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410 tys. zł
Tyle wyniosły, opłacone z kieszeni podatników, rachunki wystawione na partię 
Donalda Tuska za biesiady polityków Platformy Obywatelskiej w 2013 roku.iBiS
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REKORDOWY Maraton

Jeszcze można 
wesprzeć 
tegorocz-
ną edycję 
Funduszu 
Stypendial-
nego NSZZ 
„Solidar-
ność”. 
Więcej...>>

W sierpniu  
KOLEJNE STYPENDIA

Szkoła to biznes
Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny w Gdańsku z przyczyn 
proceduralnych odrzucił skargę 
gdańskiej oświatowej NSZZ „S” 
w Gdańsku w sprawie nieważno-
ści zarządzenia prezydenta Gdań-
ska o przekazaniu prywatnej spół-
ce nowoczesnej szkoły publicznej 
w gdańskich Kokoszkach. Wraz 
z budynkami prywatny operator 
otrzyma też rynek, czyli obwód 
szkolny z 600 uczniami i subwen-
cję oświatową. WSA nie odniósł 
się do meritum prawnego skargi, 
gdyż ocenił iż związek zawodowy 
nie był częścią postępowania ad-
ministracyjnego więc nie ma inte-
resu prawnego w sprawie.

50 mld w szarej strefie
1 mln 78 tysięcy Polaków pra-

cuje w tzw. szarej strefie, czyli nie
odprowadza żadnych składek od 
zarobków – podaje GUS. Państwo 
polskie traci przez to ponad 50 
mld zł. Zawody, w których naj-
częściej nie płaci się podatków 
to remonty, prace budowlane 
i instalacyjne, rolnictwo, handel, 
gastronomia, turystyka, usługi 
i fryzjerskie.

„10” za 20 mln zł
20 mln zł państwowe spółki 

przeznaczyły w ubiegłym roku na 
pensje tylko dla 10 swoich pre-
zesów największych firm z GPW. 
I tak np. Andrzej Klesyk z PZU 
zarobił 3,76 mln złotych, a Jacek 
Krawiec z PKN Orlen – 2,964 mi-
liona złotych.

Naszym
ZDANIEM

Polityczne 
spory spowo-
dowały, że dla 
Europy i świata 
nie „Solidar-
ność” a oba-
lenie muru 
berlińskiego 

stało się ikoną odzyskanej wolno-
ści. Jednym z kosztów transforma-
cji był brak polityki historycznej, 
której orędownikiem był dopiero 
śp. prezydent Lech Kaczyński oraz 
roztrwonienie kapitału, którym 
była rola „Solidarności” w do-
prowadzeniu do rozpadu bloku 
sowieckiego.

Dowartościowane zaś zostały 
dokonania innych, czyniąc z Nie-
miec głównego gracza w Europie. 
Stało się to kosztem naszej pozy-
cji, która mogła być wzmocniona 
poprzez podkreślanie znaczenia 
zmian, które zaczęły się w stocz-
niach Gdańska, Gdyni, Szczeci-
na, w kopalniach Śląska. Polityka 
minimalistyczna „ciepłej wody 
w kranie” doprowadziła do ob-
umierania solidaryzmu społecz-
nego, a politykę zagraniczną stać 
jedynie na wpisanie się w dalszy 
ciąg skutków hołdu berlińskiego, 
złożonego przez ministra Sikor-
skiego w 2011 roku.

Budujmy naszą dumę na prze-
słaniu Sierpnia. Pamiętajmy o sło-
wach św. Jana Pawła II, iż wolno-
ści nie można tylko posiadać, ale 
trzeba ją stale zdobywać, robiąc 
z niej dobry użytek, a demokracja 
bez wartości łatwo przeradza się 
w jawny lub ukryty totalitaryzm. 
Stąd przypominanie idei Sierp-
nia ’80. Nie jest tak, że rewolucję 
„Solidarności” trzeba dokończyć. 
Trzeba ją zacząć od nowa.

