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Tyle madali zdobyła nasza ekipa na zimowych igrzyskach olimpijskich w Korei 
Południowej. Poprzednie igrzyska przyniosły nam sześć medali, w tym cztery złote. iBiS

sk
ró

te
m

sk
ró

te
.

sk
ró

t.
sk

r.
sk

.
NSZ

Z

IN
TE

RN
ET

OW
Y B

IU
LE

TY
N IN

FO
RM

ACYJ
NY „

SO
LID

ARN
OŚC

I” 

RE
GIO

N G
DAŃSK

I

NR 9
 (3

64
) 2

8 L
UTE

GO 20
18

Serdecznie Państwa prosimy o prze-
kazanie 1 procenta podatku docho-

dowego na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na temat 

Fundacji można się dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Przekaż 1 procent!

O kodeksie i „Tygodniku”

Na wybory!
Trwają wybory. Do tej pory 

Regionalna Komisja Wyborcza 
zatwierdziła prawomocność wy-
borów w 89 organizacjach związ-
kowych Regionu Gdańskiego. 
Kolejne organizacje składają wy-
borcze protokoły. 

Fuzja dekady 
Zarząd PKN Orlen poinformo-

wał o podpisaniu listu intencyj-
nego między koncernem a Skar-
bem Państwa w sprawie przejęcia 
kontroli kapitałowej nad Grupą 
Lotos. Chodzi o przejęcie (naby-
cie) 53 proc. udziałów przez PKN 
Orlen w Grupie Lotos, w szcze-
gólności od Skarbu Państwa. 
W rękach państwa jest teraz 27,5 
proc. akcji PKN Orlen i 53,2 proc. 
w Lotosie.  Gigant paliwowy bę-
dzie miał siedzibę w stolicy. 

Więcej…>>

Defilada Niezłomnych
W niedzielę 4 marca br. w ba-

zylice pw. św. Brygidy w Gdańsku 
o godz. 11 odprawiona zostanie 
uroczysta msza św. po której 
w południe wyruszy IV Krajowa 
Defilada Pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych m.in. z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych w rytm ballady 
„Parasola” „A gdy miną już dni 
walki, szturmów i krwi, bratni le-
gion gdy z Anglii powróci, pójdzie 
wiara gromadą Alejami z paradą 
i tę piosnkę szturmową zanuci”. 

Więcej…>>

Nocą dwaj 
z WSW i cywil 
z SB zastuka-
li by wręczyć 
mi wezwanie 
na ćwiczenia. 
Na dworcu w 
Słupsku zoba-

czyłem, że wsiada do wagonów 
ze czterdziestu chłopa. Zoriento-
wałem się, że to akcja zorganizo-
wana. W Chełmnie miejscowym 
zapowiedziano, że przyjadą 
„niebieskie ptaki”, nieroby. 

Skoncentrowano nas na 
poligonie na Kępie Panieńskiej, 
zimą, w namiotach między Wi-
słą a wałem ochronnym. Woda 
zamarzała. Nie było ubikacji. 
Był drąg i rów… na 300 ludzi.  

Od razu nam powiedzieli, 
że broni to my nie zobaczymy. 
Była dyscyplina i wszystko na 
rozkaz. 

Aha, dostaliśmy łopaty. Kopa-
liśmy na okrągło. Z początku my-
ślałem, że to może ma jakiś sens. 
Ale nie. Gdy jedna grupa kopała 
rowy rano, to po południu szły 
kolejne drużyny, by je zasypać. 

Nosiliśmy kręgi cementowe, 
imitujące miny przeciwczołgo-
we. Dwadzieścia kilogramów 
każda. Jedni z nas je zakopy-
wali, inni odkopywali. 

W mokrych dresach spać się 
kładło pod koc. W namiocie 
piecyk o piątej nad ranem był 
wygaszany. 

Po latach zorganizowaliśmy 
się w Stowarzyszenie „Cheł-
miniacy 1982”. Dotarliśmy do 
prezesa IPN Janusza Kurtyki. 
Dowiedzieliśmy się z akt kto 
nam te ćwiczenia zorganizo-
wał, kto i według jakiej reguły 
nas wytypował. 

