
Kilka tysięcy osób manifesto-
wało 18 października przed Mini-
sterstwem Administracji i Cyfry-
zacji w obronie rodzimego rynku 
pocztowego. 

- Poczta Polska jest przedsię-
biorstwem służącym obywatelom i 
instytucją strategiczną. Domagamy 
się przywrócenia wypowiedzianego 
przez zarząd układu zbiorowego 
pracy. Żądamy dialogu ministra ze 
związkami zawodowymi o przyszło-
ści Poczty Polskiej. Z obecnym zarzą-
dem, prowadzącym błędną politykę, 
ukierunkowującą Pocztę na usługi 
bankowe i ubezpieczeniowe, nie da 

się prowadzić negocjacji. Prezes Jerzy 
Jóźkowiak powinien być odwołany – 
mówi Rafał Czereda, przewodniczący 
KP NSZZ „S” w Poczcie Polskiej odz. 
rejonu w Gdyni.

Związkowcy sprzeciwiają się poli-
tyce, która prowadzi do przekazania 
rynku usług w ręce  zagranicznych 
graczy.

- Poczta Polska znika z polskiej 
prowincji, z małych i średnich miej-
scowości, gdzie dotąd nie tylko 
świadczyła usługi, ale była rozpozna-
walnym znakiem polskiej państwo-
wości – argumentują związkowcy. 
więcej…>> 

Sobotnie uroczystości w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku
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Z tyle mandatów radnych jest do obsadzenia w gminach. Do rad powiatów wybierzemy 6 276 

radnych, do sejmików - 555 radnych oraz 1 565 wójtów, 806 burmistrzów i 106 prezydentów 

KSIĘŻE JERZY – PAMIĘTAMY! Naszym
ZDANIEM

W OBRONIE POCZTY

Umiłowany 
Ojcze Święty!  

(…) Nasze serca przepełnio-
ne są radością i wdzięcznością. 
XXVII Krajowy Zjazd Delegatów 
odbywa się w roku szczególnych 
darów Boga i Kościoła, które 
otrzymaliśmy za pośrednic-
twem Waszej Świątobliwości. 
Są nimi: kanonizacja Jana Paw-
ła II i oficjalne potwierdzenie, 
że Błogosławiony Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko jest Patronem na-
szego Związku.

Bez pokornej i żarliwej modli-
twy Świętego Jana Pawła II nie 
byłoby wielkiego zrywu Polaków 
ku wolności i powstania NSZZ 
„Solidarność”. W ciągu 34 lat 
działalności, zabiegając o godne 
warunki pracy i płacy, rozwiązu-
jąc problemy pracowników, za-
wsze mamy na uwadze naucza-
nie Świętego Rodaka i słowa, 
które kierował bezpośrednio do 
członków „Solidarności”.

Mimo upływu 25 lat od 
częściowo wolnych wyborów 
parlamentarnych, które zapo-
czątkowały proces kształtowa-
nia demokratycznego państwa i 
społeczeństwa, państwo polskie 
i jego mieszkańcy borykają się z 
wieloma problemami. (…)

Drogowskazem dla naszych 
działań jest także kapłańska po-
sługa Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki zakończona 
30 lat temu męczeńską śmiercią. 
Już wtedy nazywany był Kapela-
nem Solidarności. Z tego powo-
du zginął. Nie przestajemy się 
modlić o wyniesienie Go do god-
ności świętego Kościoła katolic-
kiego. Tym bardziej czujemy się 
zobowiązani do tego, aby w ślad 
za naszym Patronem „…wypo-
wiadać prawdę, gdy inni milczą. 
Wyrażać miłość i szacunek, gdy 
inni sieją nienawiść. Zamilknąć, 
gdy inni mówią. Modlić się, gdy 
inni przeklinają. Pomóc, gdy inni 
nie chcą tego czynić. Przebaczyć, 
gdy inni nie potrafią. Cieszyć się 
życiem, gdy inni je lekceważą.”

Drogi Ojcze Święty! Dzięku-
jemy za to, że upominasz się o 
godność każdego człowieka, 
która kształtowana jest  przez 
pracę, za to, że krytykujesz 
systemy społeczne,  stawiające 
zysk ekonomiczny ponad dobro 
ludzi.

