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           Młody człowiek 

śmiał się ze swojego 

dziadka, że ten się inte-

resuje polityką i, że 

chodzi na wybory. 

- Dziadku to bez sensu, 

bagno, ja mam to 

gdzieś, wisi mi to... 

- Widzisz wnuczku ja 

się interesuję... mimo, 

że mam już ponad 70 

lat i jestem na emery-

turze. Martwi mnie 

jednak to że, Twoje po-

kolenie nie chodzi na 

wybory. Powinno Cię to 

interesować bo to Ty 

będziesz musiał praco-

wać do 67 roku życia, 

płacić wysokie podatki, 

walczyć o pracę, czekać 

do lekarza miesiącami 

a na starość dostaniesz 

marne grosze...  

          To politycy usta-

lają warunki Twojego 

życia Ty masz wpływ 

na wybór polityków. 

musisz spełnić jeden 

warunek idź na wybo-

ry. Jak się interesują 

nami wyborcami po-

dam tylko jeden przy-

kład. W lipcu tego ro-

ku związkowcy zrze-

szeni w Solidarności  w 

bytowskich zakładach 

ale nie tylko oni złożyli 

wspólnie w Gminie i 

Starostwie postulat 

wprowadzenia darmo-

wej komunikacji. I co... 

Nic. Nasza władza na-

wet nie pofatygowała 

się nam odpowiedzieć 

na złożony postulat. 

Mówię władza a wła-

ściwie powinno to 

brzmieć politycy. 

          Kiedyś na spo-

tkaniu z pewnym 

amerykańskim pro-

fesorem usłyszałem 

taką radę - masz pro-

blem, który dotyczy 

Ciebie Twoich sąsia-

dów, Twojej ulicy, 

dzielnicy idź do swo-

jego polityka, zgłoś 

problem. jeżeli Ci nie 

pomoże to go zmień. 

          W listopadzie 

mamy okazję powie-

dzieć sprawdzam. To 

nie może być tak, że 

tylko znajomi, koledzy, 

rodzina głosuje na 

swojego radnego - poli-

tyka. Ty też masz swój 

interes w tym aby re-

prezentował on także 

Ciebie. Idź na wybory! 

Marian Rudnik 

           

Na wesoło 

Żona wysłała męża po zakupy 

i dała mu listę: 

 

1. Chleb 

2. Kiełbasa 

3. Mleko 

4. Pasta do zębów 

5. Papier toaletowy 

6. Piwo. 

 

Wraca, rozpakowuje: boche-

nek chleba, dwie kiełbasy, 

trzy kartony mleka, cztery 

tubki pasty do zębów, pięć 

rolek papieru i sześciopak 

piwa. 

 

Głupia żona zrobiła by awan-

turę. 

Mądra następnym razem 

zacznie listę od piwa.  
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W dniach 8-9 października w 

Bielsku Białej odbył się 

XXVII Krajowy Zjazd NSZZ 

Solidarność. Główny cel to 

wybory nowych władz 

związkowych na kadencje 

2014-2018. Region Podbeski-

dzie który był gospodarzem 

obrad przygotował obrady 

pod względem organizacyj-

nym, logistycznym perfek-

cyjnie. Ponad 300 delegatów 

przez dwa dni od rana do 

wieczora bardzo intensyw-

nie pracowało. 

          Zjazd jednak rozpoczął się 

jednak dzień wcześniej od 

udziału we Mszy Świętej, która 

miała charakter ekumeniczny. 

Biskupi Tadeusz Rakoczy i 

zwierzchnik kościoła luterań-

skiego w Polsce bp Paweł Anwe-

iler w słowie skierowanym do 

uczestników podkreślali, że So-

lidarność jest nadal potrzebna, 

może nawet bardziej dzisiaj niż 

kiedykolwiek  wcześniej. 

          Piotr Duda, który ponow-

nie został 

wybranym 

na przewod-

niczącego 

naszego 

związku, 

potwierdził 

dalszą kon-

tynuację 

działań 

związku w 

walce o po-

prawę wa-

runków życia ludzi pracy. W 

przyjętej uchwale programowej 

na nowa kadencję niezmiennie 

naczelnymi priorytetami są: 

- Obniżenie wieku emerytalnego 

zgodnie z prawem sprzed 2012 

roku; 

- Uchylenie wygaszania emery-

tur pomostowych; 

- Uchwalenie ustawy o zmianie 

ustawy o minimalnym wynagro-

dzeniu za pracę autorstwa 

NSZZ Solidarność; 

- Przywrócenie w kodeksie pra-

cy rozwiązań dotyczących czasu 

pracy sprzed nowelizacji z 

czerwca 2013 roku. 

