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3,49 euro
Tyle kosztuje na Litwie kalafior, symbol akcji bojkotu centrów handlowych.  
Przed wprowadzeniem euro w ub.r. kalafior kosztował 3 lity (0,87 euro).
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Przywrócony do pracy
Przywrócenie do pracy oraz 

odszkodowanie za czas, w którym 
Paweł Bednarek, przewodniczący 
NSZZ „S” w Leroy Merlin w Bia-
łymstoku nie mógł pracować 
– taki wyrok wydał Sąd Rejonowy. 
13 lutego 2014 r. Paweł Bednarek 
poinformował dyrektora sklepu 
Leroy Merlin o powstaniu struktu-
ry NSZZ „S”. Został zwolniony. 28 
kwietnia br. Sąd Okręgowy oddalił 
apelację pracodawcy.

500+ nie dla komornika
Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej podjęło działa-
nia mające jednoznacznie rozstrzy-
gnąć kwestię wyłączenia świadcze-
nia z programu „Rodzina 500+” 
spod egzekucji komorniczej. Wy-
płata pieniędzy z Programu ma być 
odpowiednio opisywana w przele-
wach tak, by było oczywiste, że to 
środki 500+ i nie mogą być zajmo-
wane przez komornika.

Lubelski Lipiec
Od 4 maja trwają zapisy do Bie-

gu Solidarności „Lubelski Lipiec”. To 
już 24. edycja sportowej imprezy, 
która upamiętnienia strajki z lipca 
1980 roku. Zgłosić się można tele-
fonicznie lub e-mail. Organizatorzy 
przygotowali nowy projekt koszulki 
w kolorach bieli i czerwieni. Szcze-
gółowe informacje tutaj…>>

Audyt po PO-PSL
Prawda o rządach PO-PSL – tym 

kierował się PiS przedstawiając w Sej-
mie wyniki audytu w poszczególnych 
ministerstwach. W wystąpieniach 
kolejnych ministrów przedstawione 
zostały informacje, m.in. do proku-
ratury trafi 19 zawiadomień o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez funkcjonariuszy służb specjal-
nych w latach 2007-15. wśród  pato-
logii w wydawaniu środków unijnych 
znalazły się pieniądze na horoskopy 
dla psów, 9 km słupków w szczerym 
polu oraz na innowacyjne pudełko 
do butów. Minister Dawid Jackiewicz 
poinformował np. o złotym merce-
desie dla prezesa jednej ze spółek 
Skarbu Państwa. 

Pożegnanie 
Arcybiskupa
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Pożegnaliśmy ks. arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego, kapła-
na, uczestnika życia publicz-
nego.

Ks. abp Tadeusz Gocłowski był 
wieloletnim krajowym duszpaste-
rzem ludzi pracy. Jego posługa 
przypadła na trudne lata łago-
dzenia rygorów stanu wojenne-
go. Odgrywał on ogromną rolę 
podczas zmian zapoczątkowa-
nych przez „Solidarność”. Wśród 
wielu wyróżnień, które otrzymał 
abp Tadeusz Gocłowski był i tytuł 
Honorowego Członka NSZZ „S”.

Mszę świętą w piątek 6 maja 
br. koncelebrowało kilkudziesię-
ciu kapłanów, w tym nuncjusz 
apostolski abp Celestino Migliore 
oraz prymas Polski abp Wojciech 
Polak, prymasi seniorzy abp Józef 

Kowalczyk i abp Henryk Muszyń-
ski oraz metropolita gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź.

– Odszedł pasterz, który 
z miłością troszczył się o powie-
rzonych jego pieczy wiernych. 
Z pewnością przejdzie do histo-
rii jako gorliwy przewodnik du-
chowieństwa i wiernych, który 
w imię miłości Chrystusa i Kościo-
ła troszczył się o sprawiedliwość 
społeczną i zachowanie godności 
człowieka – czytamy w papieskim 
liście kondolencyjnym.

