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Tylu biegaczy z 26 państw, w tym 90 kobiet, uczestniczyło w XXI Maratonie 
„Solidarności”iBiS
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Specjalny Tysol
Wydanie specjalne „Tygodnika 

Solidarność” niemal w całości po-
święcone jest 35 rocznicy strajków 
sierpniowych i powstania NSZZ „S”. 
W numerze m,.in. wywiad z prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą pt. „Ra-
zem naprawiajmy Rzeczpospolitą!” 
oraz omówienie wciąż aktualnych 
postulatów społecznych z 1980 r.

Ludzie „S” z Tczewa
– Pamięci tych tczewian, którzy 

odważyli się działać na rzecz wol-
ności i niepodległości w trudnych 
czasach totalitaryzmu komunistycz-
nego – to motto wystawy, która 
otwarta została 14 sierpnia br. na 
węźle transportowym w Tczewie. .

Przyjazny Pracodawca 
Do 31 sierpnia można zgłaszać 

pracodawców szanujących prawa 
pracownicze do konkursu „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”.  
Ankiety  należy przesyłać na adres: 
Komisja Krajowa NSZZ Solidar-
ność, Wały Piastowskie 24, 80-855 
Gdańsk lub na adres: certyfika-
t@solidarnosc.org.pl.
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POMNIK 
Anny Solidarność

Aparaty fotograficzne, lornetki,
albumy przyrodnicze – między innymi 
takie nagrody można wygrać w na-
szym konkursie ekologicznym, orga-
nizowanym wspólnie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aby 
wziąć udział w zabawie wystarczy wy-
słać do nas własnoręcznie wykonane 
zdjęcie przedstawiające piękno pol-
skiej, a zwłaszcza pomorskiej przyrody. 
Szczegóły konkursu...>>

Wygraj aparat 
fotograficzny!

PRAWOekologiczny

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Naszym
ZDANIEM

Czy sierp-
niowe postu-
laty są dzisiaj 
aktualne? Ich 
litera zapew-
ne nie, bo 
zmieniło się 
otoczenie, ale 

duch walki o społeczną pod-
miotowość jest ciągle aktualny. 

Prawo do własnej reprezen-
tacji, niezależnej od wpływów 
zewnętrznych, pracodawców 
i partyjnych aparatczyków 
było zgodne z Konwencją nr 
87 MOP. Dziś też trzeba o nim 
przypominać. Tak jak o prawie 
do strajku.

Postulat 6. mówił o umoż-
liwieniu wszystkim środowi-
skom uczestniczenia w dys-
kusji nad programem reform. 
Tymczasem obywatelskie wnio-
ski referendalne z 6 milionami 
podpisów trafiły do kosza.

Postulat 9. to nic innego 
jak nasze żądanie podniesie-
nia współczynnika relacji pła-
cy minimalnej do średniego 
wynagrodzenia i powiązania 
wzrostu płac ze wzrostem PKB 
i wydajności pracy. Upominamy 
się o płacę minimalną gwaran-
tującą przynajmniej podstawę 
utrzymania się, a nie minimum 
egzystencji. 

Postulat 13. doboru kadry 
kierowniczej na zasadach kwa-
lifikacji, a nie przynależności
partyjnej warto zestawić z par-
tyjnym kluczem obsadzania 
zarządów spółek, stanowisk 
w urzędach i instytucjach pu-
blicznych.

Domagamy się respektowa-
nia idei zawartej w postulacie 
14. obniżenia wieku emerytal-
nego wobec narzuconej społe-
czeństwu ustawy „67”.

Troska o służbę zdrowia to 
postulat 16. Tymczasem dobro 
pacjenta zagubiło się w proce-
sie prywatyzacji i komercjaliza-
cji tzw. usług zdrowotnych.

Jak wyrzut sumienia brzmi 
postulat 21. wprowadzenia  
sobót wolnych.  

Przypomnę zapis z uchwa-
ły programowej „S” z 1981 r.: 
„U podstaw działania stać musi 
poszanowanie człowieka. Pań-
stwo musi być rzeczywiście wspól-
nym dobrem całego narodu”.

Krzysztof Dośla

DUCH SPOŁECZNY 
21 POSTULATÓW

Pomnik Anny Walentynowicz 
stanął w sobotę 15 sierpnia br. 
przy skwerze noszącym jej imię 
w Gdańsku Wrzeszczu, nieopodal 
kamienicy, w której mieszkała.

– Należała do najodważniej-
szych działaczy opozycji demo-
kratycznej, których najzacieklej 
zwalczał komunistyczny aparat 
bezpieczeństwa – napisał o Annie 

Walentynowicz prezydent Andrzej 
Duda w przesłanym do uczestni-
ków uroczystości liście.

