
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

8 mld zł
Tyle wydaje resort MSWiA na emerytury byłych funkcjonariuszy służb PRL, 
sięgających nawet 22 tys. zł. Przeciętne świadczenie to 4-6 tys. zł. Średnia emerytura 
z ZUS to „na rękę” 1660 zł. 
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Tarcza w budowie
Od poniedziałku 8 lutego br. 

oficjalnie funkcjonuje grupa or-
ganizacyjno-przygotowawcza 
przygotowująca teren bazy w Re-
dzikowie pod budowę amery-
kańskiej instalacji obrony przed 
rakietami balistycznymi. Pierw-
si Amerykanie już przybyli do 
tej podsłupskiej miejscowości, 
w której ma powstać tzw. tarcza 
antyrakietowa.

Strefa zmian
Teresa Kamińska została odwo-

łana z funkcji prezesa Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Minister nie podał powodów od-
wołania. Można jedynie domnie-
mywać, iż jednym z powodów 
jest raport OLAF (Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finanso-
wych) z jesieni ub.r. na temat 
wydatkowania jednej z dotacji. 
Jej miejsce zajęła Aleksandra Jan-
kowska. PSSE obejumuje swoim 
działaniem kilka województw.  

Młoda „S”
8 lutego Rada Regionalnej 

Sekcji Młodych NSZZ „S” dysku-
towała na temat grup proble-
mowych, w skład których mogli-
by wejść jej członkowie. Chodzi 
o zespoły robocze, które zajmą 
się akcjami społecznymi, współ-
pracą z Radą Dialogu Społeczne-
go, BHP, kontaktami z uczniami 
i studentami. 

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WOJEWODA Z WIZYTĄ W „S”

FO
T.

 O
LG

A
 Z

IE
LI

Ń
SK

A

Dariusz Drelich, wojewoda po-
morski spotkał się w piątek 5 lutego 
br. z członkami Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Te-
matem rozmów było m. in. omówie-

nie sytuacji gospodarczej w naszym 
województwie, jak również proble-
my pracownicze. Wojewoda Drelich 
zadeklarował wolę współpracy przy 
ich rozwiązywaniu. Więcej...>>

Nie przyniosły rezultatów ne-
gocjacje związkowców NSZZ „S” 
z przedstawicielami zarządu DCT 
Gdańsk SA prowadzone 27 i 28 
stycznia br. By zwrócić uwagę 
społeczności międzynarodowej 
na problemy polskich dokerów 
związkowcy zaplanowali pikiety 
przed biurami australijskiego fun-
duszu Global Infrastructure Fund 
II, reprezentowanego przez Ma-
cquarie Group, który jest inwesto-
rem DCT. Pierwsze protesty, przy 
wsparciu międzynarodowych 
federacji zrzeszających trans-
portowców ITF i ETF, odbyły się  
1 i 2 lutego we Frankfurcie 
i w Luksemburgu.

Toczone od roku negocjacje 
„S” z zarządem DCT Gdańsk do-
tyczą zakładowego układu zbio-
rowego pracy.

– Od ponad roku oczekujemy 
m.in.: podwyżki wynagrodzenia 
zasadniczego, podpisania umów 
o pracę na czas nieokreślony z pra-
cownikami, których staż pracy 
w firmie wynosi co najmniej dwa
lata, szanowania prawa pracowni-
ków do zrzeszania się bez negatyw-
nych konsekwencji – to fragment 
związkowej petycji, skierowanej do 
zarządu DCT Gdańsk.Członkowie 
„S” z DCT Gdańsk domagają się też 
przywrócenia do pracy zwolnio-
nych związkowców. Więcej…>>
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Solidarność i ekologia: 
zobacz film
Czy ochrona środowiska naturalnego 
i nowoczesna gospodarka mogą być 
ze sobą kompatybilne? „Solidarność” 
promuje i wspiera działania proekolo-
giczne. Zarówno jeśli chodzi o miejsca 
pracy, jak i poszczególne segmenty 
gospodarki. Zobacz film...>>

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Przekaż 1 proc. swojego podatku na Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, 

prowadzącą m.in. Fundusz Stypendialny im. NSZZ „S”. Udostępniliśmy dar-
mowy program, za pomocą którego szybko i łatwo można wypełnić dekla-
rację PIT. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

96 lat temu 
Błękitna Armia 
stanęła nad 
Bałtykiem. 10 
lutego 1920 
roku generał Jó-
zef Haller, wraz 
z polską admini-

stracją, przybył do Pucka i dokonał 
zaślubin Polski z morzem, rzuca-
jąc, w imieniu Państwa Polskiego, 
pierścień w bałtyckie fale. Sześć lat 
po tym symbolicznym akcie prawa 
miejskie zostały nadane Gdyni, 
która stała się symbolem II RP.