Duszpasterza pożegnał NSZZ 
„S”, a rzeszę związkowców repre-
zentowali m.in. przewodniczący 
Komisji Krajowej Piotr Duda, Ja-
nusz Śniadek i Marian Krzaklewski 
oraz Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG „S”. Więcej…>>

„Sprawiedliwy transport w Eu-
ropie” (Fair Transport Europe) – to 
europejska inicjatywa obywatel-
ska, organizowana przez związ-
kowców z Europejskiej Federacji 
Transportowców (ETF) i Między-
narodowej Federacji Transpor-
towców (ITF), której celem jest 
położenie kresu praktykom bizne-
sowym prowadzącym do dumpin-
gu socjalnego i płacowego. Jak 
wyjaśniają ideę akcji związkowcy 
– transportowcy upominający się 
o sprawiedliwy transport w Euro-
pie, chodzi o to, by obowiązywały 
na trasach przewozowych po kon-
tynencie takie same zasady.

Petycja do Komisji Europejskiej 
wzywa eurokratów do zapewnie-
nia uczciwej konkurencji w róż-
nych rodzajach transportu i do 

Sprawiedliwy transport

zagwarantowania równego trak-
towania pracowników (w odnie-
sieniu do wynagrodzeń i warun-
ków pracy), niezależnie od kraju 
pochodzenia. Aby inicjatywą za-
jęły się unijne instytucje, trzeba 
zebrać podpisy miliona obywateli 
państw Unii Europejskiej.
Podpisz petycję pod europejską 
inicjatywą obywatelską...>>

Naszym
ZDANIEM

POŻEGNANIE  
W ZNAKU 
NADZIEI

Po ż e g n a -
liśmy księdza 
a rcyb i skupa 
Tadeusza Go-
c łowsk iego , 
biskupa se-
niora, byłego 
met ropo l i t ę 

Archidiecezji Gdańskiej. Wśród 
rozlicznych funkcji pełnionych 
przez tego wybitnego duszpa-
sterza poczesne miejsce zaj-
mowała rola Krajowego Dusz-
pasterza Ludzi Pracy. Ksiądz 
Tadeusz pełnił ją długo, z od-
daniem, z troską pochylając się 
nad człowiekiem pracy. Miałem 
okazję współpracować z księ-
dzem arcybiskupem. Wielokrot-
nie spotykałem się z nim, by 
rozmawiać na tematy dotyczą-
ce tak godności pracy, jak i bie-
żących ważnych problemów 
pracowniczych. Swoją funkcję 
duszpasterza świata pracy rozu-
miał on bowiem jako służbę lu-
dziom pracy. Dla nas związkow-
ców ksiądz arcybiskup zawsze 
znajdował czas. Nie odmawiał 
uczestnictwa w ważnych dla 
nas wydarzeniach, był z nami 
podczas świąt i w trudnych 
latach 80. Będziemy go takim 
pamiętać.

W najbliższy piątek będzie-
my też wspominali kolejną, 
zapisaną w polskim narodo-
wym kalendarzu, smutną datę. 
To data zamachu na życie Ojca 
Świętego. Tamten dramat był 
też znakiem nadziei. Wbrew 
zbrodniczemu czynowi zwycię-
żyło dobro.

To jeden z tych zamachów 
w dziejach świata i w naszej 
historii, których rzeczywistych 
mocodawców pewnie nigdy 
nie poznamy. Jak długo będą 
możliwe takie zdarzenia, które 
nie doczekają się wyjaśnienia 
do końca, tak długo żyć bę-
dziemy w poczuciu zagrożenia, 
z przeświadczeniem, że to nie 
my sami mamy wpływ na to, co 
nas bezpośrednio dotyczy.

Odchodzą od nas kapłani, 
którzy towarzyszyli nam w cza-
sach przełomu i którzy ten 
przełom kształtowali. Mówili 
do nas, a często i za nas.

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-arcybiskup-tadeusz-goclowski
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/13135-sprawiedliwy-transport-w-europie-podpisz-petycje?highlight=YTozOntpOjA7czoxMjoic3ByYXdpZWRsaXd5IjtpOjE7czo5OiJ0cmFuc3BvcnQiO2k6MjtzOjIyOiJzcHJhd2llZGxpd3kgdHJhbnNwb3J0Ijt9
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/files/pages/file/XXIV%20Bieg%20Solidarno%C5%9Bci-2016-regulamin-popr.pdf


CYTAT tygodnia

Naród, który odcina się od historii, który się jej 
wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez 

powiązań historycznych to naród renega-
tów! Taki naród skazuje się dobrowolnie 

na śmierć, podcina korzenie własnego 
istnienia.

ks. Stefan  
Kardynał Wyszyński 

Prymas Polski (1972)

ZAPYTAJ prawnika

BADANIA  
LEKARSKIE  
DLA PRACOWNIKÓW

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

DARIA KRYSZTOFOWICZ, koło NSZZ „S” 
w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni

Jestem członkiem NSZZ „Solidarność „od trzech lat. 
Nasz Związek daje mi pewność i wsparcie, gwarantu-
je obronę praw pracowniczych i poprawę warunków 
pracy. Znaczenie ma też możliwość skorzystania z bez-
płatnej pomocy prawnej. Dzięki „S” mam poczucie 

wspólnoty. W grupie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej i skuteczniej 
upominać się o swoje prawa pracownicze.

