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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Olimpiada 
Solidarności

Indeksy na sześć uczelni wyż-
szych czekają na laureatów konkur-
su „Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii (1970–1990)”, skie-
rowanego do uczniów II klas liceów 
i III klas techników. Aby zakwali�ko-
wać się do �nału ogólnopolskiego,
trzeba  wykazać się wiedzą podczas 
�nału etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się 14 marca br. w 16 
miastach wojewódzkich. Na Pomo-
rzu najlepsi spotkają się w Sali BHP.   
Więcej…>>

Urodziny Gdyni
W niedzielę, 10 lutego, czyli w 

93 rocznicę nadania praw miej-
skich przygotowano m.in. Mini 
Open House Gdynia ze zwiedza-
niem kultowych kamienic, o�cjal-
ne uroczystości pod pomnikiem 
Polski Morskiej oraz uroczystą 
sesją Rady Miasta w Teatrze Miej-
skim, podczas której wręczono 
Medale im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego oraz Nagrody Czas Gdyni. 

Skazany za nienawiść 
Niemiecki przedsiębiorca 

Hans G., prowadzący �rmę w
gminie Kosakowo, został skaza-
ny za szerzenie i używanie mowy 
nienawiści wobec Polaków. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w 
Gdańsku skazany musi przekazać 
50 tys. złotych na rzecz Muzeum 
w Paśnicy (jego �rma mieści się
w linii prostej 20 kilometrów od 
tego miejsca zagłady 12 tysięcy 
Polaków) i przeprosić powódkę, 
Natalię Nitek-Płażyńską.

D o s z l i ś m y 
do wniosku, że 
celowe będzie 
przygotowanie 
ramowego pro-
jektu statutu 
przyszłych Wol-
nych Związków 

Zawodowych. Główny ciężar prac 
nad statutem wziął na siebie Wie-
sław Chrzanowski, bowiem za-
równo ja, jak i Siła-Nowicki, jako 
obrońcy w sprawach karnych, nie 
mieliśmy większego doświadczenia 
w dziedzinie prawa administracyj-
nego i przepisów związkowych.

Zaprojektowaliśmy statut dla 
Wolnego Związku Zawodowego 
Pracowników Wybrzeża, którego 
oryginalną cechą było połączenie 
różnych branż w jednej organizacji 
związkowej opartej na zasadzie te-
rytorialności. Ta formuła przyszłego 
wolnego związku była przedmio-
tem gwałtownych sporów i dyskusji 
z delegacją rządową.  

Uważałem od początku, że nowy 
ruch związkowy może uzyskać 
i utrzymać rzeczywistą niezależność 
tylko pod warunkiem wspólnego, 
jednolitego i solidarnego działa-
nia.  W obliczu żywiołowego i po-
wszechnego ruchu, formalne zapisy 
nie mogą być respektowane wobec 
powszechnej woli powołania jednej 
wspólnej organizacji przez wszyst-
kie środowiska pracownicze. Już 
w trakcie przygotowywania narady 
(17 września 1980 r. we Wrzeszczu) 
usiłowałem przedstawić gdańskim 
działaczom postulat powołania 
jednolitego w skali całego kraju 
związku zawodowego, który reje-
strowałby się w oparciu o jeden 
wspólny statut w jednym postę-
powaniu przed Sądem Wojewódz-
kim w Warszawie.  Naradzie prze-
wodniczył popularny w Gdańsku 
literat Lech Bądkowski. Nie byłem 
delegatem, więc Leszek Kaczyń-
ski, który był z nim zaprzyjaźnio-
ny, zaproponował, że poprosi go 
o dopuszczenie mnie do głosu. 
Postanowiliśmy zaryzykować. Od 
tej chwili było oczywiste, że od 
zasady jednego związku i jednej 
wspólnej jego rejestracji nie ma 
odwrotu.   