 W swoim programowym wystą-

pieniu Piotr Duda podkreślił - 

Musimy być silni. Tylko z silny-

mi się liczą. Równocześnie 

zwracając się do członków Soli-

darności w pokorze stwierdził - 

Bez Was nic nie znaczę. 

          Wybrano także 104 osobo-

wy skład Komisji Krajowej jak 

również Komisję Rewizyjną. 

Wszystkie dokumenty, stanowi-

ska, uchwały są dostępne na 

stronie Komisji Krajowej. Ze 

spraw dotyczących naszego po-

dwórka miło nam poinformować 

o przyznaniu tytułu Zasłużony 

dla NSZZ Solidarność dla Anny 

Boguckiej- Skowrońskiej adwo-

kat, senator, sędzi Trybunału 

Stanu. 

          Zjazd poparł również po-

stulat członków naszego związ-

ku i uchwalił obniżenie składki 

członkowskiej poprzez nie po-

bieranie części składki za wyna-

grodzenie dotyczące pracy w 

nadgodzinach. Nowa składka 

będzie obowiązywać od 2015 

roku. 

Marian Rudnik 
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Jego Eksce-

lencja Sta-

nisław Gą-

decki, Arcy-

biskup Po-

znański i 

Przewodni-

czący Kon-

ferencji Epi-

skopatu 

Polski, po-

dejmując 

prośby 

członków 

Niezależne-

go Samorządnego Związku Zawodo-

wego Solidarność, słusznie zaakcep-

tował wybór Błogosławionego Jerze-

go Popiełuszki - kapłana i męczenni-

ka na ich Patrona przed Bogiem. 

Następnie Arcybiskup Stanisław 

Gądecki, zwrócił się pismem z dnia 

22 kwietnia 2014 roku do Stolicy 

Apostolskiej, w którym usilnie prosił, 

aby wybór ten zostały potwierdzony 

zgodnie z Normami dotyczącymi 

ustanawiania Patronów. 

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscy-

pliny Sakramentów, na mocy upraw-

nień udzielonych jej przez Ojca Świę-

tego FRANCISZKA, biorąc pod uwa-

gę, że wybór i zgoda jest dokonana 

zgodnie z prawem, przychyla się do 

próśb i uznaje – 

BŁOGOSŁAWIONEGO JERZE-

GO POPIEŁUSZKĘ, KAPŁANA I 

MĘCZENNIKA, PATRONEM 

PRZED BOGIEM CZŁONKÓW 

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄD-

NEGO ZWIĄZKU ZAWODOWE-

GO "SOLIDARNOŚĆ".  

 

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscy-

pliny Sakramentów, dnia 25 sierpnia 

2014 r. 

+ Arturus Roche, Arcybiskup Sekre-

tarz 

Conradus Maggioni, Prepozyt 

31 sierpnia w bazylice św. Brygi-

dy w Gdańsku abp Sławoj Leszek 

Głódź, metropolita gdański od-

czytał wiernym dekret Kongre-

gacji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów Stolicy Apostol-

skiej, ustanawiający bł. ks. Je-

rzego, kapłana i męczennika, pa-

tronem członków NSZZ 

"Solidarność". Nastąpiło to pod-

czas uroczystej Mszy Świętej 

sprawowanej z okazji 34. roczni-

cy powstania „Solidarności”. 

 

D E K R E T 

Członkowie Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego 

"Solidarność", w sposób szczególny 

czczą Błogosławionego Jerzego Po-

piełuszkę, kapłana i męczennika, 

który czyniąc prawdę w miłości (cf. 

Ef 4,15) i broniąc tych, którzy cierpią 

prześladowanie, nauczał, aby zło do-

brem zwyciężać (cf. Rz 12,21). 

Patron NSZZ Solidarność  
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18 października 2014r odbyły się 

uroczystości wprowadzenia relikwii 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościo-

ła pw. Najświętszego Serca Jezuso-

wego w Słupsku. w 30 rocznicę mę-

czeńskiej śmierci. Mszy Świętej prze-

wodniczył bp. Krzysztof Zadarko. 

