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90 procent
Tylu Polaków uważa powstanie „Solidarności” w 1980 r. za ważne wydarzenie  
w historii Polski. Ponadto 76 proc. badanych uznało to za ważne osobiście,  
a 48 proc. za przełomowe (badanie CBOS).
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Strajk na kolei?
Aż 92 proc. pracowników 

PKP Cargo Zakładu Północne-
go w Gdyni biorących udział w 
referendum pracowniczym (59 
proc.) opowiedziało się za straj-
kiem. Głosowanie zakończyło się 
21 sierpnia. Decyzję o dalszej 
formie protestu podejmie ogól-
nopolski komitet protestacyjno-
-strajkowy w PKP Cargo na po-
czątku września. 

Więcej...>>
 

Rocznica portowców
– Dzięki „Solidarności” żyjemy 

w wolnym kraju. Bycie chrześci-
janinem to wolny i świadomy 
wybór. Jest to wyzwanie także 
dla tożsamości „S” – podkreślił 
europejski Duszpasterz Ludzi Mo-
rza o. Edward Pracz 23 sierpnia 
podczas mszy św. w kościele pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i świętego Piotra Rybaka w Gdyni 
z okazji 35-lecia „S” Portu Gdy-
nia.  ZRG NSZZ „S” reprezento-
wał wiceprzewodniczący Roman 
Kuzimski.

Więcej...>>

35 LAT Solidarności

Aparaty fotograficzne, lornetki, al-
bumy przyrodnicze to nagrody w na-
szym konkursie ekologicznym. Aby 
wziąć udział w zabawie, wystarczy 
wysłać do nas własnoręcznie wykona-
ne zdjęcie przedstawiające piękno pol-
skiej, a zwłaszcza pomorskiej przyrody. 
Szczegóły konkursu...>>

Wygraj lornetkę

Mija 35 lat 
od chwili, gdy 
słowo solidar-
ność stało się 
częścią nasze-
go życia, stało 
się słowem, 
które odmie-
nialiśmy we 

wszystkich przypadkach. Stało 
się wartością, dla której goto-
wi byliśmy poświęcić nasz czas, 
nasze zdolności, naszą energię 
i nawet nasze życie. Słowem tym 
nazwaliśmy związek zawodowy.

Związek, który stał się moto-
rem przemian nie tylko w Polsce, 
ale także w Europie i na świecie. 
Związek do którego przyznało się 
dziesięć milionów Polaków. Róż-
nych Polaków. I młodych, i sta-
rych. Prawicowych i lewicowych. 
Wierzących i niewierzących. Dla 
niektórych była to droga do wol-
ności. Dla innych – szansa na re-
alizację swoich własnych zainte-
resowań. A dla części po prostu 
miejsce, gdzie czuli się bezpiecz-
nie, jak w rodzinie.

Byliśmy olbrzymią rodziną. 
I choć stan wojenny pokazał, że 
rodzina ta uległa rozproszeniu, 
to jednak potrafiliśmy kultywo-
wać nasze wartości i znowu się 
odrodzić. Nie było nas może 
tylu, ale potrafiliśmy zmienić
nasz świat. Zmienić na świat 
wolności i demokracji. Ułomny, 
ale nasz, w którym lepiej lub 
gorzej, ale decydujemy my, a nie 
obce mocarstwo. Czy jednak 
nadal solidarność jest naszym 
drogowskazem? Czy budujemy 
naszą przyszłość szanując i soli-
daryzując się z drugim człowie-
kiem? Czy pytamy się go o to, 
jak chciałby zmienić rzeczywi-
stość, czy interesuje nas głów-
nie, jaką opcję reprezentuje? 
A jeśli nie naszą, to na pewno 
jego rozwiązanie jest złe albo 
podejrzane. Czy nie marnujemy 
w ten sposób naszej energii, 
walcząc zamiast z problemem 
– z drugim człowiekiem? Czy 
można inaczej? Można. Sięgając 
pamięcią do tych sierpniowych 
dni 1980 roku, wiemy, że moż-
na być solidarnym. Solidarnym 
z drugim człowiekiem, niezależ-
nie od tego kim jest i jakie ma 
poglądy. Trudne? Może, ale nie 
dla solidarności. Nie dla NSZZ 
„Solidarność”

Bogdan Olszewski

Naszym
ZDANIEM

MOŻNA BYĆ 
SOLIDARNYM

Prezydent RP uświetni uro-
czyste obchody 35-lecia powsta-
nia NSZZ „Solidarność”. Andrzej 
Duda 31 sierpnia weźmie udział 
w uroczystym posiedzeniu Zarzą-
du Regionu Gdańskiego i Komi-
sji Krajowej w Sali BHP, podczas 
którego m.in. zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „S”. Wszyscy człon-

kowie i sympatycy Związku będą 
mogli się spotkać w luźniejszej 
atmosferze już w sobotę 29 sierp-
nia podczas całodziennego pikni-
ku „Solidarność pokoleń”. Poza 
Trójmiastem obchody odbędą się 
także m.in. w Pruszczu Gdańskim, 
Starogardzie Gdańskim, Tczewie 
i Wejherowie.
Zobacz program obchodów...>>

29 sierpnia, Gdańsk:
 godz. 14.15, Plac Solidarności – manifestacja, złożenie kwiatów 

pod pomnikiem Poległych Stoczniowców,
 godz. 15, tereny Stoczni Gdańskiej – Scena Piknikowa, strefa 

rodzinna, 
 godz. 19, tereny Stoczni Gdańskiej – koncert „My Naród”, 
występ Chrisa de Burgha.

