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Barroso odpowiada 
gdańskiej „Solidarności”

Przewodniczący ZRG „S” 
Krzysztof Dośla otrzymał 17 
grudnia pismo, w którym prze-
wodniczący Komisji Europejskiej 
José Manuel Barosso dziękuje 
za przesłanie postulatów związ-
kowych „O godną pracę, płacę 
i emeryturę”. W liście znalazło się 
zapewnienie, że postulaty zosta-
ły przesłane do struktury Komisji 
Europejskiej zajmującej się spra-
wami zatrudnienia i spraw socjal-
nych, która udzieli szczegółowej 
odpowiedzi.

Posiedzenie KK
Ostatnie w tym roku po-

siedzenie Komisji Krajowej „S” 
rozpoczęło się dziś w Gdańsku. 
Związkowcy zamierzają podjąć 
m.in. decyzję o złożeniu skargi do 
Komisji Europejskiej ws. ostatnich 
zmian w kodeksie pracy.

Protest w Lidl
Przez dwie godziny związkow-

cy z Solidarności blokowali 17 
grudnia kasy dwóch katowickich 
marketów Lidl, płacąc za zakupy 
groszówkami. Był to protest prze-
ciwko złemu traktowaniu pra-
cowników w sklepach i centrach 
dystrybucyjnych należących do tej 
sieci handlowej.

By czas nie zatarł 
pamięci

Bez rozliczenia przeszłości nie 
da się budować przyszłości naszej 
Ojczyzny – mówił Piotr Duda, prze-
wodniczący „S” 17 grudnia podczas 
obchodów 32. rocznicy pacyfikacji
kopalni Wujek w Katowicach.

Przywrócić 
przewodniczącego 
do pracy!

Lubelska „S” rozpoczęła wczo-
raj przed Urzędem Marszałkow-
skim akcję protestacyjną w obronie 
niesłusznie zwolnionego Leszka 
Rudzińskiego, przewodniczącego 
OZ przy PKS „Wschód” w Lublinie. 
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O tyle wzrosła wydajność pracy Polaków w zeszłym roku. To rekord Europy.

CZYIM KOSZTEM PREZYDENT 
oszczędzi na szkole?

Władze Gdańska chcą, by 
nowa publiczna szkoła w Ko-
koszkach była prowadzona przez 
niepubliczny podmiot, bo tym 
sposobem miasto zaoszczędzi na 
jej utrzymaniu. Prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz, choć kilka 
miesięcy temu mówił, że sprawa 
nie jest przesądzona, ogłosił jed-
nak konkurs na wybór operatora 
budowanej w Kokoszkach szkoły.

– Dzięki możliwości odlicze-
nia podatku VAT zaoszczędzi-
my w ten sposób 6,7 mln zł 
– stwierdził Paweł Adamowicz 
w portalu „Gazetae Trójmiasto”. 
Wydzierżawienie budynku szko-
ły przez miasto zewnętrznemu 
podmiotowi otwiera furtkę do 
odzyskania 6,7 mln zł podatku 

VAT. Ale to nie jedyne oszczęd-
ności, na które liczy miasto.

Bożena Brauer, przewodniczą-
ca KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdańsku 
wyjaśnia, że nauczyciele w nowej 
szkole mają być zatrudnieni na 
podstawie umów o pracę, a nie 
w oparciu o Kartę nauczyciela.

– Traktuję to jako sposób na 
obejście obowiązującego prawa. 
W ten sposób prezydent Gdańska 
chce zaoszczędzić na nauczycielach 
– mówi Bożena Brauer. – I choć pre-
zydent twierdzi, że w nowej szkole 
mają pracować najlepsi nauczycie-
le, nie wydaje mi się, żeby było to 
prawdopodobne. Przecież warunki 
pracy będą mieli gorsze niż w in-
nych publicznych placówkach.

Wolność krzyżami się mierzy 
– zaczął wersem „Czerwonych ma-
ków na Monte Cassino” Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przy 
pomniku Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku 16 grudnia, w 43 rocz-
nicę grudniowej masakry.

– Historia naszej Ojczyzny zna-
czona jest zbyt wieloma krzyżami. 
Wydawało się, że po masakrze 
dokonanej przez komunistycz-
nych siepaczy w Czerwcu 1956 
roku w Poznaniu, że to już wię-
cej na polskiej ziemi nie może się 
przydarzyć, a jednak… Przyszedł 
Grudzień roku 1970 i po raz kolej-
ny stoczniowcy, portowcy, Polacy 
wyszli na ulicę by się upomnieć o 
godność człowieka pracy. Władza 
przeciwko protestującym wypro-
wadziła czołgi i kazała strzelać do 
ludzi tak, aby zabić.  A później był 
stan wojenny. Tyle razy brat strze-
lał do brata. Czy nie jest tak, że 
zbrodnia nieukarana rodzi bezkar-

ność – pytał dramatycznie Krzysz-
tof Dośla.

