
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

41 procent
Tyle stanowisk kierowniczych obejmowały kobiety w Polsce w 2016 r., czyli 4 kobiety 
na 10 osób. Średnio w UE kobieta jest co trzecim menadżerem.iBiS
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WRDS: Wszystko zależy 
od punktu widzenia

Funkcjonowanie placówek 
kultury w województwie pomor-
skim oraz informacja na temat 
realizacji polityki prorodzinnej 
500+ w pomorskiem stały się 
głównymi tematami posiedzenia 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego, które odbyło się 26 paź-
dziernika w Sali Herbowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Więcej...>> 

Pracownicy sądów 
i prokuratury będą 
protestować!

13 listopada pracownicy są-
downictwa i prokuratury będą 
pikietować przed Kancelarią Pre-
zesa Rady Ministrów, domaga-
jąc się podwyżek wynagrodzeń. 
W tym dniu przeprowadzą też 
akcję protestacyjną w siedzibach 
sądów i prokuratury w całym kra-
ju. Więcej...>>

Solidarność 
po nawałnicy

Sierpniowa nawałnica, naj-
większa od stu lat na terenach 
obecnego województwa pomor-
skiego, poczyniła szkody, których 
usunięcie potrwa kilka lat i kosz-
tować będzie setki milionów 
złotych. Wśród niosących pomoc 
poszkodowanym nie mogło za-
braknąć organizacji i członków 
NSZZ „Solidarność”. Na konto 
z dopiskiem „Pomoc” udostęp-
nione przez Zarząd Regionu 
Gdańskiego wpłynęło 21 tysięcy 
złotych. Więcej...>>

Patronowi 
„Solidarności”

15 października, w koście-
le pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Bonisławiu koło 
Płocka odbyła się promocja pły-
ty z pieśniami poświęconymi ks. 
Jerzemu Popiełuszcze. Tekst i mu-
zykę napisał ks. Franciszek Kuć. 
Płytę można nabyć w ZRG NSZZ 
„S”, w Dziale Organizowania 
i Rozwoju, pok. 105. 
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Odeszli od nas
Dziś 2 listopada, Dzień Zadusz-
ny. W Kościele katolickim tego 
dnia wspomina się Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Jest to czas 
zadumy, nostalgii i tęsknoty.  
W ostatnim roku pożegnaliśmy 
związkowców i ludzi związanych 
z „Solidarnością”. Wspominamy 
niektórych z nich.
 Janusz Prokopowicz, przewod-

niczący KZ NSZZ „S” w Instytu-
cie Maszyn Przepływowych PAN 
w Gdańsku

 Romana Zawitkowska, była 
przewodnicząca KZ NSZZ „S” 
w szpitalu psychiatryczno-neu-
rologicznym na Srebrzysku 
w Gdańsku

 Jan Piotr Koziatek, uczestnik 
strajków sierpniowych w 1980 r.

 Alojzy Szablewski, uczestnik 
strajków sierpniowych w 1980 r. 
i przewodniczący stoczniowych 

komitetów strajkowych w maju 
i sierpniu 1988 r.

 Roman Giedrojć, główny in-
spektor pracy, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Państwowej In-
spekcji Pracy w Gdańsku

 Urszula Malinowska, prze-
wodnicząca Koła Emerytów 
NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni

 Ks. bp Kazimierz Ryczan, wie-
loletni Duszpasterz Ludzi Pracy

 Ks. infułat Stanisław Bogda-
nowicz, długoletni proboszcz 
Bazyliki Mariackiej w Gdań-
sku zaangażowany w pomoc 
opozycji, w stanie wojennym 
udzielał schronienia działa-
czom „S”.