29 sierpnia, Gdynia:
 godz. 10, przystanek SKM Gdynia Stocznia złożenie kwiatów przy 

pomniku Ofiar Grudnia ’70,
 godz. 11, Sala Koncertowa Zarządu Portu Morskiego Gdynia  

(ul. Rotterdamska 9) – Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Bo-
haterom Sierpnia ‘80 – Gdynia”, prezentacja publikacji „Ludzie 
Sierpnia ‘80 w Gdyni”.

31 sierpnia, Gdańsk:
 godz. 10.30, Park im. Reagana – złożenie wiązanek kwiatów pod 

pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana,
 godz. 10.45, ul. Osiek, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętnia-

jącą założycieli oświatowej „Solidarności”,
 godz. 12, msza św. w Bazylice św. Brygidy, złożenie kwiatów 

pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego, przemarsz 
na Plac Solidarności i złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej. Uroczystości w Sali BHP, m.in. wręczenie stypendiów 
z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

31 sierpnia, Gdynia:
 godz. 9 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970

przy Urzędzie Miasta

W przeddzień rocznicy Sierpnia ’80 
ukaże się nowy numer „Magazynu”, 
a w nim m.in.:
 „Solidarność” w Igloporcie Gdynia
 Sierpień – niedokończona rewo-

lucja
 Rozmowa z prof. Wojciechem 

Polakiem
 Stała rubryka: Śmieszno i straszno.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ruszyl-wakacyjny-konkurs-ekologiczny-zrob-zdjecie-wygraj-cenne-nagrody-rzeczowe-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kolejarze-za-strajkiem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-sierpniowe-2015
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-upomniala-sie-o-czlowieka


CYTAT tygodnia

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku 
życia doprowadziło do zmian w życiu wszyst-

kich pracujących obywateli i ich rodzin, ale 
także i przyszłych pokoleń. Wzbudziło 

wiele wątpliwości. Zasady nabywania 
uprawnień emerytalnych są jedną  

z kluczowych kwestii społecznych. 
Dlatego należy umożliwić oby-

watelom wypowiedzenie się 
w sprawie.

Prezydent 
Andrzej Duda  

w orędziu,  
20 sierpnia 

2015 r.

iBiS NR 34 (233) 26 SIERPNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

RYSZARD POZNAŃ, przewodniczący Koła 
NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach

– „Solidarność” jest moim pierwszym związkiem 
zawodowym. Miałem propozycje wejścia do CRZZ, ale 
nie chciałem. Wpisano mnie na listę, ale powiedzia-
łem, żeby mnie skreślić. Po strajkach w Mostostalu 

w Sierpniu 1980 roku chętnie wstąpiłem za to do „Solidarności”. Po 
upadku komuny odnowiłem przynależność do Związku i pozostaję mu 
wierny do dziś. 

ZAPYTAJ prawnika

Czy pracodawca 
może zmienić termin 
zaplanowanego urlopu?

HISTORIA tak było

TO JUŻ 35 LAT...
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Urlop wypoczynkowy powinien 
być udzielony w terminie ustalo-
nym wspólnie przez pracodawcę 
i pracownika. Pod pewnymi wa-
runkami możliwe jest jednak prze-
sunięcie urlopu przez pracodawcę. 

Możliwość taka jest przewidzia-
na tylko ze względu na szczegól-
ne potrzeby pracodawcy. W tym 
przypadku oceny okoliczności 
uzasadniających modyfikację do-
konuje pracodawca, podejmując 
następnie decyzję o zmianie ter-
minu urlopu. Należy podkreślić, że 
przesunięcie uzasadniają tylko po-
trzeby szczególne, czyli wyjątko-
we z punktu widzenia organizacji 
procesu pracy. Mogą to być takie 

zdarzenia, jak cho-
roba innego pra-
cownika czy kontrola 
wymagająca obecności 
pracownika mającego za-
planowany urlop. Przesunięcia 
terminu urlopu nie uzasadniają 
natomiast normalne potrzeby pra-
codawcy, których istnienie można 
było przewidzieć, uwzględniając je 
przy planowaniu urlopów.

Modyfikacja terminu urlo-
pu pomimo braku szczególnych 
potrzeb pracodawcy może być 
uznana za naruszenie przepisów 
urlopowych.
Stan prawny na 26.08.2015 r.

