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

35 proc. 
Tyle miejsc w Sejmie zdobyli w 1989 r. kandydaci „S” (Komitetów Obywatelskich). 
Pozostałe na mocy kontraktu Okrągłego Stołu przypadły stronie komunistycznej.iBiS
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Nasi w kraju
Wojciech Litewski, przewodni-

czący „S” w Okręgowym Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej Gdy-
nia, został wiceprzewodniczącym 
Sekcji Krajowej Ciepłownictwa 
NSZZ „S” i delegatem ciepłow-
ników na Kongres Sekretariatu 
Służb Publicznych. To jeden z wie-
lu przedstawicieli Regionu Gdań-
skiego w ogólnokrajowych struk-
turach branżowych Związku.

Więcej...>>

Dziękujemy za papieża
Gdańskie archidiecezjalne uro-

czystości dziękczynne za kano-
nizację Jana Pawła II i Jana XXIII 
odbędą się w sobotę 7 czerwca 
o północy w Bazylice Mariackiej, 
w Wigilię Uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego. Zaprasza metro-
polita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź. 

Więcej...>>

Pro Patria
Blisko 30 członków Związku 

Solidarności Polskich Kombatan-
tów otrzymało 30 maja w Gdań-
sku medale Pro Patria z rąk Jana 
Ciechanowskiego, szefa Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. To wyróżnienia za 
walkę o wolność Polski dla żoł-
nierzy II wojny światowej, ale 
również uczestników opozycji de-
mokratycznej w PRL.  – Gdańsk to 
brama wolności. Bez znajomości 
wydarzeń w tym mieście trudno 
zrozumieć historię najnowszą nie 
tylko Polski, ale całego świata 
– mówił minister Ciechanowski.

Więcej...>>

UE jak polski rząd
Komisja Europejska odrzuciła 

popartą przez 2 mln obywateli 
państw członkowskich UE inicja-
tywę „Jeden z nas”, zmierzającą 
do szerszej ochrony życia. Władza 
lekceważąca autentyczną inicja-
tywę społeczną, podpisaną przez 
miliony obywateli? Skąd my to 
znamy?

Więcej...>>

ROCZNICA 
wolności

FOTO MAJDAN

Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” – w 25. 
rocznicę wyborów z 4 czerwca 
1989 roku – stojąc w miejscu, 
w którym w Grudniu 1970 
roku strzelano do robotników, 
uczniów, studentów, składa 
hołd tym wszystkim, którzy 
przeciwstawiając się zbrodni-
czemu systemowi, doprowa-
dzili do Wolnej i Niepodległej 
Ojczyzny.

Pamiętamy, że to z tego 
ogromnego wysiłku i poświę-
cenia tak wielu – powstał nasz 
Związek. Wyrażamy nadzieję, 
że wartości i cele, o które wów-
czas walczono, zostaną w pełni 
zrealizowane.

Zarząd Regionu wyraża 
jednocześnie głębokie przeko-
nanie, że nie byłoby Sierpnia 
1980 i czerwca 1989 bez św. 
Jana Pawła II i jego pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, która 
miała miejsce w czerwcu 35 lat 
temu. To Jego słowa dały siłę i 
przywróciły nadzieję.

25 lat po czerwcowych wy-
borach Polska na pewno nie 
jest taka, o jakiej marzyliśmy. 
Brak pracy, niskie wynagro-
dzenia, „śmieciowe” umowy, 
biurokracja,  brak perspektyw 
dla młodych skutkują maso-
wą emigracją zarobkową, ni-
skim zaufaniem do Państwa 
i  instytucji życia publicznego, 
głębokimi podziałami w społe-
czeństwie. Ale dziś bardzo wie-
le zależy od nas – od naszych 
wyborów, decyzji, zachowań.

Dzień 4 czerwca to też dzień 
refleksji. czy naszą wolność za-
gospodarowaliśmy właściwie, 
czy sprawiedliwie rozliczyliśmy 
trudną przeszłość, czy sprosta-
liśmy pamięci tych, którzy wol-
ności nie doczekali, oddając za 
nią najcenniejszą ofiarę zdro-
wia, a czasami i z życia?

Stanowisko ZRG NSZZ „S”
Gdańsk, 4 czerwca 2014 r.

CO Z TĄ  
WOLNOŚCIĄ?