Gdańszczanie i przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych 
28 października pożegnali w Bazy-
lice Mariackiej księdza infułata Sta-
nisława Bogdanowicza, który zmarł 
tydzień wcześniej w wieku 77 lat. 
Słynący z patriotyzmu duchowny 

przez 35 lat pełnił funkcję probosz-
cza w tej świątyni. Uczynił ją jed-
nym z najważniejszych miejsc walki 
o prawdę i wolność. Prezydent An-
drzej Duda pośmiertnie odznaczył 
kapłana Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski. Więcej...>>

10 minut ciszy  
w Operze Bałtyckiej

W sobotę 28 października br. 
ok. godz. 18,15. w Operze Bał-
tyckiej odbył się strajk pracow-
ników. Przed rozpoczęciem kon-
certu przez 10 minut artyści stali 
na scenie w milczeniu. 10 minut 
strajku w operze, to tak, jak kilka 
godzin strajku np. na kolei. 

Tego dnia grano „Requiem” 
francuskiego kompozytora Ga-
briela Fauré, czyli najbardziej, po 
„Requiem” Mozarta, znaną mu-
zyczną mszę żałobną. Kiedy na 
scenie pojawił się ostatni chórzy-
sta, artyści wstali. Zapanowała 

cisza. Wstała też publiczność. Roz-
brzmiały oklaski. Następnie odbył 
się koncert. Na bis dyrygent zapro-
ponował „In Paradisum”, ostatnią 
część „Requiem”. Przerwał oklaski 
i wyjaśnił, że wybór tego fragmen-
tu wiąże się z żądaniem pozytyw-
nego rozwiązania trudnej sytu-
acji w Operze. Na widownię nie 
wpuszczono przedstawicieli mass 
mediów. Utrudniano też rozda-
wanie na chodniku przed Operą 
ulotek informujących (w wersji 
polskiej i angielskiej) o strajku. 
Więcej...>>

Pożegnanie Księdza Infułata

To, co wy-
szło z komisji 
sejmowej, to 
już nie jest pro-
jekt obywatel-
ski. My już nie 
mamy z tym 
p r o j e k t e m 

nic wspólnego. Oczekujemy, że 
w drugim czytaniu posłowie PiS, 
szczególnie członkowie „Solidar-
ności” zgłoszą poprawki przywra-
cające wszystkie wolne niedziele.

Dla nas postulaty z Sierpnia 
80 roku nie są wykorzystywane 
w sposób koniunkturalny, każdy 
postulat jest bardzo ważny. Sku-
piamy się w tym momencie na 
postulacie 21, który mówi o wol-
nych sobotach i niedzielach.  Ta 
nasza konsekwencja i upór do-
prowadziła do tego, że w 2007 
roku z naszej inicjatywy Prawo 
i Sprawiedliwość, a także inne 
ugrupowania parlamentarne 
– oprócz oczywiście PO – prze-
głosowały ustawy, że możemy 
mieć [zakaz handlu, red.] w dni 
świąteczne, takie jak 1 listopada, 
11 listopada, 1 i 3 maja. (…)Ko-
lejny rok to rok 2010, gdzie ini-
cjator projektu obywatelskiego, 
prezydent Łodzi, Pan Jerzy Kro-
piwnicki, przygotował inicjaty-
wę związku dotyczącą święta 
Trzech Króli. I za każdym razem 
przypominamy sobie te same 
argumenty ze strony pseudo-
-ekonomistów, którzy mówili, że 
będzie to działało negatywnie 
na gospodarkę, że będzie za-
łamanie gospodarcze... Święto 
zostało uchwalone przez par-
lament, a żadnego załamania 
gospodarczego, ani zwolnień w 
sieciach handlowych nie było.

To jest trudny moment dla 
nas, dla „Solidarności”. W me-
diach można usłyszeć, że „So-
lidarność” jest przybudówką 
PiS. Nie jest, nie była i nigdy 
nie będzie. Związek jest nieza-
leżną, samorządną strukturą. 
Jeżeli rządzący, obojętnie jacy, 
czy PiS, czy PSL, czy PO, będzie 
szło w kierunku pro-społecz-
nym, to będziemy chwalić. Jeśli 
nie, będziemy karcić i dzisiaj 
nadszedł czas, aby skarcić rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Fragmenty wypowiedzi  
Piotra Dudy, 

przewodniczącego NSZZ „S”, 
podczas konferencji prasowej

Gdańsk, 27.10.2017 r.
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-wszystko-zalezy-od-punktu-widzenia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-minut-ciszy-w-operze-baltyckiej
http://www.tysol.pl/a12746-Pracownicy-sadow-i-prokuratury-beda-protestowac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-po-nawalnicy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdansk-pogrzeb-ksiedza-infulata-stanislawa-bogdanowicza


