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NSZZ trwała wojna obronna Polski przed agresją wojsk III Rzeszy i ZSRS, prowadzona przez regularne 
oddziały Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej od 1 września do 6 października 1939.

NASZE 35 LAT – DROGA „S” TRWA Nie ma przyszłości 
bez  solidarności 
  

 
  Chciałem przede wszystkim 
bardzo podziękować i pogra-
tulować 35-lecia „Solidarności”, 
pogratulować zwycięstwa nad 
komunizmem. (…) Inni poszli 
za „Solidarnością”! Jakiej to wy-
magało odwagi i jakiej deter-
minacji. Nie podniesiono broni 
przeciwko władzy, a jednak zwy-
ciężono. (…) 

Jest „Solidarność”, ale potrze-
bujemy jeszcze większej solidar-
ności - nie tylko jako związku za-
wodowego, który stoi na straży 
praw pracowniczych niezależnie 
od władzy, ale także solidarności 
wewnętrznej i wielkiej idei, któ-
ra nie da się ani podzielić, ani 
zniszczyć, która ma przerastać 
serca, łączyć i budować poczu-
cie wspólnoty. Tą wielką ideą jest 
dla nas Polska i godność. A god-
ność to praca - o tym mówił też 
nasz Ojciec Święty. Gdy mówię 
o odbudowie Rzeczypospolitej, 
to myślę o odbudowaniu godno-
ści tam, gdzie jej tak mało (...). 
Ciężko zachować godność, gdy 
nie ma się pracy latami, gdy ma 
się świadczenie na poziomie 600 
czy 800 złotych na miesiąc. 

To są obowiązki państwa. To 
są obowiązki władzy, od której 
nie oczekuje się wiele - tylko 
profesjonalizmu i uczciwości. 
To wystarczy. Taka powinna być 
władza w Rzeczypospolitej,  wła-
dza, która rozumie, co to znaczy 
solidarność. 

Wierzę w to, że da się napra-
wić Polskę. Wierzę w to głęboko, 
że jesteśmy w stanie to zrobić ra-
zem, w ramach solidarności. Kie-
dy miałem 17 lat „Solidarność’ 
zwyciężała i ja także z radością 
biegłem ulicą, krzycząc, że nie 
ma wolności bez „Solidarności”. 
To hasło jest nadal aktualne, ale 
do niego trzeba dodać drugie, 
które niech będzie wskaźnikiem 
dla naszego państwa: „Nie ma 
przyszłości bez solidarności”, 
bez tej idei, bez tej wizji, bez jej 
istoty.   

Prezydent RP Andrzej Duda  
31 sierpnia 2015 r. w Sali BHP 

Bazylikę św. Brygidy 31 sierpnia 
br. szczelnie wypełnili ci, którzy 
przybyli by uczcić 35 rocznicę pod-
pisania Porozumień Sierpniowych   
i powstania naszego Związku. 

Przed i podczas uroczystości 
fetowany gromkimi oklaskami był 
prezydent RP Andrzej Duda. We 
mszy św. uczestniczyli też m.in. ks. 
abp Andrzej Dzięga, metropolita 
szczeciński, ks. bp Wiesław Mering, 
biskup włocławski, ks. biskup kali-
ski Edward Janiak, lider NSZZ „S” 
Piotr Duda, byli przewodniczący 
Marian Krzaklewski i Janusz Śnia-
dek, przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla, oraz byli premierzy 
Jerzy Buzek i Waldemar Pawlak oraz 
kilka tysięcy związkowców z całego 
kraju pod swoimi sztandarami. 

– Droga Solidarności trwa, nie 
ustaje, nie zwalnia swego tempa. 
Wasz Związek, choć wielu by tego 
chciało, nie zszedł na margines 
polskiego społecznego życia, nie 
zakończył swej służebnej misji 

wobec środowiska polskiej pracy 
i wobec narodu – mówił ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, dodając, że 
sierpniowe postulaty to wciąż nie-
zamknięta karta.