Wernisaż wystawy „Foto Maj-
dan – droga do Wolności. Kijów 
– Czernihów – Gdańsk” odbył 
się 4 czerwca w Sali BHP. Ekspo-
zycja przygotowana przez Fun-
dację Atelier Jerszow, Galerię 
FART z Czernihowa oraz Zarząd 
Regionu Gdańskiego przedstawia 
zdjęcia 12 ukraińskich artystów 
i fotoreporterów. To obraz Ukra-
iny pięknej, z jej przyrodą i archi-
tekturą, ale również walczącej 
o wolność – hitem wystawy są 
zdjęcia dokumentujące niedawny 
protest na kijowskim Majdanie. 
– Chcemy przerzucić most mię-
dzy Gdańskiem a Kijowem. Po-
kazać naszą solidarność. Polacy 
mało wiedzą o naszym sąsiedzie 
– mówi inicjator wystawy Genna-
dij Jerszow, pochodzący z Ukrainy 
polski artysta, który jest autorem 
m.in. pomnika prałata Henryka 
Jankowskiego. Więcej...>> 

Czy właściwie zagospodaro-
waliśmy wolność, odzyskiwaną 
stopniowo po 4 czerwca 1989 r.? 
Ta refleksja umyka chyba w utrzy-
manych w euforycznym stylu 
obchodach 25-lecia III RP serwo-
wanych przez rząd i prezydenta. 
Władze „S” podkreślają tymcza-
sem, że wybory czerwcowe, będą-
ce największym politycznym zwy-
cięstwem Związku, nie przyniosły 
pełnej realizacji postulatów „S”.

– Polska jest wolna i niepodle-
gła, ale dla wielu osób nie spełnił 
się sen o sprawiedliwej ojczyźnie 
– podkreślał szef ZRG Krzysztof 

Dośla podczas uroczystości złoże-
nia kwiatów pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców w Gdańsku. 
Z kolei szef „S” Piotr Duda stwier-
dził w liście otwartym, że oficjalne
państwowe obchody rocznicy, bez 
formalnego współudziału NSZZ 
„S”, którego udział celowo pomi-
nięto polityczną decyzją obecnie 
rządzących, w odwecie za walkę 
„S” o prawa pracownicze i oby-
watelskie, stają się karykaturalne, 
pozbawione wewnętrznej siły du-
cha, solidarności i wolności.
Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-ma-wolnosci-bez-solidarnosci-wladza-celowo-pominela-zwiazek-podczas-rocznicy-wyborow-4-czerwca/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/foto-majdan-droga-wolnosci-kijow-czernihow-gdansk/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiceszef-sekcji-krajowej-cieplownictwa-z-gdyni/ 
 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/archidiecezjalne-uroczystosci-dziekczynienia-za-kanonizacje-jana-xxiii-jana-pawla-ii/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdansk-brama-wolnosci-dwa-pokolenia-walki-o-wolnosc-wyroznione-medalami-pro-patria/ 
: http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/unia-europejska-jak-polski-rzad-odrzuca-glos-2-milionow-obywat
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
W tym dniu naród polski powiedział: „spraw-

dzam” i ten sprawdzian wyszedł zwycię-
sko dla narodu, a nie dla komunistycznej 

władzy. Od tego dnia możemy liczyć 
wolną Polskę, choć komunistyczny 

rząd urzędował jeszcze trzy miesią-
ce. Ten dzień jest dniem triumfu 

„Solidarności”, a ten triumf 
był zazwyczaj triumfem Pol-

ski. Oby było tak zawsze. 
 

śp. Prezydent 
Lech Kaczyński 

4 czerwca 
2009 r.

ZAPYTAJ prawnika

PRZECIWWSKAZANIA 
DO PRACY 
na danym stanowisku
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Pracownik podlega lekarskim 
badaniom profilaktycznym na
zasadach określonych w kodeksie 
pracy. Wymóg posiadania przez 
pracownika aktualnych badań le-
karskich obciąża pracodawcę.

Jeśli orzeczenie lekarskie stwier-
dza przeciwwskazania do wyko-
nywania określonej pracy, to po 
stronie pracodawcy powstanie bez-
względny zakaz dopuszczania pra-
cownika do pracy (art. 229 § 4 k.p.). 
Jednocześnie w takiej sytuacji po-
wstaje po stronie pracodawcy pra-
wo do decydowania o kontynuacji 
zatrudnienia danego pracownika. 
Zdaniem Sądu Najwyższego prze-
ciwwskazanie lekarskie do wykony-
wania choćby jednego obowiązku 
należącego do zakresu czynności 

na zajmowanym 
stanowisku uzasad-
nia wypowiedzenie 
pracownikowi umowy 
o pracę (por. 16 grudnia 
1999 r., I PKN 469/99)

Inaczej przedstawia się sytu-
acja pracownika, który wskutek 
wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej stał się niezdolny do 
wykonywania dotychczasowej 
pracy – wówczas, zgodnie z art. 
231 k.p. pracodawca zobowią-
zany jest przenieść pracownika 
do odpowiedniej pracy, rozumia-
nej jako odpowiadającej stanowi 
zdrowia i kwalifikacjom zawodo-
wym podwładnego.
Stan prawny na 30.05.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

„Niech zstąpi Duch Twój! I od-
nowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 
– pamiętne słowa wypowiedzia-
ne na placu Zwycięstwa w War-
szawie przez Jana Pawła II stały 
się mottem pierwszej papieskiej 
pielgrzymki do Ojczyzny 2–10 
czerwca 1979 r. Wybór Polaka na 
następcę św. Piotra dodał nowych 
sił opozycji antykomunistycznej 
w PRL. Dwa lata po wyborze Jana 
Pawła II i rok po jego pielgrzymce 
powstała „Solidarność”.