34 rocznica Sierpnia ‘80 
zbiega się z otwarciem gma-
chu ECS. To przedsięwzięcie jest 
wykorzystywane przez środo-
wisko Platformy Obywatelskiej 
wykorzystujące przewagę, jaką 
daje dysponowanie środkami 
publicznymi, do zawłaszczania 
tradycji solidarnościowej. Wśród 
pracowników ECS ze świecą szu-
kać ludzi, którzy mają cokolwiek 
wspólnego z „S”. O tradycji „So-
lidarności” powinni mówić jej 
kontynuatorzy. Zapraszam więc 
w imieniu współorganizatorów 
na konferencję Polska Solidarna 
Lecha Kaczyńskiego.

Janusz Śniadek, poseł PiS

DUMNI  
Z TRADYCJI

17 sierpnia 2014 r. ludzie „So-
lidarności” z różnych stron świata 
spotkali się w Strzebielinku, by 
przypomnieć o tym, co działo się 
w czasie stanu wojennego. Miro-
sław Kamieński, przewodniczący 
„S” w Stoczni Marynarki Wojennej 
spędził w obozie internowania  
w Strzebielinku rok, Józef Hołow-
nia, były wiceprzewodniczący „S” 
w GZE Unimor – pół roku, Jolanta 
Szostek z NSZZ „S” w Polpharmie 
– jeden dzień w drodze do obozu 
w Gołdapi. Wszyscy oni spotkali 
się na uroczystościach.

„Chcieli zabić pamięć, chcie-
li zabić nadzieję” – to napis jaki 

widnieje na tablicy pamiątkowej 
na murze dawnego obozu inter-
nowania.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny 
odprawił w kościele parafialnym
w pobliskim Gniewinie ks. abp 
Edmunda Piszcza. To właśnie ks. 
Piszcz prowadził w 1982 r. reko-
lekcje dla internowanych. We mszy 
uczestniczyli internowani wraz z ro-
dzinami, a także m.in. wiceprze-
wodniczący KK NSZZ „S” Tadeusz 
Majchrowicz, przewodniczący ZRG 
Krzysztof Dośla, Stanisław Szuka-
ła, lider Regionu Słupskiego oraz 
poseł Janusz Śniadek.

Przez obóz w Strzebielinku 
przeszło 501 działaczy NSZZ „So-
lidarność”, m.in. Lech Kaczyński, 
Andrzej Gwiazda, Seweryn Ja-
worski, Karol Modzelewski, Ja-
nusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, 
Henryk Wujec. Ośrodek Odosob-
nienia dla Internowanych w Strze-
bielinku funkcjonował od 13 grud-
nia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. 
Więcej i galeria zdjęć...>>

STRZEBIELINEK:  
czas próby

Triumfatorem tego-
rocznego Polpharma 
Maratonu Solidarności 
został Joel Maina Mwan-
gi z Kenii, który przebiegł 
trasę z Gdyni do Gdańska 
w czasie 2:24.51. Naj-
lepszy z Polaków, Oskar 
Mika, był piąty. Wśród 
pań po raz piąty zwycię-
żyła Arleta Meloch, która 
w ogólnej klasyfikacji za-
jęła 7 miejsce.

Tegoroczny Polphar-
ma Maraton „Solidarno-
ści”, nie tylko był jubile-
uszowy, ale i rekordowy 
– na starcie stanęło 933 
zawodników z 20 krajów.

Nagrody na mecie maratonu 
wręczali przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” oraz głównego 
sponsora, Polpharmy SA. Orga-
nizatorem imprezy jest Stowa-
rzyszenie Maratonu Solidarność 
w Gdańsku we współpracy z Ko-
misją Krajową NSZZ „Solidarność” 
oraz Zarządem Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”.

Kazimierz Zimny, organizator 
XX Maratonu Solidarności

– Przyjechali do nas zawodni-
cy z 20 krajów: z Europy, a także 
Chin, Japonii, USA. Byli znakomi-

ci zawodnicy z Kenii, ale żaden 
z naszych zawodników nawet nie 
podjął z nimi walki. A przecież 
w Polsce mamy także bardzo do-
brych maratończyków.

Trasa biegu była w tym roku 
trudniejsza niż w poprzednich 
latach, spowodowane to było re-
montem Przeróbki. Zważywszy, że 
było to już na 30 km biegu, było 
to trudne wyzwanie dla zmęczo-
nych uczestników maratonu.