Przesłanie KZD NSZZ „S” do 
Ojca Świętego Franciszka    

 

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
w Warszawie, Włocławku i w Gdań-
sku oddali hołd swemu patronowi 
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. 

W sobotę we Włocławku w po-
bliżu tamy i zbiornika wodnego na 
Wiśle,  w którym 30 października 
1984 r. odnaleziono zmasakro-
wane zwłoki kapłana odbyły się 
uroczystości poświęcone pamięci 
kapelana „S”. W mszy polowej 
wzięli udział kapłani z Wiesławem 
Meringiem, biskupem włocław-
skim, członkowie KK NSZZ „S” z 
Piotrem Dudą, poczty sztandarowe 
Związku i setki wiernych.

Tego też dnia o 16.30 w 
gdańskiej bazylice św. Brygidy 
związkowcy z „S” oraz gdańsz-
czanie oddali hołd ks. Jerzemu. 
Przed mszą św. otwarta została 
wystawa fotograficzna poświę-
cona ks. Popiełuszce, a ucznio-
wie pomorskich szkół odebrali 

wyróżnienia za udział w kon-
kursie „Zło dobrem zwyciężaj 
– ksiądz Jerzy Popiełuszko słu-
ga prawdy i wolności”. Podczas 
uroczystości odsłonięty został 
obraz bł. ks. Jerzego, autorstwa 
Waldemara Cieślaka. Fundato-
rem dzieła jest KMNSZZ „S” w 
Remontowa Shipbuilding.

19 października br. w 30 
rocznicę porwania przez SB ka-
pelana „S” w kościele św. Stani-
sława Kostki na Żoliborzu odbyły 
się główne uroczystości.  

- Gdy słudzy ideologii roz-
mywali granice między dobrem, 
a złem w czasie zniewolenia i 
łamania ludzkich sumień Bóg 
przez posługę ks. Jerzego przy-
pominał narodowi podstawowe 
prawdy jak godność człowieka 
i jego wolność – mówił bp Jó-
zef Guzdek, ordynariusz polowy 
WP. więcej...>>

 Polska wyludniona
Ludność Polski spadła poni-

żej 36,5 mln – podał Eurostat. 
Wyludniamy się w alarmują-
cym tempie. Według danych 
Eurostatu w Polsce mieszka o 
2 mln osób mniej, niż podaje 
GUS.  Powód to emigracja i ni-
ski wskaźnik urodzeń oraz brak 
poczucia bezpieczeństwa.

– Polska to nie jest kraj przy-
jazny obywatelom i płacimy za 
to dramatyczną cenę. Nie dość, 
że dzieci rodzi się jak na lekar-
stwo, to jeszcze uciekamy stąd 
na emigrację – komentuje prof. 
Krystyna Iglicka, rektor Uczelni 
Łazarskiego. więcej...>>

 

Sesja o ks. Jerzym
- To co wielkie i piękne rodzi 

się przez cierpienie – to motto 
sesji popularno-naukowej o bł. 
ks. Jerzym Popiełuszce, która 
odbędzie się 24 października o 
godz. 16 w Sali Akwen w budyn-
ku „S” przy Wałach Piastowskich 
24. Uczestniczyć w niej będą 
m.in. ks. Czesław Banaszkiewicz, 
przyjaciel bł. księdza Popiełusz-
ki, dr Katarzyna Maniewska z IPN 
w Bydgoszczy i Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG „S”.

 

Arcypasterz wrócił
Po operacji i miesięcznym po-

bycie w warszawskim szpitalu do 
Gdańska wrócił ks. abp Sławoj Le-
szek Głódź. Metropolita gdański we 
wtorek spotkał się z pracownikami 
kurii i moderatorami Gdańskiego 
Seminarium Duchownego oraz po-
dziękował kapłanom,  a także wier-
nym za modlitwy w intencji jego 
powrotu do zdrowia. 