Byłem oskarżycielem posiłko-
wym. Po sądowych korowodach 
wsłuchaliśmy wystąpienia koń-
cowego. Nie szło nam o zemstę. 
Chodziło, aby zapadł wyrok 
„winni”. Stan wojenny był zła-
maniem prawa, złamaniem  kon-
wencji praw człowieka. Represje 
na masową skalę były zbrodnia-
mi przeciwko ludzkości. 

Ludzie usłyszeli, że były 
wojskowe obozy internowania. 
Ci, którzy nas szykanowali zda-
wali sobie sprawę, że działają 
wbrew prawu, by tylko ludzi 
upodlić i utrzymać swoją wła-
dzę. Liczyli się, wprowadzając 
stan wojenny, że mogą zginąć 
setki, jeśli nie tysiące.  

Stanisław Szukała 

ZIMĄ 
DO WOJA ZA „S”

Sąd Rejonowy dla Warszawy-
-Mokotowa 22 lutego br. skazał 
na dwa lata pozbawienia wolno-
ści dygnitarzy PRL-owskiego MSW 
Władysława Ciastonia, wicemini-
stra MSW, nadzorującego SB i Jó-
zefa Sasina, szefa Departamentu 
V MSW, zajmującego się ochroną 
przemysłu. IPN oskarżył ich o bez-
prawne ograniczenie wolności 
poprzez wcielenie w stanie wo-
jennym działaczy związkowych 
do wojska. 

Szykany, przez powołanie na 
zimowe ćwiczenia, w Pomorskim 

Okręgu Wojskowym dotknęły 304 
związkowców, którzy na przeło-
mie 1982 i 1983 roku spędzili trzy 
miesiące na poligonie JW1636 
w Chełmnie. Warunki były gorsze 
niż w obozach internowania.

Prokurator żądał dla oskarżo-
nych kar pozbawienia wolności w 
zawieszeniu i grzywny. Sąd kary 
zaostrzył. Wyrok nie jest prawo-
mocny. Wspomnienie oskarżycie-
la posiłkowego Stanisława Szu-
kały, przewodniczącego ZR „S” 
Słupsk obok.

Więcej…>>

Obradujący w 
dn. 27-28 lutego br. 
w Sali Akwen człon-
kowie KK NSZZ „S” 
przyjęli wykonanie 
budżetu za 2017 
rok. Tematem oży-
wionej dyskusji były 
też prace nad no-
wym prawem pra-
cy.  Przewodniczą-
cy „S” Piotr Duda 
uspokajał nastroje, 
przekonując, że ko-
misja kodyfikacyjna
pracuje nad projek-
tami, a nie nad „z 
marszu” obowiązu-
jącymi rozwiązania-
mi. Przypomniał, że 
projekty zbiorowe-
go i indywidualne-
go kodeksu pracy 
trafią do resortu
rodziny i pracy oraz 
będą, o ile tak zdecyduje minister, 
podlegały dalszym pracom parla-
mentarnym i w Radzie Dialogu 
Społecznego. 

Duda zapewnił, że NSZZ „S” nie 
zgodzi się na żadne zapisy ograni-
czające prawa pracownicze i dzia-
łalność związków zawodowych. 

Podczas obrad wybrano no-
wego redaktora naczelnego Ty-

godnika Solidarność. Został nim 
Michał Ossowski, prezes spółki 
Tysol, która pismo wydaje. Nowy 
naczelny zadeklarował, iż Tygo-
dnik pod jego redakcją będzie 
pismem wyrazistym i bezkom-
promisowym. Kontynuowany 
będzie rozwój portalu Tysol.pl, 
który cieszy się rosnącą popular-
nością.   

Na zdjęciu liderzy „S” i nowy naczelny 
„Tygodnika Solidarność”.
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ciaston-sasin-wreszcie-skazani
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/drogi-niepodleglosci-zrzeszenie-wolnosc-niezawislosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/fuzja-dekady-orlen-przygotowuje-sie-przejecia-kontroli-nad-lotosem


CYTAT tygodnia
Będę zamordowany jako katolik za wia-

rę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą 
i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę 

i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej 
niż kiedykolwiek, że idea Chrystuso-

wa zwycięży i Polska niepodległość 
odzyska, a pohańbiona godność 

ludzka zostanie przywrócona 
gryps ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego, szefa 

IV ZG WiN do żony 
i syna przekazany 

przed egzekucją 
1 marca 1951 r. 
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAZIMIERA BONIASZCZUK, OM NSZZ „S” 
Pracowników Cywilnych Policji   