Pomnik współzałożycielki WZZ 
Wybrzeża odsłonili syn Anny 
Walentynowicz – Janusz oraz jej 
wnuki Piotr i Katarzyna. Na uro-
czystości pojawiło się kilkaset 
osób z biało-czerwonymi flagami
i transparentami dotyczącymi wy-
jaśnienia katastrofy smoleńskiej, 
związkowcy z NSZZ „S” i poczty 
sztandarowe „S”. Przybyli m.in. 
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ 
„S”, Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”, Marian 
Krzaklewski, Andrzej i Joanna 
Gwiazdowie, współtwórcy WZZ 
Wybrzeża.

– Nie byłoby „Solidarności” i nie 
byłoby wolności bez Anny Walenty-
nowicz – przypomniał Piotr Duda. 
Pomnik robotnicy poświęcił arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź.

– Nie wiemy, do jakiego katalo-
gu Pan Bóg wpisał świętej pamięci 
Annę Walentynowicz, ale z pewno-
ścią do męczenników Rzeczpospoli-
tej i bohaterów narodowych – mó-
wił ks. abp Głódź. Więcej…>>

16 sierpnia br. dokonano 
wprowadzenia relikwii bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, patrona NSZZ 
„S” do kościoła pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Gdańsku Siedlcach.

– 35 lat to droga, która trwa, 
nie zwinęła i nie zmienia swoich 
sztandarów. To droga, która nie 
stała się kartką z historycznego 
kalendarza. Służba „Solidarności” 
trwa. Bo to służba człowiekowi, 
służba wspólnocie, często wobec 
tych, którzy nie mają głosu – mó-
wił ks. abp Sławoj Leszek Głódź, 
celebrujący uroczystość.

– Oddaję szacunek stró-
żom grobu, którzy pełnią wartę 
w dzień i noc – tak metropolita 
gdański podziękował związkow-
com pełniącym służbę przy grobie 
księdza Jerzego w Warszawie:

– Całe życie księdza Jerzego 
i „Solidarności” ze sobą się splata-
ło – mówił Piotr Duda, przewod-
niczący „S”.

KSIĘŻE JERZY – 
pamiętamy

Relikwie księdza Jerzego 
umieszczono w relikwiarzu, któ-
rego pomysłodawcą jest Krzysztof 
Żmuda, przewodniczący KM NSZZ 
„S” w Remontowa Shipbuilding.
Więcej, w tym relacja wideo…>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomnik-anny-walentynowicz-wspolzalozycielki-wzz-wybrzeza-nszz-solidarnosci-odsloniety
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/blogoslawiony-ksiadz-jerzy-wsrod-nas


CYTAT tygodnia

Składam członkom NSZZ „Solidar-
ność” serdeczne życzenia z okazji 

35. rocznicy powstania związku! 
Razem naprawiajmy Rzeczpo-

spolitą! 

Prezydent RP  
Andrzej Duda  
w „Tygodniku  
Solidarność”

iBiS NR 33 (232) 19 SIERPNIA 2015
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”?

DARIUSZ KWIATKOWSKI, KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury 
w Chojnicach, przew. koła w Gimnazjum 
Publicznym w Kamieniu Krajeńskim

– W Związku jestem około ośmiu lat, ale ideały „So-
lidarności” przyświecały mi znacznie wcześniej. Nada-
rzyła się okazja, więc utworzyłem związki zawodowe 

w mojej szkole. Należę do „Solidarności” przede wszystkim po to, żeby 
pomagać ludziom. Podczas działalności związkowej spotykam się z róż-
nymi, często zawiłymi problemami pracowniczymi.

ZAPYTAJ prawnika

Urlop a dzień wolny 
wypadający w sobotę

HISTORIA tak było

21 X TAK

MARATON Solidarności

Joel Maina Mwangi i Jepku-
rui Gladys Biwott (obaj Kenia) to 
zwycięscy XXI Maratonu „Soli-
darności”. Biegacze zmagali się 
z morderczym upałem. Zwycięzca 
przebiegł trasę w czasie 2:28:38. 

Trasa maratonu wiodła od gdyń-
skiego pomnika Ofiar Grudnia ’70
do Gdańska obok historycznej sali 
BHP i pomnika Poległych Stocz-
niowców, by zakończyć się metą 
na Długim Targu.
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W czwartek 14 sierpnia 1980 r. 
stoczniowcy z porannej zmiany roz-
poczęli strajk w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Władze były zaskoczone. 
W kraju fala strajków właśnie opa-
dała, a SB-ecy poszli na urlopy. Sku-
tecznym pretekstem do strajku było 
dyscyplinarne wyrzucenie z pracy 
Anny Walentynowicz. Potrakto-
wanie człowieka jak przedmiotu 
oburzyło robotników, którzy stanęli 
w obronie zwolnionej pracownicy.

Idąc śladem rozwiązywania kon-
fliktów z lipca 1980 r. 16 sierpnia 
dyrekcja zgodziła się na podwyżki 
o 1,5 tysiąca złotych, przywrócenie 
do pracy zwolnionych działaczy 
WZZ, wypłatę dodatku drożyźnia-
nego, strajkujący otrzymali glejt 
bezpieczeństwa. Komitet z Lechem 
Wałęsą na czele zakończył strajk. 
Późnym popołudniem, dzięki deter-
minacji części strajkujących, rozpo-
czął się strajk solidarnościowy.