W Gdyni główne uroczystości 
obchodzono 17 grudnia. – Nasi 
grudniowi bohaterowie uczą nas, 
że o swoje trzeba walczyć. Że nie 
zbudujemy lepszego państwa, je-
śli nasza aktywność ogranicza się 
jedynie do oglądania telewizji i 
wpisywania komentarzy w Inter-
necie. Politycy i pracodawcy będą 
nas źle traktować tak długo, jak 
długo im na to pozwolimy – mó-
wił podczas Apelu poległych pod 
pomnikiem Ofiar Grudnia 1970
Roman Kuzimski. 

Modlitwę poprowadził ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź. – Ta zbrod-
nia dotąd nie została rozliczona. 
Ale Gdynia pamięta. Gdynia ma 
swoją godzinę W – mówił ks. ar-
cybiskup.

Pełną relację z uroczystości 
grudniowych w Gdańsku i Gdyni 
znajdziesz na naszej stronie inter-
netowej www.solidarnosc.gda.pl.

PAMIĘTAMY!

ROMAN KUZIMSKI: 43 lata po 
masakrze, tu w tym miejscu war-
to zadać sobie pytanie, dlaczego 
dzisiaj w swoim wolnym kraju, 
za który oni ginęli, tak ciężko 
związać nam koniec z końcem. 
Dlaczego polscy pracownicy tak 
doceniani za granicą, w swoim 
własnym kraju nie mogą zarobić 
na utrzymanie rodziny. 

ABP. SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ: 
- Mieszkańcy Wybrzeża przez 
1970 rok i 1980 rok a później 
przez lata stanu wojennego dali 
różnorodne świadectwa swej 
miłości do Ojczyzny, do Kościoła, 
do ideałów Solidarności. A prze-
cież ni słowem o 16 grudnia nie 
wspomina się na różnych niwach. 

KRZYSZTOF DOŚLA: Jakże 
przejmująco brzmią słowa siostry 
jednego w zamordowanych, 
wówczas 12-letniej dziewczynki: 
„Już nigdy nie zaśpiewam „Uko-
chany kraj”. Zbrodnia nieukarana 
wciąż jest jątrzącą się raną. Jak 
szyderstwo brzmi uzasadnienie 
wyroku uniewinniającego „kata 
Trójmiasta” Stanisława Kocioła z 
wiosny tego roku.

W uroczystościach uczestniczyły 
poczty sztandarowe „Solidarno-
ści” z naszego Regionu.



HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Umowy śmieciowe będą przekształcane 

w umowy o pracę. W Polsce mają być wyższe 
płace, mieszkania, praca i solidna polityka 

prorodzinna, oznaczająca przejmowanie 
części kosztów wychowania dzieci 

przez państwo. Jeśli ktoś z naszym 
programem się nie zgadza, mini-

strem ani wiceministrem nie 
będzie.

prezes PiS 
i były premier 

Jarosław Kaczyński 
dla „Tygodnika 

Solidarność”.

JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ!

ZAPYTAJ prawnika

BADANIE 
LEKARSKIE 
PRACOWNIKÓW

MACIEJ DĄBROWSKI, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” MOPR w Gdańsku

– Czułem ogromna potrzebę przynależności do 
grupy. A „Solidarność” jest szczególną grupą ludzi po-
łączonych ideą niesienia pomocy innym. Tutaj czuje się 
jak w rodzinie. Wszyscy jesteśmy sobie bliscy, wzajem-
nie sobie pomagamy zarówno w życiu zawodowym, 

jak i prywatnym.

PRZEWODNICZĄCY PE 
przeciwko śmieciówkom

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 51 (145) 18 GRUDNIA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Olga Zielińska 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Istnieją trzy rodzaje badań le-
karskich pracowników: wstępne, 
okresowe i kontrolne (art 229 
kodeksu pracy). Wstępnym bada-
niom lekarskim podlegają: osoby 
przyjmowane do pracy oraz pra-
cownicy młodociani przenoszeni 
na inne stanowiska pracy i inni 
pracownicy przenoszeni na stano-
wiska pracy, na których występują 
czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie pod-
legają jednak osoby przyjmowane 
ponownie do pracy u danego pra-
codawcy na to samo stanowisko 
lub na stanowisko o takich samych 
warunkach pracy, na podstawie 
kolejnej umowy o pracę zawartej 
w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu poprzedniej umowy 
o pracę z tym pracodawcą.

Na badania kontrolne mu-
szą zostać skierowane wszystkie 
osoby powracające do pracy po 
nieobecności spowodowanej 
chorobą, trwającej ponad 30 dni. 
Poddanie się kontrolnym bada-
niom lekarskim jest obowiązkiem 

pracownika wyni-
kającym ze stosunku 
pracy i niewykonanie 
tego obowiązku stanowi 
wykroczenie przeciwko dys-
cyplinie pracy, które uzasadnia 
zastosowanie wobec pracownika 
kary porządkowej.

Badania lekarskie pracowni-
ków wykonywane są na podsta-
wie skierowania wystawionego 
przez pracodawcę, które powinno 
zawierać:
 określenie rodzaju badania 

profilaktycznego, jakie ma być
wykonane (wstępne, okreso-
we, kontrolne)

 określenie stanowiska pracy, 
na którym osoba ta ma być za-
trudniona lub pracuje

 informacje o występowaniu na 
stanowisku lub stanowiskach 
pracy na których dana osoba 
ma pracować bądź już pracu-
je czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub warunków uciąż-
liwych.