Po mszy świętej kilka tysięcy 
osób przemaszerowało ulicami 
Gdańska na Plac Solidarności. Wraz 
ze związkowcami szedł prezydent 
RP, pozdrawiany okrzykami: „An-
drzej Duda nasz prezydent!”. Przy 
bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej zło-
żono wiązanki kwiatów. 

 – 35 lat temu Polacy ośmielili 
się mieć marzenia o życiu w pań-
stwie, które jest suwerenne poli-
tycznie i gospodarczo, w Ojczyź-
nie wolnej od ubóstwa, wyzysku, 
strachu i kłamstwa, w Ojczyźnie, 
w której będziemy sprawiedliwie 
dzielić się chlebem – mówił Krzysz-
tof Dośla w Sali BHP . 

Obszerne fragmenty wystąpie-
nia prezydenta Andrzeja Dudy dru-
kujemy obok. 

Pruszcz dziękuje „S”
– Niech świat pamięta, że to w 

Polsce zaczęły się zmiany. Dzię-
kujmy Bogu za wolną Ojczyznę, 
za tych, którzy wywalczyli dla nas 
wolność – tymi słowami ksiądz 
prałat Stanisław Łada rozpoczął 
mszę świętą w intencji NSZZ „So-
lidarność” 30 sierpnia br. w ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Św. w 
Pruszczu Gdańskim. Poświęcono 
sztandar NSZZ „S” organizacji Te-
renowej Emerytów i Rencistów 
oraz otwarto wystawe „Święty 
Jan Paweł II”. Lider gdańskiej „S”  
Krzysztof Dośla wręczył wyróż-
nienia kilkunastu zasłużonym dla 
Związku działaczom. 

                                  Więcej...>> 
 

Pomnik „Inki”
- „Inko”, trwaj w pamięci Oruni. 

Trwaj w pamięci Gdańska. Trwaj w 
pamięci całej Polski. Cześć i chwa-
ła bohaterce! – wołał 30 sierpnia 
br. ks. abp Sławoj Leszek Głódź w 
trakcie uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika Danuty 
Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 
5. Wileńskiej Brygady AK. Popier-
sie „Inki” stanęło na placu przy ul. 
Gościnnej na gdańskiej  Oruni.  
W uroczystościach wzięło udział 
około tysiąca osób. 

                                  Więcej…>>
 

„21xTak” w Tczewie
Przy Pomniku „Solidarności” w 

Parku Kopernika w Tczewie prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysz-
tof Dośla i Marian Sarnowski z 
tczewskiej „S” odsłonili tablicę z 
listą 21 postulatów strajkowych 
z sierpnia 1980 roku. Przewodni-
czący gdańskiej „S” przypomniał 
słowa z Deklaracji programowej 
I Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „S” z 1981 roku o Polsce 
sprawiedliwej, wolnej od wyzysku 
i kłamstwa.  

                                     Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolnosc-odpowiedzialnosc/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiat-przed-grozba-rynku-pracy/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomnik-inki-w-gdansku-odsloniety/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodzi-maja-problemy-z-platnoscia-zobowiazan/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzien-solidarnosci-w-tczewie
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CYTAT tygodnia

 Dlaczego należę do  
 „SOLIDARNOŚCI”?  Niech dalej Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Solidarność, będzie – jak to ujął 
św. Jan Paweł II – stróżem sprawiedliwości 

społecznej i środowiskiem bratniej 
miłości. Niech dalej umacnia, ku górze 

wznosi ściany domu Solidarności, 
budowanego na skale wiary, 

miłości ojczyzny, troski o 
kształt polskiej pracy. 

ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź 31 sierpnia 

2015 r. 