Narodziło się miasto – sym-
bol kreatywności i energii mło-
dego państwa oraz przykład 
dalekowzroczności ówczesnych 
jego przywódców Józefa Piłsud-
skiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Paderewskiego, Win-
centego Witosa.

Na bieg spraw państwa, na 
jego politykę, miały wówczas 
wpływ wielkie postaci. Po nocy 
rozbiorowej, po wymazaniu przez 
zaborców Polski z mapy świata, 
u sterów odrodzonej Ojczyzny sta-
nęłi ludzie, dla których interes pań-
stwa i pomyślność jego obywateli 
były ponad wszystkim. Ich plany 
i koncepcje wykraczały o dziesię-
ciolecia w przyszłość. Powstały zrę-
by polskiej gospodarki morskiej.

U zarania państwowości Sejm, 
złożony z przedstawicieli wywo-
dzących się z trzech zaborów 
i przywódcy państwa, w gospo-
darce morskiej widzieli siłę napę-
dową i koło zamachowe dla całej 
gospodarki. Przez skromne okno 
stu kilkudziesięciu kilometrów wy-
brzeża otwarto Polskę na świat.

Chciałoby się dzisiaj, by gospo-
darka morska była tym kołem na-
pędowym. W przedsiębiorstwach 
tej branży tkwi potencjał kreatyw-
ności i innowacyjności. Mam na-
dzieję, że ministerstwo gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej 
oraz jego szefowie dostrzegą ten 
potencjał i wykorzystają ku po-
żytkowi wspólnemu. Tak, byśmy 
obchodząc setną rocznicę zaślubin 
Polski z morzem mogli powiedzieć, 
że te kilka lat wykorzystaliśmy jak 
najlepiej, a gospodarka morska 
wróciła na należne jej miejsce.

Krzysztof Dośla

ZAŚLUBINY 
Z MORZEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-z-dct-gdansk-sa-pikietuja-w-europie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WfjE81y-lbQ
http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mniej-zwolnien-grupowych-ale-2


CYTAT tygodnia

Niezależnie z której strony byłaby wymierzona 
niegodziwość w stronę Polski, to pani premier 

i cały naród polski mogą liczyć na wsparcie 
Węgier.

premier Węgier Viktor Orban 
podczas konferencji prasowej 

z Beatą Szydło w Budapeszcie 
8 lutego br.

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

BOGUMIŁA CISZEWSKA, zastępca 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni

– Należę do „Solidarności” od 35 lat, ponieważ uwa-
żam, że tylko szeroko zakrojone działanie i współdziała-
nie ludzi o podobnych poglądach i dążeniach poprzez 
ich solidarną pracę jest w stanie zmienić nasze życie 

i podnieść komfort pracy. Do najważniejszych problemów w mojej pracy 
należą: zbyt mały prestiż wykonywanego zawodu, niedocenienie, a także 
brak wyważenia stosunku pracy do płacy.

ZMIANY 
W URLOPIE 
OJCOWSKIM
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90 LAT GDYNI

Uniwersytet Warszawski oferu-
je pracę doktorantowi. Wymaga-
na jest znajomość sześciu języków. 
Z ogłoszenia wynika, iż kandydat 
powinien być uczestnikiem stu-
diów doktoranckich w zakresie 
archeologii lub historii, znać grekę 

i łacinę oraz języki angielski, fran-
cuski, niemiecki i włoski w stopniu 
umożliwiającym swobodne czyta-
nie, posiadać warsztat epigraficz-
ny, dodatkowym atutem ma być 
znajomość prawa rzymskiego. 
Pensja – 1000 zł.

NA SMUTNO 

DOKTORAT za tysiaka

Pożegnanie związkowca
W poniedziałek 8 lutego br. 

pożegnaliśmy Romana Wyżli-
ca, działacza „Solidarności” 
Stoczni Północnej. Uroczysto-
ści żałobne i pogrzebowe od-
były się w Lubichowie w po-
wiecie starogardzkim. Roman 
Wyżlic był absolwentem Wy-
działu Łączności Politechniki 
Gdańskiej (1956 r.). Od 1968 r. 
był pracownikiem Stoczni Północnej. Uczestniczył w strajku i de-
monstracjach w grudniu 1970 r. W sierpniu 1980 r. brał udział 
w strajku w stoczni. Był delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. 14 i 15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Stocz-
ni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył 
sztandar NSZZ,,S” Stoczni Północnej. W kwietniu 1983 r. został 
na trzy miesiące aresztowany. Był inicjatorem i współorganizato-
rem Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Więcej…>>

Widok z Kamiennej Góry na Marinę Gdynia. Na dalszym planie 
Molo Południowe i Basen I Prezydenta, w głębi Mierzeja Helska.

