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10 tysięcy
Tyle wniosków o ochronę międzynarodową, o 2 tys. więcej niż przed rokiem złożyli   
w Polsce cudzoziemcy do końca września br. Status uchodźcy uzyskało 217 azylantów. iBiS
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Degradacja!
Pozbawienia stopni oficerskich

sędziów i prokuratorów sądów 
i prokuratur wojskowych, którzy 
wydawali wyroki w procesach po-
litycznych w latach 1981–89, do-
magają się w liście do Antoniego 
Macierewicza, szefa MON, dzia-
łacze Stowarzyszenia „Godność“. 
Mają do tego prawo jako uczest-
nicy ruchu antykomunistycznego, 
represjonowani (więzieni i inter-
nowani) przez reżim PRL.

Płace na zdrowie
Projekt ustawy autorstwa mi-

nistra zdrowia dotyczący płac 
w opiece zdrowotnej mimo, że 
wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom Związku, to nadal wzbudza 
zastrzeżenia. W opinii prezydium 
Krajówki ustawa powinna prze-
ciwdziałać rozwarstwieniu płaco-
wemu, jednak celem ustawy nie 
powinno być jedynie przeciwdzia-
łanie niedoborom kadrowym, ale 
też wzrost bezpieczeństwa zdro-
wotnego i usprawnianie systemu 
opieki zdrowotnej. Więcej…>>

Litania
1 listopada wieczorem przy 

pomniku Poległych Stocz-
niowców odbyła się Litania do 
Wszystkich Świętych w intencji 
stoczniowców poległych w 1970 
roku oraz zmarłych gdańszczan. 
Modlitwę poprowadzili ks. bp 
Zbigniew Zieliński oraz proboszcz 
parafii pw. św. Brygidy ks. kano-
nik Ludwik Kowalski. Litania ma 
swoje źródło w czasie stanu wo-
jennego. Idea spotkań przy Po-
mniku powróciła przed 20 laty.
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Festum Omnium Sanctorum

W uroczystość Wszystkich 
Świętych przemierzamy setki 
kilometrów, by pokłonić się na-
szym przodkom, oddać hołd naj-
bliższym, którzy są już po tamtej 
Stronie. Odwiedzamy cmenta-
rze, aby ozdobić groby kwiata-
mi, zapalić znicze i pomodlić się 
w intencji zmarłych. Wspomina-
nie zmarłych cementuje wspólno-
tę, buduje naszą tożsamość.

W tym roku odeszli: Krystyna 
Mielnik, wieloletnia kierownik 
oddziału naszego Związku w Gdy-
ni, Andrzej Krzywdziński, z KZ 
NSZZ „S” w Mostostalu Chojnice, 
Roman Wyżlic, który m.in. po 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go zabezpieczył sztandar NSZZ 
„S” Stoczni Północnej, Elżbieta 
Pacuła, w 1980 r. współtworzyła 
struktury NSZZ „S” we Wrocławiu, 
a od czerwca 1989 r. struktury 
Związku w Telekomunikacji i Po-
czcie Polskiej, Józef Tatar, działacz 
związkowy z Regionu Słupskiego, 
Mieczysław Walusiak, ze Związ-
ku Solidarności Polskich Komba-
tantów, inicjator upamiętnienia 

„drugiej konspiracji”, Maciej Ku-
czyński, organizator uroczystości 
w Strzebielinku.

Pożegnaliśmy legendarną pa-
nią Alę, Aleksandrę Olszewską, 
gospodynię placu Solidarności, 
Annę Kurską, sanitariuszkę Sza-
rych Szeregów, senatora RP dwóch 
kadencji (2001-07), Magdalenę 
Modzelewską-Rybicką, działacz-
kę opozycji w PRL, Mieczysława 
Rosengarta, członka NSZZ „S” 
i Barbarę Hering, członków „S” 
w Stoczni Marynarki Wojennej, 
Władysława Kościka z NSZZ „S” 
w Stoczni Remontowej, Krzysz-
tofa Miąszkiewicza, członka 
NSZZ „S” w Stoczni Remontowa 
Shipbuilding SA, Irenę Ciesielską 
z oświatowej „S” oraz prof. Ry-
szarda Semkę, współautora po-
mnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdy-
ni. Odeszli do Domu Pana też ks. 
abp Tadeusz Gocłowski, metro-
polita gdański oraz ks. kard. Fran-
ciszek Macharski, który w 1980 r. 
poświęcił pomnik Poległych Stocz-
niowców.

