – komisje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” oraz od prywatnych darczyńców. Od 2014 roku każdy podatnik może przekazać na ten cel 1% zapłaconego
już podatku dochodowego, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Każda wpłata ma znaczenie. Pamiętajmy, że fundując stypendia
dla zdolnej młodzieży, pomagamy spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Do tej pory, w dwudziestu edycjach, ufundowaliśmy 736 stypendiów. Warto dodać, że Kapituła Funduszu działa społecznie.
Co trzeba zrobić, aby skutecznie przekazać 1% podatku? Wystarczy wpisać w formularzu rozliczeniowym PIT nr KRS
0000337122 lub skorzystać z darmowego programu do rozliczeń e-pity (link do programu e-pity jest dostępny na stronach internetowych: Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.gda.pl lub Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracywww.
pomorskafundacja.org. Oczywiście, środki można też wpłacać bezpośrednio na konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy w Gdańsku
nr 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001, z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.
Kapituła Funduszu:
Stefan Gawroński
Anna Kocik
Renata Tkaczyk
Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły

W razie pytań prosimy o kontakt z Renatą Tkaczyk – dyrektorem Fundacji: tel. 58 308 43 47,
e-mail: r.tkaczuk@solidarnosc.gda.pl
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Pomorska Fundacja
Edukacji i Pracy
W ostatnich latach, oprócz prac związanych z dbałością o Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”, Pomorska Fundacja
Edukacji i Pracy organizowała wiele projektów skierowanych
do seniorów i młodzieży.
1. Rok 2017. Akademia społecznika. Aktywność i partycypacja
seniorów w życiu publicznym i społecznym.
Motywacją do przygotowania projektu była niekorzystna sytuacja osób starszych w dobie cyfryzacji i wszechobecnych komputerów. Wielu z nich znalazło się na marginesie życia społecznego i
publicznego. Trudno zachować im bowiem aktywność obywatelską
i społeczną, gdy większość spraw załatwia się poprzez Internet. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy postanowiła pomóc seniorom,
włączając ich do współczesnego nurtu życia. W tym celu powstał
projekt „Akademia społecznika”. Uczestniczyło w nim 35 osób w
wieku 60+. Skorzystali oni ze szkoleń doskonalących obsługę komputera, poznawali zasady przygotowania budżetu obywatelskiego i
petycji, a także odbyli kilkudniową wizytę studyjną w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz spotkali się z ministrem Pawłem Muchą z Kancelarii
Prezydenta RP.
2. Rok 2018. Nordic walking. Spacery w gdańskich parkach.
W nieodpłatnych treningach nordic walking wzięło udział 40
seniorów. Na zajęciach prowadzonych przez profesjonalną trenerkę
seniorzy nabywali umiejętności prawidłowej rozgrzewki oraz techniki chodzenia z kijkami.
3. Rok 2018. 100 rocznica odzyskania niepodległości. Historia
Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny polskiego
pochodzenia.
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doniosłe
i niezwykłe wydarzenie, które zainspirowało wielu artystów, w tym
również z Grodna na Białorusi. W hołdzie dla Ojczyzny stworzyli
patriotyczne dzieła, które w 2018 roku mogliśmy oglądać w Sali BHP
w Gdańsku. Wystawa składała się z 46 obrazów przedstawiających
ważne dla niepodległości Polski postacie historyczne, a także ilustrujących wydarzenia, które przyczyniły się do jej odzyskania. Na
podstawie wystawy przeprowadzono lekcje historii dla uczniów pomorskich szkół. W zajęciach wzięło udział ponad 400 uczniów.

Polscy artyści malarze z Grodna.

Przed zajęciami z nordic walkingu.

4. Rok 2019. Gdańsk – Grodno. Wspólna historia, wspólne losy.
Ośmioro artystów malarzy z Grodna odwiedziło Gdańsk w ramach wydarzenia „Gdańsk – Grodno. Wspólna historia, wspólne
losy”. Celem ich wizyty było uczestnictwo w plenerze miejskim zorganizowanym dla przypomnienia grozy II wojny światowej, która
rozpoczęła się w Gdańsku. Temat pleneru został tak sformułowany,
by artystów ukierunkować na poszukiwanie duchowej charakterystyki miasta, jego genius loci. Malarze przenieśli na płótna gdańskie
retrospekcje, m.in. Westerplatte, obronę Poczty Polskiej, strajk w
Uczniowskie Vademecum Bankowości
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Stoczni Gdańskiej z 1980 roku i powstanie NSZZ „Solidarność”, ale
także ukazali współczesne pejzaże miasta. 26 sierpnia 2019 roku w
Sali BHP został otwarty wernisaż ich prac.

5. Lata 2021–2022. Uczniowskie vademecum
bankowości.
Historia pieniądza, zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, jak przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu i nadmiernemu zadłużeniu, jak działa system emerytalny w Polsce – to tematy
zajęć, w których wzięli udział uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach, jedynej szkoły w Polsce noszącej imię
NSZZ „Solidarność”. W ramach projektu młodzież rywalizowała w
konkursie literackim, którego tematem była problematyka bankowa i
oszczędzanie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in. tablet.
Projekt „Uczniowskie vademecum bankowości” był realizowany z
Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

1. Akademia społecznika
15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych.
Jego celem jest zachęcenie do wzmacniania więzi z ludźmi w
podeszłym wieku, zwrócenie uwagi na ich codzienne problemy
oraz propagowanie wiedzy na temat dostępnych dla nich form
pomocy.

2. Nordic walking. Spacery w gdańskich parkach
Nordic walking to popularny sport, który można uprawiać w
każdym wieku, także w starszym, pod warunkiem jednak, że
opanujemy technikę i dostosujemy tempo marszu do własnych
możliwości. Optymalna prędkość to 120 kroków na minutę.
Prawidłowy marsz przynosi zdrowiu wiele korzyści. Wzmacnia
mięśnie, serce i zwalcza stres – neutralizując krążącą we krwi
adrenalinę. To doskonały sposób na wzmocnienie systemu
odpornościowego.

3. 100 rocznica odzyskania niepodległości.
Historia Polski w malarstwie artystów z
Grodzieńszczyzny
Obrazy przygotowało 24 malarzy z Grodzieńszczyzny, członków Związku Polaków na Białorusi.

4. Uczniowskie vademecum bankowości




W latach 70. ubiegłego wieku Polska wydrukowała pieniądze
na wypadek wojny. Produkcja nominałów od 1 do 2 tysięcy
złotych objęta była tajemnicą – dopiero w 2016 roku znaleziono skrzynie, w których je przechowywano.
Ranty na polskich monetach służą ich rozpoznawaniu przez
osoby niewidome. Moneta o wartości 5 złotych ma w całości
ząbkowane ranty, ta o wartości 2 złotych ranty ma gładkie, a
1 złoty ma na przemian ranty gładkie i ząbkowane.

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,
www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122
Konto bankowe:
41 7065 0002 0652 4155 2804 0001
NIP: 5833085046
Uczniowskie Vademecum Bankowości
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KRS 0000337122

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

Na zdjęciu : Stypendysta Piotr Czerwiński, ............

Przekaż 1 procent
Założyciele Fundacji

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

LICZY SIĘ KAŻDA WPŁATA,
TAKŻE TWOJA!
Region Gdański NSZZ „Solidarność”