RAFAŁ KONKOLEWSKI/WIKIMEDIA COMMONS

10 lutego 1926 r. Gdynia, mia-
sto powstałe z morza i ambicji II RP, 
otrzymała prawa miejskie. Nazwa 
Gdina została wymieniona w do-
kumencie z 1253 r., jako wioska 
należąca do parafii w Oksywiu. Na
mocy Traktatu wersalskiego z 1920 
roku Polsce przyznano 140 km 
wybrzeża. Impulsem do rozwoju 
miasta była budowa portu i bazy 
marynarki wojennej wobec nie-
pewnej sytuacji w Wolnym Mieście 
Gdańsku. 23 września 1922 roku 
Sejm przyjął ustawę o budowie 
portu w Gdyni.

Napływ ludności i dynamiczny 
rozwój portu sprawiły, że w cią-
gu kilkunastu lat Gdynia ze wsi 
rybackiej przekształciła się w no-
woczesne miasto z nowoczesną 

infrastrukturą, bogatym życiem 
kulturalnym i naukowym, zamiesz-
kanym przez 127 tys. osób w 1939 
roku. Już w kwietniu 1923 roku 
nastąpiło otwarcie portu tymcza-
sowego. Kolejne etapy budowy 
portu doprowadziły do powsta-
nia portu towarowego, rybackie-
go i pasażerskiego oraz stoczni. 
W 1930 roku uruchomiono pierw-
szą regularną linię pasażerską Gdy-
nia–Nowy Jork. W 1934 r. Gdynia 
stała się największym portem na 
Bałtyku.

Po bohaterskiej obronie Gdyni 
i Kępy Oksywskiej w 1939 r. miasto 
dostało się pod okupację niemiec-
ką. Wysiedlono ok. 80 procent 
mieszkańców. Obecnie Gdynia liczy 
ok. 250 tys. mieszkańców.

Nadchodzi czas zmian w usta-
wie o systemie oświaty i na stano-
wiskach kuratorów oświaty. Woje-
woda pomorski rozpisał 1 lutego 
br. konkurs na to stanowisko. To 
też było głównym motywem wtor-
kowych obrad Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S”.

Spotkanie oświatowej „S” było 
też okazją do zaprezentowania 
efektów spotkania sekcji krajowej 
z minister Anną Zalewską.

– Zmiany, jakie planujemy 
w oświacie, nie mogą odbyć się 

kosztem nauczycieli – zadeklaro-
wała minister edukacji Anna Za-
lewska na spotkaniu z Radą Krajo-
wej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”. Minister edu-
kacji planuje m.in. zniesienie eg-
zaminu po klasie szóstej szkoły 
podstawowej, odbiurokratyzowa-
nie oświaty, zmianę funkcjono-
wania nadzoru pedagogicznego. 
Związkowcy z „S” nadal akcentują 
potrzebę ujednolicenia pensum 
pedagogów, psychologów, logo-
pedów i doradców zawodowych.

PRZED REFORMĄ OŚWIATY

Obowiązująca od 2 stycznia 
bieżącego roku nowelizacja kodek-
su pracy wydłuża okres, w którym 
ojcowie będą mogli wykorzystać 
urlop ojcowski. Po zmianie mają na 
to czas do ukończenia przez dziec-
ko 24 miesięcy życia, a nie jak do-
tychczas do ukończenia pierwszego 
roku życia. Ponadto urlop ojcowski 
może być wykorzystany jednora-
zowo albo nie więcej niż w dwóch 
częściach, z których żadna nie może 
być krótsza niż tydzień. Niezmie-
nione pozostały natomiast zasady 

udzielania urlo-
pu ojcowskiego. 
Pracownik ojciec 
ma prawo do urlopu 
w wymiarze do 2 tygodni. 
Urlopu ojcowskiego udziela 
się na pisemny wniosek pracow-
nika, składany w terminie nie krót-
szym niż 7 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z urlopu. Pracodawca 
jest zobowiązany uwzględnić wnio-
sek pracownika.
Stan prawny na 10.02.2015 r.

Łukasz Sulej

Środa Popielcowa (Popielec) 
− w kalendarzu liturgicznym jest 
pierwszym dniem Wielkiego Po-
stu przed Wielkanocą. W Kościele 
katolickim kapłan posypuje gło-
wy wiernych popiołem na znak 
pokuty i mówi: „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię” lub 
„Z prochu powstałeś i w proch 
się obrócisz”.  Popiół pochodzi 
z palm poświęconych w Niedzie-
lę Palmową z ubiegłego roku. 
Czterdziestodniowy okres poku-

Popielec

Obraz Juliana Fałata: Popielec.
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ty przygotowuje do Misterium 
Paschalnego Chrystusa. W Środę 
Popielcową katolików obowiązuje 
post ścisły. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/roman-wyzlic-pozegnanie
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