Więcej…>>

Naszym
ZDANIEM
MĄDROŚĆ 
PRZESZŁOŚCI

Dzień 
Zaduszny to 
czas zadumy. 
refleksji i tęsk-
noty za tymi, 
których nie 
ma już wśród 
nas, w którym 

wspominamy naszych bliskich, 
znajomych, ludzi, którzy zo-
stali w naszej pamięci, którzy 
nas czegoś nauczyli na naszą 
drogę życia.  

Zatrzymujemy się nad 
mogiłami, a nasze myśli 
kierujemy ku przeszłości, ku 
wspólnie spędzonym chwilom. 
Wspominamy, żałujemy, że 
zbyt rzadko spotykaliśmy się, 
że rozmawialiśmy zbyt krótko. 

Obyśmy z tych naszych 
refleksji potrafili wyciągnąć
wnioski, by nie był to tylko 
jedyny w roku dzień zadumy, 
po którym i tak wszystko po-
biegnie utartymi ścieżkami, bo 
znów braknie czasu, bo łatwo 
zapominamy o ludziach, o ich 
dokonaniach, zasługach. 

Dziwimy się potem, że 
historia się powtarza, że wraca 
wiele złych rzeczy, przez które 
przechodziliśmy i przeciwko 
którym występowaliśmy. 

W trakcie Litanii do Wszyst-
kich Świętych, odmówionej 
przy pomniku Poległych Stocz-
niowców za tych, którzy też na 
placu Solidarności oddali życie 
za godność i podmiotowość 
człowieka, wracała nieodpar-
tym wspomnieniem modlitwa 
św. Jana Pawła II. Postać w 
bieli, Ojciec Święty, modlący 
się przy krzyżach, otoczony 
kordonem funkcjonariuszy 
systemu zła, był mimo wszyst-
kich okoliczności 1987 roku 
źródłem nadziei, światłem 
przebijającym się przez ciem-
ność. Wróciły też wspomnie-
nia tych, którzy oddali życie 
w stanie wojennym, padli od 
kul, zmarli w wyniku represji, 
utraty zdrowia w więzieniach, 
po pobiciach. 

Czy wykorzystaliśmy 
mądrze i godnie ich ofiarę?
Czy potrafiliśmy właściwie
skorzystać ze zbiorowego 
doświadczenia?  

Krzysztof Dośla

E-głosowanie możliwe, ale…  
Każda organizacja związko-

wa, wzorem ZRG NSZZ „S”, może 
wprowadzić dla członków ko-
misji     możliwość głosowania 
drogą elektroniczną, za pomocą 
poczty internetowej lub wiado-
mości SMS. E-głosowanie możli-
we jest jednak po przyjęciu przez 
organizację regulaminu e-głoso-
wania. Należy wybrać sekretarza 
odpowiedzialnego za e-głosowa-

nia, a każdemu członkowi komi-
sji przypisać   dane kontaktowe 
– imienny adres e-mail lub numer 
telefonu. E-głosowanie ma pełnić 
rolę uzupełniającą. Drogą elek-
troniczną nie można prowadzić 
wyborów, które zgodnie ze Statu-
tem „S” mają charakter tajny oraz 
kwestii związanych z budżetem 
organizacji.  
Rozmowa z Bogdanem Olszew-
skim tutaj…>>

E-głosowanie możliwe, ale...

Poważne gospodarki nie boją 
się płacić za pracę. Wmawiano 
nam, że naszym atutem jest ta-
nia siła robocza. Tak, jak gdyby 
mityczny inwestor za chwilę nie 
mógł poszukać sobie jeszcze tań-
szej siły roboczej. Wyższe płace 

oznaczają wyższą konsumpcję. Ta 
przekłada się na wzrost produk-
cji, który wymaga więcej rąk do 
pracy.

Zdaniem części ekonomistów 
i polityków każdy wzrost płac, 
także tej minimalnej, spowoduje 

konieczność zwalniania pracowni-
ków, bo podraża koszty pracy. Za-
pominają, że jeśli pracodawca nie 
jest w stanie prowadzić biznesu 
tak, aby móc zapłacić pracowni-
kom po 2000 złotych brutto, czyli 
netto – na rękę – niecałe 1500 zło-
tych, to niechaj lepiej zwinie swój 
interes.