Inicjatorem sprowadzenia relikwii 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościo-

ła "Na górce" był przewodniczący 

regionu Słupskiego Stanisław Szuka-

ła który w swoim wystąpieniu pod-

kreślił rolę Solidarności Słupskiej, 

która w pierwszą rocznicę śmierci 

księdza Jerzego umieściła na ścianie 

kościoła Najświętszego Serca Jezuso-

wego pamiątkową tablicę. Kościół 

ten dla związkowców był zawsze 

miejscem szczególnym. W nim ks. 

Włodzimierz Jankowski odprawiał 

msze święte za ojczyznę. Niestety, 

tablica została zarekwirowana i 

zniszczona przez SB. W spontanicz-

nym odruchu słupskiego społeczeń-

stwa została usypana z kamieni 

pierwsza tego typu w Polsce golgota. 

Bp. Zadarko w homilii przybliżając 

sylwetkę bł. ks. Jerzego zwrócił uwa-

gę na jego męczeńską śmierć. "Zło 

dobrem zwyciężaj" stało się dewizą 

która towarzyszyła ks. Jerzemu w 

walce o sprawiedliwość i godność dla 

ludzi pracy. Głoszenie prawdy, upo-

minanie się o godność człowieka do-

prowadziła ks. Jerzego do tragicznej, 

męczeńskiej śmierci. Jednak po-

wstał, dzisiaj jest wśród nas, patro-

nuje nam członkom Solidarności. 

Przesłanie, które w latach 80 ubie-

głego wieku głosił wciąż jest aktual-

ne może nawet bardziej niż w cza-

sach których żył.  

. Jeżeli w majestacie prawa potrafi-

my zamknąć do więzienia człowieka 

za batonik wart 99 groszy.  A czło-

wieka który zapłacił za niego kwotę 

40 zł potrafimy skazać prawomoc-

nym wyrokiem. I to wszystko na pod-

stawie donosu współpracowników. 

To czymże to się różni o spraw które 

działy się w okresie działalności ks. 

Jerzego. Podobno także działo się to 

w majestacie ówczesnego prawa.  

 

W Bytowie 

Także w Bytowie 

dzień później odbyła 

się uroczysta Msza 

Święta z okazji XXX 

rocz. śmierci ks. Je-

rzego w której 

uczestniczyli człon-

kowie NSZZ  

Solidarność na czele 

z S. Szukałą przew. 

Regionu Słupskiego, 

harcerze, mieszkań-

cy. 

Marian Rudnik 

XXX rocz. Śmierci bł. Ks. Jerzego 



Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

witania się, a nawet w czasie roz-

mowy. Zakażeniu sprzyja przeby-

wanie w dużych skupiskach osób. 

Próbując "przechodzić" grypę nie 

tylko narażamy się niebezpieczeń-

stwo powikłań pochorobowych ale 

także narażamy naszych kolegów, 

        Grypa jest ostrą 

wirusową chorobą 

zakaźną. Występuje 

zwykle epidemicznie 

najczęściej w naszym 

klimacie w sezonie 

jesienno - zimowym i 

wczesną wiosną.  

Epidemie występują 

zwykle cyklicznie co 2-3 

lata. Jej objawy są czę-

sto uważane za zwykłe 

przeziębienie i odwrot-

nie. Tymczasem choro-

ba ta może być bardzo 

niebezpieczna. Według 

danych Światowej Or-

ganizacji Zdrowia co roku na świe-

cie umiera z tego powodu kilka-

dziesiąt tysięcy ludzi. Wirus prze-

noszony jest z człowieka chorego na 

zdrowego drogą kropelkową, tzn. w 

kropelkach wydzielin z dróg odde-

chowych podczas kichania, kaszlu, 

współpracowników na 

zarażenie się grypą co 

może skutkować duży-

mi konsekwencjami w 

postaci zwiększonej ab-

sencji chorobowej. Sami 

widzimy wokół nas pry-

chających, kichających 

współpracowników nie 

wiadomo czy współczuć 

czy nazwać to głupotą. 

System płacowy jednak 

zmusza ludzi do takich 

zachowań (80% wyna-

grodzenia, utrata na-

grody miesięcznej) 

W POLMOR wzorem 

lat ubiegłych w tym roku 75 osób 

poddało się szczepieniom ochron-

nym przeciw grypie. Firma pokry-

wa koszt szczepionki i obowiązko-

wych badań. Pracownik z tego ty-

tułu ponosi koszt 1 zł plus opłata w 

postaci podatku. 

Marian Rudnik 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Szczepienia przeciw grypie 

 

Biuletyn Komisji 

Zakładowej  

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 

. 
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