HISTORIA tak było

Cud ocalenia Jana Pawła II

iBiS NR 19 (270) 11 MAJA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

Pracodawca jest zwolniony 
od obowiązku przeprowadzenia 
wstępnych badań lekarskich dla 
tych nowych pracowników, któ-
rzy dostarczą ważne orzeczenie 
lekarskie z poprzedniego miejsca 
pracy.

Co do zasady, wstępnym ba-
daniom lekarskim podlegają oso-
by przyjmowane do pracy oraz 
pracownicy młodociani przeno-
szeni na inne stanowiska pracy 
i inni pracownicy przenoszeni 
na stanowiska pracy, na których 
występują czynniki szkodliwe dla 
zdrowia lub warunki uciążliwe.

Dotychczas nie podlegały ba-
daniom lekarskim jedynie osoby 
przyjmowane ponownie do pra-
cy u tego samego pracodawcy 
na to samo stanowisko lub na 
stanowisko o takich samych wa-
runkach pracy w ciągu 30 dni po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniego stosunku pracy z tym 
pracodawcą.

Od 1 kwietnia 2015 r. zmieniła 
się treść przepisu art. 229 kodek-

su pracy, stano-
wiąc, iż nie podlega-
ją wstępnym badaniom 
lekarskim osoby przyj-
mowane do pracy u innego 
pracodawcy jeśli w ciągu 30 
dni po rozwiązaniu lub wygaśnię-
ciu poprzedniego stosunku pracy 
przedstawią pracodawcy aktual-
ne orzeczenie lekarskie stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do pra-
cy na stanowisku i w warunkach 
pracy opisanych w skierowaniu 
na badania lekarskie, a nowy pra-
codawca stwierdzi, że warunki te 
odpowiadają warunkom wystę-
pującym na danym stanowisku 
pracy.

Również jeżeli nastąpiła zamia-
na stanowiska pracy, ale zagroże-
nia na stanowisku pracy są takie 
same (np. praca przy monitorze 
ekranowym) nie ma konieczno-
ści wykonywania nowych badań 
lekarskich.
Stan prawny na 10.05.2016 r.
Podstawa prawna art. 229 § 11 k.p.

Maria Szwajkiewicz

Środa 13 maja 1981 roku, go-
dzina 17:19. W pogodny wieczór 
na Placu św. Piotra padły strzały. 
„Biskup w bieli upadł”. Przerażają-
cą ciszę, jaka po nich zapadła, prze-
rwały krzyki, nawoływania, warkot 
białego jeepa. Do Jana Pawła II 
strzelał Mehmet Ali Agca, 23-letni 
Turek. O tej samej porze w Fatimie 
w 1917 r. w czasie I wojny świa-
towej, na progu bolszewickiego 
przewrotu w Rosji ukazała się trój-
ce dzieci Matka Boska.

Jan Paweł II miał zginąć. Papież 
w agonii zatrzymał się na progu 
śmierci. Tak twierdzą kryminolo-
dzy, lekarze i sam zamachowiec, 
zawodowy zabójca, któremu Oj-
ciec Święty wybaczył. Papież nie był 
sam. Powiedział „Byłaś mi Matką 
zawsze, a w sposób szczególny 13 
maja 1981 r., kiedy czułem przy so-
bie Twoją opiekuńczą obecność. We 
wszystkim, co się wydarzyło, zoba-
czyłem szczególną matczyną opiekę 
Maryi” i nawiązał do trzeciej tajemni-
cy fatimskiej. Rok po zamachu Jan Pa-
weł II pielgrzymował do Fatimy. Złożył 
Matce Boskiej hołd. Jeden z pocisków, 
jako wotum, został umieszczony 
w koronie jej fatimskiej figury.