Więcej w naszym Raporcie 
o płacach w listopadowym Maga-
zynie Solidarność. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozegnalismy-w-2016-roku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/e-glosowanie-w-organizacjach-zwiazkowych-mozliwe-ale-pod-pewnymi-warunkami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-dalej-z-wynagrodzeniami-pracownikow-sluzby-zdrowia


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KATARZYNA KARCZEWSKA, przewodnicząca 
OZ NSZZ „Solidarność” Prac. Cywilnych Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

– Należę do „Solidarności”, bo uważam, że razem 
można więcej zdziałać niż w pojedynkę. Wspólne cele 
i wartości bardziej motywują do aktywnego działa-
nia w związku, a co za tym idzie, działania dla dobra 

wszystkich pracowników. Przynależność do związku zawodowego daje 
poczucie bezpieczeństwa, które jest ważne dla każdego człowieka.

HISTORIA tak było

ORLĘTA LWOWSKIE

iBiS NR 44 (295) 2 LISTOPADA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

W naszych listopadowych wizytach na cmen-
tarzu nie idzie tylko o jesienny spacer, o chwilę 

refleksji czy spotkanie krewnych. Idzie przede
wszystkim o naszą modlitwę. Zmarli nie 

tyle potrzebują naszych kwiatów, wią-
zanek czy zniczy, ile raczej szczerej, 

płynącej z serca modlitwy 

ks. abp  
Stanisław Gądecki.

ZAPYTAJ prawnika

JEDNAKOWE 
WYNAGRODZENIE DLA 
MŁODYCH PRACOWNIKÓW

Kongres Pamięci
Gdańskie Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowuje I Pomorski 
Kongres Pamięci Narodowej pod hasłem zaczerpniętym ze słów 
śp. Anny Walentynowicz – „Musimy się na nowo policzyć!”. Kon-
gres odbędzie się w piątek 18 listopada 2016 r. w Sali BHP, miejscu 
szczególnym. Kongres otworzy  prezes IPN dr Jarosław Szarek. 
Wymienimy się pomysłami, kontaktami, pomyślimy o formach 
współpracy. Program tutaj…>>

Obecne przepisy pozwalają na 
zatrudnienie pracownika w pierw-
szym roku pracy za wynagrodze-
niem w wysokości 80 proc. wy-
nagrodzenia minimalnego. Celem 
przyjęcia takiego rozwiązania mia-
ła być poprawa sytuacji na rynku 
pracy, zwłaszcza osób młodych. 
Regulacja została wprowadzona w 
specyficznych warunkach społecz-
no-gospodarczych ze szczególnie 
wysokim poziomem bezrobocia. 

Nowelizacja ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę 
przewiduje w powyższym wzglę-
dzie istotną zmianę. Uchylony zo-
stał przepis różnicujący wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę pracowników ze względu 
na staż pracy. Po zmianie wszyscy 

pracownicy, 
bez względu na 
staż pracy, muszą 
mieć zapewnianą, co 
najmniej płacę minimal-
ną. 

Określona w ustawie gwa-
rancja minimalnego wynagro-
dzenia wyznacza dolną granicę 
wynagrodzenia, jakie przysługuje 
pracownikowi zatrudnionemu 
w pełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy, niezależnie od posia-
danych kwalifikacji, składników
wynagrodzenia, jak i szczególnych 
właściwości i warunków pracy. 

Zmiana wejdzie w życie 1 stycz-
nia 2017 r. 
Stan na 2 listopada 2016 r.

Łukasz Sulej

Politycy nadużyli władzy, bo 
posłali na protestujących stocz-
niowców policjantów, ale war-
szawska prokuratura oskarżyła 
związkowców Karola Guzikie-
wicza, wiceprzewodniczącego 
KM NSZZ „S” w Stoczni Gdań-
skiej, Zbigniewa Stefańskiego 
i Roberta Puszcza o pobicie po-
licjantów podczas demonstracji 

w Warszawie w kwietniu 2009 r. 
Doszło wówczas do starć mani-
festantów z policją. Funkcjona-
riusze użyli pałek i gazu. 20 paź-
dziernika br. w Warszawie odbyła 
się kolejna rozprawa. Trwała…10 
minut. Sędzia odczytała nazwiska 
79 jakoby pokrzywdzonych poli-
cjantów. Otrzymali oni wezwania 
na rozprawę. Żaden nie przybył.

Proces wymierzony w „S”

28 stycznia 2015 r. w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Śródmieścia miała miejsce kolejna rozprawa 
związkowców... Stoczniowcy na rozprawę do kombinezonów 
przypięli wówczas swoje odznaczenia.
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1 listopada 1918 r. młodzież 
akademicka i gimnazjaliści chwy-
cili za broń (uzbrojeni w karabiny 
złożone w podziemiach Politech-
niki Lwowskiej) by udowodnić, 
że ich miasto Lwów jest Semper 
Fidelis (Zawsze Wierny). Kilka 
godzin wcześniej nocą uzbrojeni 
Ukraińcy zajęli ratusz, dworzec 
i pocztę. Wydano odezwę, w któ-
rej nakazywano mieszkańcom 
podporządkowanie się Zachod-
nioukraińskiej Republice Ludo-
wej.