– Chcę poprzez działania w „S”, poprawić los pra-
cowników. Organizacja związkowa jest potrzebna, 
żeby pracodawca miał partnera do dyskusji i nie podej-
mował sam decyzji dotyczących spraw pracowników. 
Jesteśmy zatrudnieni z kodeksu pracy, nie z ustawy 

o policji. Mamy więc inne obowiązki i prawa aniżeli funkcjonariusze. 
Jednak styk z organami porządku publicznego nakłada na nas dodat-
kowe zobowiązania i wymagania. Jednocześnie średnia wynagrodzeń 
pracowników cywilnych policji oscyluje wokół płacy minimalnej, odda-
lając się od średniej krajowej na zbyt duży dystans. 

OBOWIĄZKI 
PRACODAWCY ZIMĄ

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca upamiętniamy żołnie-

rzy podziemia, wiernych złożonej 
przysiędze, świadomych, że „Ho-
nor służby jest jak sztandar, z któ-
rym żołnierz rozstaje się wraz 
z życiem”. Na  cmentarzach, na 
stadionach, w dziesiątkach świą-
tyń i w naszych oknach zapłoną 
świece pamięci.

1 marca 1951 r. wykonano 
wyroki śmierci na członkach IV 
Komendy Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”: Łukaszu Cie-
plińskim, Mieczysławie Kawalcu, 
Józefie Batorym, Adamie Lazaro-
wiczu, Franciszku Błażeju, Karolu 
Chmielu i Józefie Rzepce.

WiN było ostatnią nadzieją 
w „walce o wolność i niezawi-
słość Polski”. I to rocznica tego 
mordu od 2011 r. obchodzona 
jest jako Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. 

Na Pomorzu walczyła 5 
Wileńska Brygada AK mjr. 
Zygmunta Szendzielarza ps. 
„Łupaszka”. Tutaj ginęli jego 
podkomendni, m.in. ppor. Zdzi-
sław Badocha ps. „Żelazny”, 
Danuta Siedzikówna ps. „Inka” 

i ppor. Feliks Selmanowicz ps. 
„Zagończyk”. 

Także członków TOW Gryf 
Pomorski dotknęły represje. Nie 
wszystkim ocalonym z niemiec-
kiego terroru na terenie „Reichs-
gau Danzig Westpreussen” dane 
było „wyzwolenie”. Gryf Pomor-
ski, wywodzący z się ze struktur 
Stronnictwa Narodowego, był 
zwalczany przez obu okupantów.  

Grupy operacyjne NKWD ści-
gały Gryfowców i dokonywały 
aresztowań członków konspira-
cji, przy pomocy dawnej agentury 
niemieckiej. Ostatniego komen-
danta Gryfa Augustyna West-
phala więziono w PUBP w Wej-
herowie. Wyszedł w 1946 r. jako 
człowiek-ruina i wkrótce zmarł.

Ostatni „żołnierz wyklęty” Jó-
zef Franczak ps. „Lalek”, zginął w 
obławie na Lubelszczyźnie, osiem-
naście lat po wojnie. Ostatni anty-
komunistyczny partyzant w bloku 
wschodnim August Sabbe, żoł-
nierz Leśnych Braci, zginął… 28 
września 1978 r. w zasadzce KGB 
w sowieckiej wówczas Estonii. 

Więcej…>>

Przy pracy wykonywanej na 
wolnej przestrzeni Pracodawca 
jest obowiązany do:
 zapewnienia odzieży ochron-

nej, posiłków regeneracyj-
nych i ciepłych napojów, przy 
temperaturze powietrza zimą 
(od 1 listopada do 31 marca) 
niższej niż 10 stopni C. Obo-
wiązek zapewnienia posiłków 
regeneracyjnych dotyczy pra-
cowników, którzy wykonują 
prace na otwartej przestrzeni 
w okresie zimowym związane 
z wysiłkiem fizycznym, po-
wodującym w ciągu zmiany 
roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu po-
wyżej 1500 kcal u mężczyzn 
i powyżej 1000 kcal u kobiet. 