Brońmy rolników!
WZD Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych  
NSZZ „S” domaga się od rządu 
udzielenia skutecznej pomocy 
przetwórcom mleka poprzez m.in. 
interwencyjny skup nadwyżek to-
warów nabiałowych i monitoring 
cen produktów sprowadzanych 
do Polski pod kątem cen dumpin-
gowych. więcej...>>
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Wielki protest pocztowców w Warszawie

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/manifestacja-w-warszawie-w-obronie-poczty-polskiej/
http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/krajowy-zjazd-delegatow/item/9397-listy-do-ojca-sw-xxvii-kzd
http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/krajowy-zjazd-delegatow/item/9397-listy-do-ojca-sw-xxvii-kzd
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ksieze-jerzy-pamietamy/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-wyludniona-stara
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodzi-maja-problemy-z-platnoscia-zobowiazan/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bronmy-polskich-rolnikow-zaklady-przetworcze 
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CYTAT tygodnia
Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

 
  Praca wolnych – nie niewolników! – 

tworzy postęp. Oby powstała w naszej 
Ojczyźnie – na co jest już najwyższy 

czas, bo jesteśmy u siebie, we 
własnym Domu – społeczność 

obywateli pracujących, nie 
niewolników popędzanych 

przymusem! 

Stefan kardynał 
Wyszyński

Prymas Polski, 
Gniezno, 

Nowy Rok 
1971HISTORIA tak było

GENERAŁ „Solidarności”

ZAPYTAJ prawnika

Wycofać 67

Radosław Śniadek, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Urzędzie Dozoru Technicznego

 Silna organizacja związkowa jest repre-
zentacją pracowników, której zdanie będzie 
brał pod uwagę pracodawca, z którą będzie 
rozmawiał. Tylko związek zawodowy może 

brać udział w negocjacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że dzia-
łamy w „S” mamy wpływ na podejmowane decyzje i dostęp do 
ważnych informacji dotyczących wynagrodzeń i innych aspektów 
związanych z pracą.

WETERYNARZ ZBADA 
ŻYWNOŚĆ

PRAWO do fotografowania

Posłowie PiS złożyli w piątek 
projekt ustawy przywracający 
poprzednie regulacje dotyczące 
wieku emerytalnego, czyli ko-
biety miały prawo do emerytury 
po osiągnięciu 60. roku życia, a 
mężczyźni - 65 lat. 

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił 
zmiany w ustawie o emeryturach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych w maju 2012 r. Od 2013 r. 
zgodnie z ustawą wiek emerytalny 
wzrasta co kwartał o miesiąc - dla 
mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 
2020 r., a dla kobiet - w 2040 r.

 – Tu chodzi nie tylko o setki 
tysięcy ludzi, którzy w podeszłym 
wieku w chorobie zostaną zmusze-
ni do pracy lub też zostaną bez-
robotnymi bez środków do życia. 

Skutki tej ustawy dotkną także 
ponad milion młodych ludzi, któ-
rzy nie będą mieli pracy, bo dłu-
goletni pracownicy nie odejdą na 
emerytury. Młodzi będą albo bez-
robotnymi, albo emigrantami, po-
szukującymi pracy za granicą. Ten 
problem dotknie co najmniej pięć 
roczników – mówi Janusz Śniadek, 
poseł PiS

Co jest dopuszczalne w za-
kresie utrwalania i upowszech-
niania wizerunku osób i miejsc?

Zasadą jest, że przestrzeń pu-
bliczną - rozumianą jako miejsce 
dostępne dla każdego, można fo-
tografować (art. 33 ustawy Prawo 
autorskie). Zakaz fotografowania 
może wynikać z przepisów prawa 
i dotyczyć w szczególności: obiek-
tów podległych MON, zakładów 
produkujących, remontujących 
i magazynujących uzbrojenie i 
sprzęt wojskowy, magazyny re-
zerw państwowych, w tym bazy 
i składy paliw płynnych, żywno-
ści, leków. Pełny wykaz obiektów 
szczególnie ważnych dla bezpie-
czeństwa i obronności państwa 
oraz ich szczególnej ochrony 

zawiera Rozpo-
rządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
24.06.2003r. (Dz. U. nr 
116 poz. 1090). 

Z kolei, zgodnie z art. 25 
ustawy o muzeach, nie można 
zakazać fotografowania zbiorów 
muzealnych, z tym, że muzeum 
za sporządzenie fotografii ma 
prawo do pobrania opłaty. Może 
być ustanowiony zakaz fotogra-
fowania muzealiów z użyciem 
lampy błyskowej z uwagi na wy-
mogi konserwatorskie. Zdjęcia 
nie mogą być przetwarzane w 
celach komercyjnych. 