LUDZIOM SIERPNIA – GDYNIA 

ZAPYTAJ prawnika

„MY NARÓD” - koncert 

  Anna Neubauer, koło NSZZ „S” w Zespole Szkół nr 
14 w Gdyni Dąbrowie

Decyzję o przystąpieniu do NSZZ „S” podjęłam w pierwszym roku 
pracy w szkole na Dąbrowie. Jako członkini naszego Związku mogę 
liczyć na wsparcie i „Solidarność” w sytuacji zagrożenia utratą pracy, w 
kłopotach zdrowotnych oraz skorzystać z pomocy prawnej. Poznałam 
lepiej środowisko zawodowe i przekonałam się, że nie są to tylko puste 
obietnice.

PRZYPILNUJMY  
REFERENDUM

Przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 
roku w sobotę 29 sierpnia br. związ-
kowcy, mieszkańcy tego portowego 
miasta, działacze samorządowi oddali 
hołd poległym w drodze do wolności w 
1970 r. i tym, którzy w 1980 roku prowa-
dzili robotniczy protest do zwycięstwa  
i powstania NSZZ „Solidarność”.  

Wiązanki kwiatów i znicze pamięci 
złożyli m.in. prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, delegacje gdyńskich organi-
zacji zakładowych NSZZ „Solidarność” 
z przewodniczącym Zarządu Regio-
nu Gdańskiego Krzysztofem Doślą, 
delegacje i poczty sztandarowe m.in. 
Stoczni Remontowej „Nauta”, Stoczni 

Marynarki Wojennej, gdyńskiej oświaty, 
Portu Gdynia, OPEC, PKP oraz delegacja  
NSZZ „S” z Rumi. Modlitwę prowadził ks. 
Edward Pracz, koordynator Apostol-
stwa Ludzi Morza.

  „Zwykli” bohaterowie, najczęściej 
nie będący beneficjentami transforma-
cji z roku 1989, zostali symbolicznie na-
grodzeni medalem „Gdynia Bohaterom 
Sierpnia 1980 podczas południowej 
uroczystości w gmachu Zarządu Portu 
Gdynia. Otrzymali je z rąk prezydenta 
Gdyni Wojciecha Szczurka i szefa Po-
morskiej Inicjatywy Historycznej An-
drzeja Kołodzieja. Od 2012 roku medale 
otrzymało 638 osób.

Ważny termin - 10 września 
Liczba członków organizacji związkowej

Podczas koncertu „My Naród” z oka-
zji 35. rocznicy sierpniowych strajków 
i powstania NSZZ „S” pod hasłem „Soli-
darność Pokoleń” na terenach Stoczni 
Gdańskiej kilkadziesiąt tysięcy uczest-
ników zamanifestowało patriotyzm w 
rytm muzyki lat 80-tych. 

Koncert rozpoczął piosenką „Stąd 
ruszyła lawina” Krzysztof Cugowski. 
Zagrał Lombard z „Przeżyj to sam” i 
„Szklaną pogodą”. Sztywny Pal Azji za-

grał „Nie gniewaj się na mnie Polsko”. 
Jan Pietrzak zaśpiewał „Żeby Polska 
była Polską”, czyli jak powiedział artysta 
- „najkrótszy program wyborczy”.

Widzowie usłyszeli m.in. Elektryczne 
Gitary, Daab i Andrzeja Nowaka (TSA)  z 
zespołem Złe Psy oraz Tomasza Lipiń-
skiego. Na koniec koncertu wystąpił 
Chris de Burgh.

– Miło mi tu być dla „Solidarności” – 
przywitał publiczność de Burgh.

Stosownie do art. 25(1) ust. 2 usta-
wy o związkach zawodowych, orga-
nizacja związkowa jest zobowiązana 
przedstawić co kwartał – według sta-
nu na jego ostatni dzień – w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego 
po tym kwartale pracodawcy bądź 
dowódcy jednostki informację o łącz-
nej liczbie członków tej organizacji 
(pracowników, wykonawców, funk-
cjonariuszy).