Chcielibyśmy zaprosić zawod-
ników biegających poniżej 2 go-
dzin 10 minut, ale po prostu nie 
stać nas na to.
Więcej i galeria zdjęć...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=36
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/xx-maraton-solidarnosci-trzy-pierwsze-miejsca-dla-kenijczykow/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-internowanych-w-strzebielinku-byl-czas-proby/
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Spotkanie ministrów Niemiec, Rosji, Francji i Ukrainy  

w Berlinie pokazało, że nie liczą się z nami nawet 
wtedy, kiedy rozmawia się o najbliższych kwe-

stiach dotyczących naszego regionu. A przecież 
Polska jest krajem wybitnie zainteresowa-

nym rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie  
i zapobiegnięciem agresji rosyjskiej, 

ponieważ sąsiadujemy zarówno  
z agresorem, jak i ofiarą agresji.

poseł  
Witold Waszczykowski, 

były wiceszef MSZ  
w rozmowie  

z „Naszym  
Dziennikiem”.

Publikujemy dalsze wypowiedzi z naszej ankiety ze spotkania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w lutym br.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

INWAZJA NA CZECHOSŁOWACJĘ

ZAPYTAJ prawnika

URLOP DLA 
NIEPEŁNOETATOWCA
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Nocą z 20 na 21 sierpnia 
1968 r. wojska Związku Sowiec-
kiego, Polski, Węgier, Bułgarii 
i NRD wkroczyły na terytorium 
Czechosłowacji. Rozpoczęła się 
operacja „Dunaj”, reakcja Kremla 
na „Praską Wiosnę”.

– Przebacz mi smutna Bratysła-
wo/Hradcu Kralowy, zlata Praho/Za 
śmierć jaskółki tamtej wiosny/I pol-
skie tanki nad Wełtawą – śpiewał 
Andrzej Garczarek w 1981 r.

Był to epilog Praskiej Wiosny, 
która zaczęła się 5 stycznia 1968 
r. gdy przywódcą Komunistycznej 
Partii Czechosłowacji został Alexan-
der Dubček. W swoim pierwszym 
przemówieniu ogłosił on koniecz-
ność zmian w życiu społecznym 
i gospodarczym kraju i przyznał, 
że w CSRS dochodziło do wypa-
czeń. W czerwcu 1968 r. zniesiono 
cenzurę. Organizowano demon-
stracje i spotkania, domagano się 
większej wolności, a pod naciskiem 
społeczeństwa otwarto granice, 
zrehabilitowano osoby bezpraw-

nie skazane po 1948 r. Tego było 
za wiele dla Moskwy. W pierwszym 
rzucie inwazji wzięło udział 250 
tys. żołnierzy, a w całej operacji 
– 600 tys. w tym 40 tys. żołnierzy 
Ludowego Wojska Polskiego. Mi-
nistrem Obrony Narodowej był 
wówczas Wojciech Jaruzelski. 
I sekretarza KC Aleksandra Dubče-
ka, premiera Oldřicha Černika 
i przewodniczącego Zgromadzenia 
Narodowego Josefa Smrkovsky-
’ego, zatrzymano i przewieziono 
do Moskwy. W odruchu protestu 
Ryszard Siwiec, były żołnierz AK, 
filozof dokonał 8 września 1968 
r. samospalenia w czasie dożynek 
na Stadionie Dziesięciolecia. 16 
stycznia 1969 r. w centrum Pragi 
podpalił się student Jan Palach. 
W wyniku inwazji na Czecho-
słowację zginęło ok. 200 osób. 
Strona czechosłowacka zmuszona 
została szantażem i groźbami do 
wycofania się z podjętych reform. 
Partyjny ster uchwycił Gustáv Hu-
sák, zwolennik „normalizacji”.

Urlop dla pracownika zatrud-
nionego w niepełnym wymiarze 
czasu pracy ustala się proporcjo-
nalnie do wymiaru jego etatu, 
biorąc za podstawę pełny przy-
sługujący mu wymiar urlopu (art. 
154§ 2 kodeksu pracy). 

Na przykład pracownikowi o 
co najmniej 10-letnim stażu, za-
trudnionemu przez cały rok na 1/2 
etatu, przysługuje urlop w wymia-
rze 13 dni (104 godzin) urlopu, 
tj. 26 dni ×1/2, a jeśli staż pracy 
jest krótszy niż 10 lat – to 10 dni 
(80 godzin) tj. 20 dni x 1/2. Jeden 
dzień urlopu odpowiada 8 godzi-
nom pracy (art. 1542 § 2 k.p.).