Ponadto, zgodnie z art. 23. 
ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
wolno nieodpłatnie korzystać z 
już rozpowszechnionego utwo-
ru w zakresie własnego użytku 
osobistego bez zezwolenia twór-
cy utworu. Cel własnego użytku 
osobistego nie został bliżej okre-
ślony. Może to być zatem cel roz-
rywkowy, kolekcjonerski, nauko-
wy, archiwalny, ale niezwiązany 
z celem zarobkowym. 

Maria Szwajkiewicz
Dział prawny RG NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku
Stan prawny na dzień 22.10.2014r.

13 października 1985 r.  w Za-
kopanem zmarł gen. Mieczysław 
Boruta – Spiechowicz. Cztery 
lata wcześniej widok sędziwego 
generała w mundurze na zjeź-
dzie naszego Związku poruszył 
delegatów i miliony Polaków.   

Mieczysław Boruta – Spiecho-
wicz  w 1913 r. wstąpił do Związ-
ku Strzeleckiego. Był z-cą dowód-
cy 1 batalionu 4 Pułku Piechoty 
Legionów. W 1919 r. brał udział 
w obronie Lwowa, a następnie 
we Francji dowodził 3 Pułkiem 
Strzelców Polskich w armii gen. 
Józefa Hallera.   Po bitwie pod 
Grannem n. Bugiem w sierpniu 
1920 r. otrzymał Srebrny Krzyż 

Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
W czasie przewrotu majowego w 
1926 r. opowiedział się po stronie 
rządowej. Był dowódcą 22. Dywi-
zji Piechoty Górskiej w Przemyślu. 
W wojnie obronnej 1939 r. dowo-
dził Grupą Operacyjną „Bielsko”. 
Aresztowany w grudniu 1939 r. 
Więziony w Stanisławowie i na 
„Łubiance” wyszedł na wolność 
w 1941 r. na mocy umowy Sikor-
ski-Majski. Mianowany dowódcą 
5. Wileńskiej Dywizji Piechoty 
przeprowadził ewakuację części 
korpusu gen. Andersa do Iranu.  
Do lipca 1945 r. dowodził 1 Kor-
pusem Pancerno-Motorowym. Po-
wrócił do Polski i do lipca 1946r. 
był z-cą szefa Departamentu Pie-
choty i Kawalerii w MON. Przenie-
siony w stan spoczynku. W 1968r. 
gen. Boruta-Spiechowicz wraz z 
gen. Romanem Abrahamem pod-
jął działania, by ocalić zdewasto-
wany Cmentarza Orląt. W 1977r. 
był jednym z założycieli Ruchu 
Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela. 27 września 1981 r. podczas 
I KZD NSZZ „S” powiedział: „Nie 
dajmy się zastraszyć, bo strach jest 
złym doradcą, a Polska bardzo po-
trzebuje rad dobrych (...). Bądźcie 
żołnierzami prawdy, a na pewno 
zwyciężycie”. 

Czytaj także... Ostatni partyzant

Kompetencje Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej według 
projektu PSL ma przejąć Pań-
stwowa Inspekcja Weterynarii i 
Żywności – alarmuje Piotr Madej, 
przewodniczący KM NSZZ „S” w 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Gdańsku

Projekt ustawy forowanej 
przez PSL przewiduje przeję-
cie przez Państwową Inspekcję 
Weterynarii i Żywności kompe-
tencji Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej z zakresu bezpieczeń-
stwa żywności i żywienia, czyli 
przesunięcie dbałości o zdrowie  
społeczeństwa z Ministerstwa 
Zdrowia do Ministerstwa Rol-
nictwa.

– Tu chodzi o bezpieczeń-
stwo ludzi, nie zwierząt. W sa-
nepidach pracują lekarze, nie 
weterynarze. Wprowadzenie 
tej ustawy może stanowić duże 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego Polski. Doprowa-
dzi to do likwidacji laboratoriów 
oraz utratę wysoko wykwalifiko-
wanej kadry – mówi Piotr Madej.

NSZZ „S” zwrócił się do par-
lamentarzystów z apelem o nie-
dopuszczenie do uchwalenia 
ustawy.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ostatni-partyzant/