Wskazany przepis nie może stano-
wić podstawy żądania udostępnienia 
imiennej listy członków Związku. 
Ujawnienie takiej informacji praco-
dawcy stanowiłoby naruszenie usta-
wy o ochronie danych osobowych, 
a w szczególności zasady celowości 
i adekwatności danych. Zgodnie z 
orzecznictwem Sądu Najwyższego, 
pracodawca jest związany informa-
cją przekazaną przez zakładową or-
ganizację związkową. Nie może on 
tym samym weryfikować danych 
przedstawionych przez związek. Tyl-
ko w przypadku, gdy pracodawca 
nie uzyska w ustawowym terminie 
informacji, ma prawo przyjąć zało-

żenie, że – od 10 dnia 
po zakończeniu kwarta-
łu – zakładowej organizacji 
związkowej nie przysługują już 
przewidziane przepisami upraw-
nienia. Nie wyłącza to jednak moż-
liwości wykazania przez organizację 
związkową, że pomimo iż wymagane 
informacje nie zostały dostarczone 
na czas, to w ustawowym terminie 
organizacja zrzeszała co najmniej 10 
członków.

Stan liczbowy zakładowej organi-
zacji związkowej ma charakter dyna-
miczny. Utrata uprawnień może być 
w praktyce jedynie przejściowa. W tym 
kontekście warto przytoczyć wyrażony 
w literaturze pogląd, zgodnie z którym 
w przypadku ponownego zwiększenia 
liczby członków – co najmniej dziesię-
ciu – następuje automatyczne przy-
wrócenie wszystkich związkowych 
przywilejów. Ma to miejsce w dniu 
poinformowania o tym fakcie praco-
dawcy (K.W. Baran, Zbiorowe prawo 
pracy. Komentarz, Warszawa 2010).

Stan prawny na 19.11.2012 r.
Tomasz Gryczan

 Obniżenie wieku emerytalnego, 
umowy śmieciowe, kwota wolna od 
podatku to są sprawy, które najbardziej 
interesują polskie społeczeństwo. Nie 
JOW-y, nie finansowanie partii politycz-
nych – zapewnił Piotr Duda podczas 
uroczystości w Sali BHP 31 sierpnia br., 
nawiązując do referendum obywatel-
skiego i faktu, iż Senat rozpatrzy wnio-
sek prezydenta Andrzeja Dudy w tej 
sprawie 4 września br.

- Referendum z pytaniami oby-
watelskimi nie jest referendum par-
tyjnym. To jest referendum obywa-
telskie. W bardzo ważnych sprawach 
dla społeczeństwa. Nie politycy mają 
je oceniać tylko my. Dlatego w piątek 
jedziemy dopilnować w Warszawie 
jak zagłosują panowie senatorowie – 
zapowiedział Piotr Duda, który wnio-
skował by referendum odbyło się 25 
października razem z wyborami par-
lamentarnymi.  

Z Gdańska związkowy autokar 
wyruszy w piątek 4 września o godz. 2. 

Obrady Senatu zaczną się ok. 9. 
Przez pięć lat prezydentury Broni-
sław Komorowski i koalicja PO-PSL 
nie popierali idei referendum,  tor-
pedując wszelkie przejawy demo-
kracji bezpośredniej i wyrzucając 
do kosza wnioski obywatelskie o 
przeprowadzenie referendum nad 
tak ważnymi dla Polaków sprawami 
jak wiek emerytalny, obligatoryjne 
posyłanie 6-latków do szkoły, za-
chowanie polskiego majątku w go-
spodarce i Lasach państwowych już 
w pierwszym sejmowym czytaniu. 
Mimo, że podpsiało się pod wnio-
skami 6 milionów obywateli. 

Stypendyści Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „S”, wyróżniający się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, aktywnie uczestniczący w życiu lokalnych 
społeczności 31 sierpnia br. w Sali BHP odebrali wyróżnienia i z dumą 
fotografowali się z prezydentem RP Andrzejem Dudą i liderami NSZZ „S”. 
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