Pracownikom pełnoetatowym i 
niepełnoetatowym urlopu udziela 
się w dni, które są dla nich dniami 
pracy, zgodnie z obowiązującym 
rozkładem czasu pracy. Udzielenie 
urlopu następuje w wymiarze go-
dzinowym, odpowiadającym do-

bowemu wy-
miarowi czasu 
pracy pracownika 
w danym dniu (art. 
1542 § 1 k.p.). 

Przykładowo: roczna 
pula urlopowa pracowni-
ka zatrudnionego na ½ etatu 
wynosi 104 godziny, a pracownik 
wykonuje pracę w podstawowym 
systemie czasu pracy po 4 godzi-
ny dziennie. W czasie korzystania 
z urlopu przez 14 dni kalenda-
rzowych wykorzysta 40 godzin 
urlopu (10 dni roboczych x 4 go-
dziny).

W przypadku pracowników 
ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 
urlop wypoczynkowy rozlicza się 
z uwzględnieniem 7 godzinnego 
dnia ich pracy.
Stan prawny na 20.08.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Ruch Społeczny im. Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego, Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” oraz Zespół Parlamen-
tarny Obrony Ideałów „Solidar-
ności” zapraszają na konferencję 
z cyklu Polska Solidarna Lecha 
Kaczyńskiego na temat Przesłanie 
Sierpnia – zdrowie, praca, rodzi-
na, bezpieczeństwo – dziś.

Zapraszamy do Sali BHP, 26 
sierpnia 2014 r. Konferencja za-
czyna się o godz. 16, przewidy-

Paweł Piekarczyk dla Solidar-
ności – to tytuł koncertu, który 
zagra dla nas w Sali BHP autor 

26 sierpnia. Polska Solidarna 
LECHA KACZYŃSKIEGO 

wane zakończenie – godz. 19.  
Więcej…>>

PAWEŁ PIEKARCZYK – 
zapraszamy na koncert

Śpiewnika Oszołoma. Zaprasza-
my do Sali BHP, 29 sierpnia na 
godz. 19. Wstęp wolny.

Paweł Piekarczyk to znany 
bard strefy wolnego słowa, a jed-
nocześnie matematyk i poeta.

W repertuarze Pawła Piekar-
czyka znajdziemy m.in. Piosenkę 
o Platformie Obywatelskiej, Por-
tret III RP (trumienny, antycypo-
wany), Piosenki Jana Krzysztofa 
Kelusa, Piosenki Solidarności 
i okresu podziemia a także Spo-
tkanie z historią. Więcej…>>

RELIKWIE już w Gdańsku

Waldemar Hetmański, Muzeum Wdzydze
– „Solidarność” to gwarancja przestrzegania praw pracowniczych  

w zakładach pracy, ale też możliwość dokształcania się poprzez różno-
rodne szkolenia organizowane przez Związek.

17 sierpnia w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu odbyła się uroczysta 
msza św. połączona z przekaza-
niem relikwi bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Znajdą się one w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. Uroczy-
sta msza św. w bazylice pw. św. 
Brygidy, podczas której nastąpi 
wprowadzenie relikwii świętego 
Jana Pawła II i błogosławionego 
Ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie 
się 31 sierpnia o godz. 11.

Więcej: zdjęcia i film...>>

Stoisko „Magazynu Solidar-
ność” było jednym z najbardziej 
obleganych podczas święta Sali 
BHP, które odbyło się 14 sierpnia  
w Gdańsku w historycznej sali 
Stoczni Gdańskiej. Przy stoliku re-
dakcji można było poćwiczyć umysł 
przy specjalnej solidarnościowej 
krzyżówce – i przy okazji wygrać 
ciekawe nagrody książkowe – po-
rozmawiać z dziennikarzami „Ma-
gazynu” oraz… skosztować pysz-
nych polskich jabłek. Więcej...>>

ŚWIĘTO SALI BHP 
z „Magazynem Solidarność”
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mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/relikwie-bl-ks-jerzego-popieluszki-przyjechaly-juz-gdanska/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/swieto-sali-bhp-z-magazynem-solidarnosc/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-solidarna-lecha-kaczynskiego-zapraszamy-na-konferencje/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pawel-piekarczyk-zapraszamy-na-koncert/
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