Stan prawny na 17.12.2013 r.
Maria Szwajkiewicz

– Jestem zwolennikiem regulacji 
przeciwko umowom śmieciowym 
– mówił przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego Martin Schulz 
podczas spotkania 14 grudnia w 
Sosnowcu, w którym uczestniczyli 
Piotr Duda, szef „S” oraz Jan Guz 
(OPZZ) i Tadeusz Chwałka (FZZ).

Przedmiotem dyskusji była 
przede wszystkim ocena dialogu 
społecznego w Polsce, a także inne 
problemy, jak łamanie unijnych dy-
rektyw m.in. dot. czasu pracy oraz 
konwencji MOP. Zdaniem Martina 
Schulza pilnie potrzebna jest unijna 

dyrektywa przeciwdziałająca za-
trudnianiu na umowy śmieciowe. 
Tym bardziej, że do Polski trafia
dużo funduszy unijnych, ale nie 
przekłada się to niestety na lepsze 
standardy zatrudnienia. Konieczne 
są także regulacje dot. płacy mini-
malnej. W tym kontekście przewod-
niczący PE pochwalił nasz związ-
kowy projekt powiązania wzrostu 
płacy minimalnej z PKB. 

Martin Schulz zadeklarował, 
że osobiście przekaże związkowe 
postulaty premierowi Donaldowi 
Tuskowi. 

Symbolem pochodu kroczące-
go ulicami Gdyni 17 grudnia 1970 
r., na czele którego niesiono na 
drzwiach zwłoki młodego czło-
wieka był  Zbigniew Godlewski, 
utrwalony w balladzie jako Janek 
Wiśniewski. 

Zbigniew Godlewski mieszkał 
w Elblągu. Zaledwie kilka miesięcy 
przed grudniową masakrą skoń-
czył szkołę zawodową i zatrudnił 
się w gdyńskim porcie. 16 grudnia 
pojechał do Gdańska. Wieczorem 
napisał króciutki list do rodziców. 
„Kochani Rodzice, byłem dzisiaj 
w Gdańsku. Wszystko widziałem. 
Nie martwcie się… Zbyszek”. 

Nie zdążył go wysłać. List do 
rodziców przekazany przez kolegę 
Zbyszka, trafił 20 grudnia. Rankiem
17 grudnia Zbigniew Godlewski 
już nie żył. Zginął w pobliżu przy-
stanku SKM Gdynia Stocznia. Seria 
z karabinu maszynowego przeszy-
ła mu głowę i klatkę piersiową. 
Jego ciało robotnicy położyli na 
drzwiach i ponieśli ulicą Świętojań-
ską do centrum Gdyni. Przy koście-
le Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, robotnicy otrzymali od księdza 
krzyż i kwiaty, które położyli przy 
ciele zabitego. Robotnicy zanie-
śli ciało pod budynek Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej. Po 
drodze kilka razy byli ostrzeliwani 
i obrzucani gazem łzawiącym. Kil-
kakrotnie musieli pozostawić ciało 
na ulicy i schować się w okolicz-
nych bramach. 

O śmierci syna państwo Go-
dlewscy dowiedzieli się z telegra-
mu, jaki 18 grudnia wysłał jego 
przyjaciel, który był świadkiem 
śmierci ich syna. Rodzice bezsku-
tecznie próbowali zobaczyć ciało 
syna w szpitalu w Gdyni. Trzy dni 
później w niedzielę wieczorem u 
państwa Godlewskich zjawili się 
ludzie z Urzędu Wojewódzkiego w 
Gdańsku i poinformowali, że mają 
przygotować się na pogrzeb syna 
pogrzeb. Pochówek Zbigniewa 
Godlewskiego odbył się tuż przed 
północą na cmentarzu w Gdańsku 
Oliwie. W ten sposób, po cichu, 
bez możliwości godnego pożegna-
nia się, grzebano wszystkie ofiary
masakry na Wybrzeżu. Dopiero w 
marcu 1971 r. zwłoki Zbigniewa 
Godlewskiego zostały ekshumo-
wane, a następnie pochowane na 
cmentarzu w Elblągu.

Przeczytaj na naszej stronie 
internetowej reportaż o śmierci 
Zbigniewa Godlewskiego „Nasz 
syn nie był przestępcą”.

Przewodniczący KK Piotr Duda 
zwrócił się do pracodawców 
o skrócenie czasu pracy w placów-
kach handlowych w Wigilię. W li-
ście zaapelował, aby  w tym roku 
zamknąć sklepy najpóźniej o godz. 
14.00. Wigilia to dla Polaków 
dzień niezwykły. Praca w tym dniu 
w godzinach popołudniowych to 
zdecydowanie zły obyczaj.

W Wigilię DO 14

Wigilie wolne od pracy są w Bułgarii, w Czechach, na Łotwie, 
na Słowacji i w Estonii. 
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