CYTAT tygodnia
Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary

z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał 
o sobie, a myślał o drugich – o dobru ro-

dziny, o wypełnieniu swego powołania 
i zadania życiowego wobec innych,  

o dobru całego narodu.
Kardynał  

Stefan Wyszyński  
Warszawa,  

25 września 1968

iBiS NR 44 (347) 2 LISTOPADA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

RYSZARD JASZ, Członek Koła Emerytów NSZZ 
„S” przy Gdańskiej Stoczni „Remontowa”

– Do „Solidarności” należę od początku. Miałem 
wówczas 30 lat. Dla mojego pokolenia, to była no-
wość, coś niezależnego. CRZZ (Centralna Rada Związ-
ków Zawodowych) było zależne od partii, I sekretarza, 
a „S” zależała tylko od nas zwykłych ludzi, pracowni-

ków. Lubię politykę, więc włączyłem się w strajki studentów w 1968 r., 
potem przyszedł rok 70. Rok 80 był dla mnie ukoronowaniem idei 
zrodzonej wcześniej. Mam wielką sympatię dla Związku, bo robi wiele 
dobrego dla społeczeństwa. Młodzi ludzie powinni należeć do „S”, po-
nieważ jest to jedyna forma ochrony miejsc pracy. 

DZIEŃ WOLNY  
ZA ŚWIĘTO  
PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ

ZAPYTAJ prawnika

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

To już naprawdę ostatni 
moment, aby dać sobie szansę 
na zdobycie cennej nagrody 
ułatwiającej kontakt z przy-
rodą, na przykład lornetki lub 
aparatu fotograficznego. Tylko
do końca listopada czekamy 
na Państwa zdjęcia obrazujące 
jeden z dwóch tematów:

1. Ochrona środowiska natu-
ralnego w Polsce (szczególnie w 
województwie pomorskim). 2. 
Gospodarka i przyroda w woje-
wództwie pomorskim. Prace nale-
ży przesłać do redakcji (na adres 
mailowy: magazyn@solidarnosc.
gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” w serwisie Facebo-

ok.). Zwycięzców w obu katego-
riach wybierze specjalne jury, a ich 
nazwiska podamy w grudniowym 
„Magazynie”. Warto zatem raz 
jeszcze przejrzeć swoje zbiory fo-
tografii, chociażby z letnich wyjaz-
dów na łono natury.

ekologiczny

Konkurs ekologiczny

Zapraszamy do lektury  listopadowego „Magazynu Solidar-
ność”, w numerze m.in.:
 Strajk w szpitalu,
 Pikieta przed DCT o godne warunki pracy dokerów, 
 Requiem dla artystów Opery Bałtyckiej,
 Jest wstępne porozumienie w Bałtyckim Terminalu Zbożowym,
 Zaczynamy wybory, 
 Solidarność po nawałnicy,
 O wolnych niedzielach.

„Magazyn” na listopad 2017

27 października w Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 
Stanisława Kryzana w Starogardzie 
Gdańskim odbył się dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. O formie prote-
stu przesądziło referendum, w któ-
rym wzięło udział 390 pracowników 

(ponad połowa wszystkich zatrud-
nionych), z których 386 opowiedzia-
ło się za jego przeprowadzeniem, a 
czworo było przeciwnych. Protestu-
jący domagali się poprawy warun-
ków płacowych pracowników nie-
medycznych szpitala. Więcej...>>

Strajk w szpitalu
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Ideą Grobu Nieznanego Żoł-
nierza na pl. Piłsudskiego w War-
szawie jest uczczenie pamięci 
wszystkich poległych w walce 
o niepodległość Polski. 