Do walki stanęli żołnierze tajnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Mimo, że we Lwowie pozostali 
nieliczni polscy oficerowie m.in.
por. Ludwik de Laveaux i kpt. Cze-
sław Mączyński, wnet gotowym 
do najwyższej ofiary obrońcom
miasta przyszli z pomocą oficero-
wie Mieczysław Boruta-Spiecho-
wicz i Bronisław Pieracki.

Rozpoczęły się walki o Dom 
Technika, Dom Akademicki, Szko-
łę Kadecką, Cytadelę, gmach 
Poczty Głównej, Ogród Kościusz-
ki. Ciężkie boje stoczono o Górę 

Stracenia i Redutę Śmierci na Per-
senkówce.

Po ściągnięciu trzech sotni Strzel-
ców Siczowych Ukraińcy przeszli do 
kontruderzenia (dwa lata później 
Ukraińcy byli naszymi sojusznikami 
w walce z bolszewikami).

Do punktów werbunkowych 
zgłaszali się gimnazjaliści i młod-
si. Spośród 6 tysięcy ochotników 
połowa nie ukończyła 17 roku 
życia. Historia nadała im miano 
„Orląt”. 13-letni Antoś Petrykie-
wicz został kawalerem Orderu 
Virtuti Militari.

– W chwili, gdy wykreślano 
granice Europy, biedząc się nad 
pytaniem, jakie są granice Polski, 
Lwów wielkim głosem odpowie-
dział: Polska jest tutaj – powie-
dział marszałek Francji i Polski 
Ferdynand Foch.

W Panteonie Chwały na Cmen-
tarzu Łyczakowskim spoczęły pro-
chy 2859 obrońców. Uroczyste 
otwarcie odnowionego cmenta-
rza nastąpiło 24 czerwca 2005 r.
O Grobie  
Nieznanego Żołnierza…>>

27 i 28 października 2016 r. 
w Gdyni odbyło się WZD Sekcji 
Krajowej Pracowników Cywilnych 
MON NSZZ „S”. Przyjęto m.in. sta-
nowisko w sprawie Stoczni Mary-
narki Wojennej S.A.

Delegaci przyjęli też sprawozda-
nie z działalności Rady Sekcji Krajo-
wej i Komisji Rewizyjnej z połowy 
kadencji.

Akces do Sekcji Krajowej zgłosi-
ły nowe organizacje zakładowe „S” 
z 12 Wojskowego Oddziału Gospo-
darczego z Torunia, z Wojskowego 
Szpitala w Ełku, a z naszego regio-
nu z 18 Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego z Wejherowa, zatrud-
niającego blisko 500 osób. Liderem 
Tymczasowej Komisji Zakładowej 
został tam Jan Detlaf.

Delegaci przyjęli uchwały i sta-
nowiska dotyczące działań na 
rzecz poprawy sytuacji materialnej 
pracowników budżetowych za-
trudnionych w MON. W sprawie 
pracowników sfery materialnej 

tj.: wojskowych przedsiębiorstw 
i nawarstwiających się proble-
mów, wobec braku woli współ-
pracy ze strony Zarządu Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej z Radą Sekcji 
Krajowej, postanowiono zwrócić 
się o interwencję do Sekretariatu 
Służb Publicznych i Komisji Krajo-
wej NSZZ „S”.

Wobec trwającej upadłości 
i zagrożenia dla miejsc pracy, 
przyjęto stanowisko w sprawie 
Stoczni Marynarki Wojennej S.A., 
a także podjęto decyzje o wy-
stąpieniach do MON w sprawie 
problemów z innych zakładów, 
w tym Wojskowych Zakładów In-
żynieryjnych z Dęblina.

Gośćmi WZD byli m.in. ks. 
prałat Sławomir Decowski, dusz-
pasterz ludzi pracy archidiecezji 
gdańskiej, Jerzy Wielgus, prze-
wodniczący Sekretariatu Służb 
Publicznych NSZZ „S”, i Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”.

Cywilni z MON

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorski-kongres-pamieci-narodowej-juz-18-listopada-w-sali-bhp-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/2-listopada-1925-r-grob-nieznanego-zolnierza
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