 zapewnienia pomieszczenia, 
w którym pracownicy, wyko-
nujący prace na wolnej prze-
strzeni, się ogrzeją lub zmienią 
odzież– temperatura w nich 
nie powinna być niższa niż 16 
stopni C. 
W pomieszczeniach pracy na-

leży zapewnić temperaturę odpo-
wiednią do rodzaju wykonywanej 
pracy. Zapewnienie pracownikom 
posiłków regeneracyjnych, cie-
płych napojów i odzieży jest wy-
magane na stanowiskach, których 
wykaz ustala pracodawca w po-

r o z u m i e n i u 
ze związkami 
zawodowymi bądź 
z przedstawicielami 
pracowników. Informa-
cje takie powinien zawie-
rać regulamin pracy. Przepisy 
określają minimalną temperatu-
rę w pomieszczeniach, gdzie wy-
konywana jest praca. Przy lekkiej 
pracy fizycznej, np. w biurach,
temperatura nie powinna być niż-
sza niż 18 stopni C. Pozostali pra-
cownicy, zatrudnieni np. w halach 
produkcyjnych, powinni mieć za-
pewnioną temperaturę nie niższą 
niż 14 stopni C. 

Przy odśnieżaniu, zabronione 
jest dopuszczanie pracowników 
do pracy na wysokości, jeżeli: 
 nie posiadają zaświadczeń le-

karskich o braku przeciwwska-
zań do pracy na wysokości! 

 nie zostali w sposób udoku-
mentowany przeszkoleni, jak 
bezpiecznie odśnieżać! 

 nie zostały zagwarantowa-
ne skuteczne środki ochrony 
zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości lub każdego 
pracownika nie wyposażono 
w indywidualne środki przez 
takim upadkiem! 

Stan prawny na  28.02.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

Pracodawca Przyjazny 
Uroczysta gala wręczenia certyfikatów

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” odby-
ła się 26 lutego br. w Pałacu Prezydenckim. 
Nagrodzono 27 firm, które wyróżniają się
przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad 
bhp, przeciwdziałaniem mobbingowi i dobrą 
współpracą ze związkami zawodowymi. Lista 
nagrodzonych tutaj…>>

S Ł O W N I C Z E K  W Y B O R C Z Y
W związku z trwającymi wyborami w „S” wyjaśnia-
my znaczenie kojejnego pojęcia: 
Kadencja

Okres sprawowania funkcji przez statutowe władze 
Związku wszystkich szczebli. Termin obowiązkowych 
wyborów na nową kadencję określa Komisja Krajowa 
w drodze uchwały. Początkiem kadencji władzy stano-
wiącej jest rozpoczęcie pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej 
kadencji. Początkiem kadencji władzy wykonawczej i kontrolnej jest 
moment wyboru co najmniej połowy jej członków. Początek kadencji 
danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej 
kadencji. Obecnie kadencja trwa 4 lata. Wszystkie wybory w trakcie 
trwania kadencji są wyborami uzupełniającymi, a funkcje w nich ob-
sadzone pełnić można do końca bieżącej kadencji.

Członkowie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego na 
posiedzeniu 22 lutego br. oma-
wiali sytuację na Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych (SOR), 
brak zabezpieczenia finansowe-
go podwyżek po proteście leka-
rzy rezydentów i konsekwencje 
zmian w ustawie o szkolnictwie 
wyższym.  

WRDS uznała, że podstawo-
wym problemem jest niedosta-
teczna liczba lekarzy medycy-
ny ratunkowej i pielęgniarek. 
Członkowie rady obawiają się, że 

zwiększenie wynagrodzeń lekarzy 
specjalistów zostanie przeniesio-
ne na podmioty lecznicze.   

Wzrasta liczba osób zgłaszają-
cych się na SOR. WRDS wystąpi do 
Ministra Zdrowia o zmianę prze-
pisów dotyczących finansowania
i organizacji SOR oraz nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej. 
Rektorzy pomorskich uczelni po-
zytywnie ocenili projekt ustawy 
o szkolnictwie wyższym, jednak-
że ich wątpliwości budzi zakresu 
uprawnień Rad Uczelni,  

Więcej....>>

Rezydenci na WRDS

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koniec-poczatek-niezlomni-na-pomorzu
http://www.tysol.pl/a16378-Nagrodzono-�Pracodawcow-Przyjaznych-Pracownikom�
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-konsekwencje-planowanych-zmian-w-ustawie-o-wyzszych-uczelniach-sor-lekarze-rezydenci
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