W 1979 r. papież–Polak poza 
stolicą odwiedził Częstochowę, 
Gniezno, Kraków, Kalwarię Ze-
brzydowską, Wadowice, Oświę-

cim i Nowy Targ. Jego pielgrzym-
ka była wołaniem o godność 
człowieka: „Człowiek nie może 
siebie sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zrozu-
mieć, ani kim jest, ani jako jest 
jego właściwa godność, ani jakie 
jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie” – mówił papież 
w Warszawie. Komuniści próbo-
wali udawać, że nic się nie stało. 
Raportowali do Moskwy, że pa-
nują nad sytuacją, a pielgrzymka 
pokaże otwartość władz PRL. Ale 
Jan Paweł II wyjeżdżał w 1979 r. 
już z innej Polski niż ta, do której 
przybył tydzień wcześniej.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

W czasie spotkania w Filharmonii 5 lutego prosiliśmy uczestni-
ków o wypełnianie ankiet z pytaniem: „Dlaczego należę do Solidar-
ności?”. Kontynuujemy wypowiedzi.

TERESA GAŁĘZOWSKA, „Solidarność” UG
– W tych zawirowanych czasach z ogromnym tempem życia w gru-

pie, w NSZZ „Solidarność” raźniej i bezpieczniej.

ROMAN GIEDROJĆ, KZ w Okręgowym Inspektoracie Pracy  
w Gdańsku

– Jestem w „Solidarnośći” od początku jej powstania, „Solidar-
ność” to moje drugie życie, lubię pomagać innym odobom. Działalność  
w Związku daje mi taką możliwość. 

„25 lat wolności” – duży napis tej 
treści widnieje na biało-czerwonych 
koszulkach przygotowanych przez 
Kancelarię Prezydenta RP z okazji 
rocznicy czerwcowych wyborów. 
Jednak bardziej symboliczne oka-
zały się niewielkie metki, z których 
wynika, że t-shirty – zamówione 
w polskiej firmie! – wyprodukowa-
no w Bangladeszu. W tym biednym 
azjatyckim kraju panuje niemalże 
współczesna forma niewolnictwa. 
Pracownicy zarabiają niewiele po-
nad 100 zł… miesięcznie, pracu-
jąc w niebezpiecznych warunkach 
po kilkanaście godzin na dobę. 
A w Łodzi w dawnych fabrykach 
tekstylnych otwiera się galerie 
i centra handlowe…

NA WESOŁO

WOLNY  
BANGLADESZ

Kary nie będzie dla przeciętnych 
drani,
A lud ofiary złoży nadaremnie.
Morderców będą grzebać  
z honorami
Na bruku ulic nędza się wylęgnie.

Pomimo wszystko świat trwać 
będzie nadal,
Słońce i Kłamstwo wierzą ludzie 
prości.
Niedostrzegalna szerzy się 
zagłada,
A wszystkie ręce lśnią  
aż od czystości.

Jacek Kaczmarski 
Wróżba, 1982 r.

NA SMUTNO

POETA  
SWOJE WIE

Posiedzenie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 4 czerw-
ca było ostatnim w tej kadencji 
Związku. Z tej okazji wszyscy 
członkowie władz gdańskiej „S” 
otrzymali z rąk szefa ZRG Krzysz-
tofa Dośli podziękowania za zaan-
gażowanie i pracę na rzecz Związ-
ku w ostatnich 4 latach. – „S” to 
nie tylko pomoc, obrona god-
ności, praw i interesów naszych 
członków. To także serce i czas, 
to ofiarność dla drugiego czło-

Koniec KADENCJI

wieka, to żmudna praca związko-
wa – podkreślił szef ZRG. Z kolei 
za sprawne kierowanie pracami 
regionalnej „S” oraz pomoc dla 
członków Związku podziękowała 
Krzysztofi Dośli Zdzisława Hacia
z oświatowej „S” w Gdyni. Człon-
kowie ZRG przyjęli sprawozdanie 
z działalności Zarządu  w kończą-
cej się kadencji oraz sprawozdanie 
finansowe ZRG za ub.r.

Więcej...>>

Mirosław Kamieński, 
przewodniczący „S” w 
Stoczni Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, został wybra-
ny przewodniczącym Sek-
cji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „S” 
na kadencję 2014–2018. 
Podczas WZD sekcji w 
Gdyni 30 maja związkow-
cy zwrócili uwagę na po-
trzebę przeciwdziałania 
pogarszającej się sytuacji 
pracowników zatrudnionych w 
MON oraz konieczność monitoro-
wania zmian organizacyjno-praw-
nych w skomercjalizowanych 
Wojskowych Przedsiębiorstwach 

Stoczniowiec NA CZELE

Remontowo-Produkcyjnych w 
związku z zapowiadaną konsoli-
dacją sektora obronnego.

Więcej...>>
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