Pomnik został odsłonięty 2 listo-
pada 1925 r. pod kolumnadą Pała-
cu Saskiego. Złożono w nim zwłoki 
bezimiennego żołnierza, sprowa-
dzone z Cmentarza Obrońców 
Lwowa. Trumna spoczęła w krypcie 
pod płytą, na której wyryto napis: 
„Tu leży Żołnierz Polski poległy za 
Ojczyznę”. Pomysł oddania hołdu 
poległym w walkach nieznanym 
żołnierzom narodził się bezpośred-
nio po I wojnie światowej we Fran-
cji. Pierwszy na świecie Grób Niezna-
nego Żołnierza powstał w Paryżu 
w 1920 r. W czasie okupacji Grób 
Nieznanego Żołnierza był miejscem 
szczególnie ważnym i czczonym 
przez Polaków. Przechodzący przed 
grobem zwyczajowo oddawali mu 
cześć poprzez gest uchylenia czap-

ki. Często z narażeniem życia, dla 
podtrzymania ducha narodowego 
składano na płycie grobu kwiaty. 
28 grudnia 1944 roku Niemcy wy-
sadzili pałac Saski w powietrze. 
Budynek został zniszczony, ale nad 
Grobem Nieznanego Żołnierza po-
zostały dwie kolumny. W 1946 r. 
pomnik odbudowano i ponownie 
odsłonięto. Obecny kształt to  frag-
ment przedwojennej kolumnady 
Pałacu Saskiego. 

Na filarach grobu znajdują się
tablice z datami pól bitewnych od 
bitwy pod Cedynią w 972 r. po 8 
maja 1945 r  . W 1989 r. w Grobie 
Nieznanego Żołnierza została zło-
żona ziemia z mogił katyńskich. 
15 sierpnia 2016 r. w dniu Świę-
ta Wojska Polskiego prezydent 
Andrzej Duda odsłonił pierwszą 
tablicę poświęconą żołnierzom 
wyklętym. Przy grobie zawsze 
płonie znicz, a służbę pełni warta 
honorowa Wojska Polskiego.

11 listopada 2017 r. Naro-
dowe Święto Niepodległości 
przypada w sobotę. W związ-
ku z tym pracodawcy, 
u których sobota jest dniem 
wolnym od pracy z tytułu 
przeciętnie 5-dniowego tygo-
dnia pracy, powinni wyzna-
czyć pracownikom dodatko-
wy dzień wolny od pracy.

Wyznaczenie dnia wolnego 
za święto przypadające w sobotę 
powinno nastąpić w obowiązują-
cym u danego pracodawcy okre-
sie rozliczeniowym. 

W październiku 2012 r. Try-
bunał Konstytucyjny uznał za 
sprzeczny z konstytucją przepis 
kodeksu pracy, zgodnie z którym 
za święto przypadające w dniu 
wolnym od pracy pracodawcy 
nie musieli oddawać pracowni-
kom dodatkowego dnia wolnego 
(sygn. akt K 27/11). Zdaniem try-
bunału, każdy pracownik ma pra-

wo do określonych 
w ustawie dni wol-
nych od pracy.

Okoliczność, iż pracow-
nik w dniu wolnym z tytułu 
przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, będącym jedno-
cześnie świętem ustawowym, był 
przykładowo niezdolny do pracy 
z powodu choroby, nie zwalnia 
pracodawcy z obowiązku wyzna-
czenia pracownikowi innego dnia 
wolnego od pracy. Wymiar czasu 
pracy tego pracownika ustala się 
bowiem w taki sam sposób jak 
pozostałych pracowników, a na-
stępnie obniża się o liczbę godzin 
usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy przypadających do 
przepracowania w czasie tej nie-
obecności, zgodnie z przyjętym 
rozkładem czasu pracy (art. 130 
§ 3 k.p.). 
Stan prawny na 2.11.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-w-szpitalu
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