Nocą z 16 na 17 sierpnia 
1980 r. delegaci 29 zakładów, 
powołują Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy. MKS opracował 
listę 21 postulatów, wśród nich 
akceptacji niezależnych od partii 
i pracodawców wolnych związ-
ków zawodowych, wynikającej 
z ratyfikowanej przez PRL Kon-
wencji nr 87 MOP, dotyczącej 
wolności związkowej, zagwa-
rantowania prawa do strajku, 
obniżenia wieku emerytalnego, 
poprawy warunków pracy służby 
zdrowia, mszy świętej w radiu, 
przestrzegania wolności słowa. 
By przełamać cenzorską blokadę 
na informację postulaty wypisa-
no na drewnianej tablicy zawie-
szonej 18 sierpnia nad bramą 
nr 2. 23 sierpnia 1980 r. ukazał 
się pierwszy numer Strajkowego 
Biuletynu Informacyjnego „Soli-
darność”. 

– To było bardzo dobre spotka-
nie – powiedział Piotr Duda, lider 
NSZZ „S” po spotkaniu z prezyden-
tem Andrzejem Dudą, w którym 
uczestniczyli inicjatorzy zbierania 
podpisów pod wnioskami oby-
watelskimi o referenda w sprawie 
wieku emerytalnego, obowiązku 
szkolnego sześciolatków i prywa-
tyzacji Lasów Państwowych.

Przewodniczący „S” zapro-
ponował na nim, by referendum 
z pytaniami o te ważne sprawy, 
pod którymi zebrano 6 mln pod-
pisów, odbyło się 25 października 
br., wraz z wyborami parlamen-
tarnymi.

– Jeśli z powodów prawnych 
nie mogłoby dojść do dodania 
dodatkowych pytań 6 września, 
to mogłyby zostać zadane przy 
okazji wyborów parlamentarnych 
25 października – wyjaśnił prze-
wodniczący „S”.

– Pan prezydent powtarzał, że 
nie wycofuje się z żadnych obiet-
nic przedwyborczych. Z radością 
zobaczyłem, że pan prezydent 
jest dalej tą samą osobą, którą 
był przed wyborami i zaprzysięże-
niem. Jest po prostu sobą – dodał 
Piotr Duda, który występował jako 
pełnomocnik wniosku ws. wieku 
emerytalnego.

DRUGIE referendum?

Konferencja o kształceniu
Zapraszamy do udziału w konferencji na temat idei kształcenia 

ustawicznego, prezentującej model promocji kształcenia ustawiczne-
go w ramach projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”.
Konferencja odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej, ul. Doki 1 w godz. 10-16

15 sierpnia 2015 r. Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny przypadło w sobotę. 
W związku z tym pracodawcy, 
u których sobota jest dniem wol-
nym od pracy z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy, po-
winni wyznaczyć pracownikom 
dodatkowy dzień wolny od pracy.

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

Co jeśli dzień wolny za świę-
to przypadające w sobotę zosta-
je przez pracodawcę udzielony 
w trakcie trwania urlopu wypo-
czynkowego pracownika?

Zgodnie z przepisami, urlopu 
udziela się w te dni, które są dla 
pracownika dniami pracy, zgod-
nie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy (art. 1542 k.p.). 
Skoro zatem pracownik nie wyko-
nywałby pracy w dniu wolnym za 
święto przypadające w sobotę, to 
korzystanie w tym czasie z urlopu 
wypoczynkowego nie powinno 
pozbawiać pracownika prawa do 

dodatkowego 
dnia wolnego.

Tym bardziej 
fakt ten nie wpływa 
na możliwość otrzyma-
nia przez pracownika dofi-
nansowania do wypoczynku, 
zwanego potocznie „wczasami 
pod gruszą”. Najczęściej Regulamin 
ZFŚS uzależnia przyznanie i wypła-
tę dofinansowania od skorzystania
przez pracownika z wypoczynku 
trwającego nie mniej niż 14 dni ka-
lendarzowych. Na wypoczynek ten 
może się zatem składać: 9 dni będą-
cych dla pracownika dniami pracy, 1 
dzień wolny udzielony w zamian za 
święto przypadające w sobotę, 4 dni 
będące sobotami i niedzielami.

Nie można podzielić niekiedy 
prezentowanego stanowiska, iż 
udzielenie dnia wolnego w za-
mian za święto przypadające 
w sobotę powoduje przesunięcie 
urlopu na termin późniejszy – nie 
zachodzą bowiem okoliczności 
wskazane w art. 165 k.p.
Stan prawny na 18.08.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Festyn rodzinny Solidarność pokoleń
Zachęcamy do udziału w festynie ro-

dzinnym z okazji 35. rocznicy powstania 
NSZZ „S” pod hasłem Solidarność Pokoleń. 
Od godz. 15 w sobotę 29 sierpnia br. 
rusza Scena Piknikowa, a od godz. 19.30 
- koncert „My Naród”. Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.org.pl/solidarnosc-pokolen
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