Papieżowi zależało na nawróce-
niu się rządzonej przez ateistyczny 
system Rosji. – Fakt, iż macierzyń-

ska dłoń zmieniła bieg śmiercio-
nośnego pocisku, jest tylko jeszcze 
jednym dowodem na to, że nie ist-
nieje nieodwołalne przeznaczenie, 
że wiara i modlitwa to potężne 
siły, które mogą oddziaływać na 
historię, i że modlitwa okazuje się 
potężniejsza od pocisków, a wiara 
od dywizji – napisał Joseph kard. 
Ratzinger, jako prefekt Kongrega-
cji Nauki Wiary.

W 1979 r. KC KPZR nakazało 
KGB „wykorzystanie wszelkich 
dostępnych możliwości, by zapo-
biec nowemu kierunkowi w poli-
tyce, zapoczątkowanemu przez 
polskiego papieża.” Jedna z wersji 
wskazywała na „ślad bułgarski”, 
a druga, iż za zamachem stała tu-
recka organizacja Szare Wilki. Nie 
udało się ustalić rzeczywistych 
zleceniodawców zamachu.

Tablica upamiętniająca zamach 
na Jana Pawła II na placu św. 
Piotra w Watykanie.
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2 maja za czasów PRL z ulic 
i kamienic znikały flagi wywieszo-
ne z okazji Święta Pracy. Pilnowa-
ła tego MO. Tego dnia przypada 
Dzień Flagi. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy i w tym roku wywiesili 
narodowe flagi i zrobili zdjęcia
biało-czerwonej. Wybraliśmy na-
szym zdaniem najciekawsze. Ich 
autorami są; Tomasz Grabowski, 
Zdzisław J. Brzeziński, Barbara Ur 
Piwarska, Dariusz P. Chmiel, Lucy-
na Kwasek i Krzysztof Brzukała. 
Na zwycięzców czekają nagrody 
książkowe. Laureatów prosimy 
o kontakt z redakcją Magazynu 
Solidarność pod numerem tel. 58 
308 42 72. Więcej...>>

Nagrodzeni za biało-czerwoną
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W Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczym NSZZ „S” w Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Starogardzie Gd., które odby-
ło się w piątek 6 maja br. wzięło 
udział kilkudziesięciu związkow-
ców. Zarząd Regionu reprezen-
tował wiceprzwodniczący Roman 
Kuzimski, a zarząd szpitala dyrek-
tor ds. ekonomicznych i jedno-
cześnie członek naszego Związku 
Jarosław Pleszkun. Organizacja 
związkowa „S” w tym starogardz-
kim szpitalu liczy 151 osób, 
a w ostatnim czasie zapisało się 

do niej 19 nowych członków. Jest 
ona w sporze zbiorowym z praco-
dawcą na tle płacowym. Co praw-
da, udało się podpisać wstępne 
porozumienie, jednak dotyczy 
ono tylko czasowego podniesie-
nia wynagrodzeń. Powodem pata 
w negocjacjach jest objęcie przez 
byłego ministra zdrowia Maria-
na Zębalę podwyżką tylko jednej 
grupy zawodowej – a nie wszyst-
kich pracowników placówek me-
dycznych. Rodzaj pracy nie powi-
nien być czynnikiem decydującym 
o podwyżce.

Docenić każdego pracownika

Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego 
zrzesza w 28 organizacjach 4 798 
związkowców. W ciągu ostatnich 
dwóch lat liczba jej członków 
zwiększyła się o ponad sto osób!  

– O sile związku świadczy jego 
liczebność. W negocjacjach z sa-
morządowcami oni pytają ileż to 
szabel stoi za związkiem. Pozy-
skiwanie nowych członków jest 
możliwe dzięki aktywnej pracy 
lokalnych liderów bezpośrednio 
w szkołach, czyli w kołach i dalej 
w komisjach międzyzakładowych. 

Ludzie obserwują i widzą, że lider 
jest skuteczny w działaniu, jest 
prawy, sprawiedliwy, że nie jest 
w „klubie dyrektora”. Ważna 
jest sfera działań informacyjnych 
oraz bezpośredni kontakt na spo-
tkaniach. Sekcja stara się im dać 
wsparcie. Tworzymy klimat, ale 
najważniejsze jest to, co dzieje się 
na dole, gdzie lider merytorycznie 
rozwiązuje problemy, z którymi 
zwracają się pracownicy – mówi 
Wojciech Książek, przewodni-
czący oświatowej „S’ w Regionie 
Gdańskim.

Oświata rośnie

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wywies-flage-przyslij-nam-jej-zdjecie
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