Łukasz Sulej 

31 sierpnia 1980 r. Między-
zakładowy Komitet Strajkowy 
w Gdańsku i Komisja Rządowa 
podpisały w Sali BHP Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina dokument kończą-
cy strajki na Pomorzu. 

Gdański MKS stał się komitetem 
założycielskim nowych niezależnych 
związków zawodowych. Otrzymały 
one prawo do strajku, opiniowania 
kluczowych decyzji społeczno-go-
spodarczych, publikacji własnych 
wydawnictw. Władze PRL zobowią-
zały się do rewizji wyroków w pro-
cesach politycznych, przywrócenia 
do pracy robotników zwolnionych 
w latach 70., podwyżek płac, rent 
i emerytur, ograniczenia cenzury 
i wprowadzenia transmisji radio-
wych niedzielnych mszy św. 

Treść porozumień gdańskich 
była znacznie bardziej jedno-
znaczna i korzystniejsza dla spo-
łeczeństwa od podpisanego dzień 
wcześniej porozumienia w Szcze-
cinie (np. w przypadku postulatów 
politycznych i rezygnacji z represji 
dla uczestników strajku). Kolejne 
porozumienie strajkujących z wła-
dzami zawarto 3 września w KWK 
Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-
-Zdroju. Potwierdzono w nim 
gdańskie ustalenia. Efektem Po-
rozumień Sierpniowych było rów-
nież wprowadzenie od 1981 r. 
dni wolnych we wszystkie soboty 
i niedziele. PRL broniła się przed 
ostatecznymi zmianami jeszcze 
do 1989 roku.
Więcej o Sierpniu ‘80...>>

Od 24 sierpnia strażacy z PSP 
bojkotują inspekcje komend woje-
wódzkich. Od 7 września zawieszą 
też nieodpłatny udział w pokazach 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Ponadto od 1 września będą wstrzy-
mywać się od prac remontowo-bu-
dowlanych w komendach i serwiso-
wania wozów bojowych. Do tej pory 
musieli to wykonywać w ramach… 
wolontariatu. Strażacy nie usuną też 

PROTEST STRAŻAKÓW

oflagowania budynków i pojazdów.
– Nie ma postępu w rozmowach 
z MSW. Obietnica 4 proc. podwyżki 
nie jest realizacją naszych postula-
tów, bo z tych pieniędzy będą reali-
zowane wypłaty za wysługę lat i do-
datki za stopnie – wyjaśnia Tomasz 
Richert, przewodniczący Pomorskiej 
Międzyregionalnej Komisji Koor-
dynacyjnej NSZZ „S” Pożarnictwa. 
Więcej...>> 

Gdańsk, Sierpień 1980 r. 
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POROZUMIENIE w Gdyni
Lepszego prezentu na 35-lecie 

powstania „S” nie mogli otrzy-
mać pracownicy trzech gdyńskich 
spółek komunikacji miejskiej. 21 
sierpnia przedstawiciele zarządów 
i organizacji związkowych działa-
jących w Przedsiębiorstwie Komu-
nikacji Autobusowej, Przedsiębior-
stwie Komunikacji Trolejbusowej 
i Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej podpisali porozumienie 
kończące trwający od roku spór 
zbiorowy. – Jesteśmy zadowoleni, 
udało nam się wywalczyć pod-
wyżki i zachować dotychczasowe, 
korzystne dla pracowników zapisy 
układów zbiorowych. Pokazuje to, 
że dialog jest najlepszą drogą do 
uzyskania pozytywnych efektów 
– mówi przewodniczący zakłado-
wej „S” w Przedsiębiorstwie Ko-

munikacji Trolejbusowej Leszek 
Stodolski.
Więcej...>>

Katarzyna Wawrzyniak i Leszek 
Stodolski. 

Prezydent Andrzej Duda złożył 
do Senatu wniosek o przeprowa-
dzenie referendum ogólnokrajo-
wego razem z wyborami parla-
mentarnymi 25 października. Trzy 
zaproponowane pytania dotyczą 
obniżenia wieku emerytalnego i 
powiązania go ze stażem pracy, 
utrzymania dotychczasowego 
funkcjonowania Lasów Państwo-
wych i przywrócenia obowiąz-

DRUGIE referendum
ku szkolnego od 7 roku życia. 
Prezydent argumentuje, że pod 
wnioskami referendalnymi w tych 
sprawach podpisało się w ostat-
nich latach 6 mln Polaków. „S” 
popiera wniosek głowy państwa, 
będący realizacją jego przedwy-
borczych zapowiedzi wsłuchiwa-
nia się w głos reprezentatywnych 
grup społecznych.

Więcej...>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/historia/sierpie-80
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strazacy-upominaja-sie-o-fundusze-na-nasze-bezpieczenstwo-wynagradzanie-swojej-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jest-porozumienie-w-gdynskiej-komunikacji-miejskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oredzie-prezydenta-dudy-obnizenie-wieku-emerytalnego-wazna-dla-nas-wszystkich-sprawa
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