Jan Olszewski 

Solidarność 
całej Polski

Serdecznie Państwa prosimy 
o przekazanie 1 procenta 

podatku dochodowego na 
rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Więcej na 
temat Fundacji można się 

dowiedzieć na: 
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Człowiek  
Niepodległy

MECENAS JAN OLSZEWSKI, od 6 grudnia 1991 do 4 czerwca 
1992 r. premier pierwszego rządu wyłonionego we w pełni wol-
nych wyborach, harcerz Szarych Szeregów, obrońca  w procesach 
politycznych, współautor Statutu NSZZ „S” i jeden z autorów 
koncepcji związku ogólnopolskiego, oskarżyciel posiłkowy w pro-
cesie toruńskim zabójców ks. Popiełuszki, dziennikarz „Po prostu”,  
zmarł 8 lutego br. Miał 88 lat.

Uchwałą Sejmu podjętą nocą z 4 na 5 czerwca 1992 roku jego 
rząd odwołano. Bezpośrednią przyczyną było wykonanie przez 
ministra spraw wewnętrznych A. Macierewicza uchwały Sejmu 
w sprawie podania informacji z zasobów archiwalnych MSW 
o posłach, senatorach i ministrach zarejestrowanych jako tajni 
współpracownicy UB i SB.

Miejscem pochówku mec. Olszewskiego będą Powązki 
Wojskowe. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pogrzeb w sobotę 16 lutego 
br. Msza żałobna zostanie odprawiona w stolicy w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela.

Fragment wspomnień Jana Olszewskiego z 1980 r. czytaj obok 

NSZZ „S” zawiesił swoją obec-
ność w Europejskim Centrum 
Solidarności. Uznając, że to upoli-
tyczniona instytucja, która dzieli, 
zamiast łączyć „S” wycofała przed-
stawicieli z Rady ECS i z Rady Hi-
storyczno-Programowej. 

– Z przykrością trzeba stwier-
dzić, że Centrum czynnie uczest-
niczy w politycznym sporze. Nie 
widzimy zasadności dalszego 

funkcjonowania naszych przed-
stawicieli i do odwołania za-
wieszamy ich w pracach Rady i 
Rady Historycznej ECS – napisali 
w liście do dyrektora ECS Basila 
Kerskiego przewodniczący za-
rządów regionów i sekretariatów 
branżowych NSZZ „S”, podkreśla-
jąc, że Związek nie ma wpływu 
na kluczowe decyzje dotyczące 
ECS. 

ECS bez „S” 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/olimpiada-solidarnosci-przygoda-z-historia-najnowsza-po-raz-szosty


CYTAT TYGODNIAPYTANIE TYGODNIA

Jaka jest sytuacja pracowników 
przy mniejszym bezrobociu?

LICZBA TYGODNIA

16 mld euro
Tyle wart był eksport towarów z Polski, który wzrósł w grudniu 2018 r. 
o 2,3 proc. (w porównaniu do grudnia 2017 r.); import wzrósł  
o 3 proc. liczony rok do roku, do 17,4 mld euro – wynika z danych 
NBP.

WYDARZYŁO SIĘ
 14.02.1942 r.  

Związek Walki 
Zbrojnej został 
przekształcony 
w Armię Krajową.

 15.02.1979 r.  
W wyniku 
wybuchu gazu 
w warszawskiej 
Rotundzie PKO 
zginęło 49 osób.

 17.02.1981 r. 
Rejestracja Nieza-
leżnego Zrzesze-
nia Studentów.

Pierwszy polski oficer w NATO
HISTORIA 2004
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Osoba publiczna nigdy nie wie, kto jest przyjacielem, a kto się przytu-
la, żeby było cieplej.

Jacek Kaczmarski , poeta i pieśniarz

PIOTR MADEJ, społeczny inspektor pracy i przewodniczący KM NSZZ 
„S” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

– Pracownik jest bardziej szanowany i doceniany, ale 
wszystko i tak rozbija się o niskie zarobki. Wiele osób 
szuka więc nowej pracy. Jeśli ją znajdzie, to odchodzi 
z Sanepidu, a my zostajemy z brakiem pracowników. 
Do pracy w naszej potrzebnej i ważnej instytucji sporo 
osób się zgłasza, ale jeśli dowiedzą się, ile będą w niej 
zarabiać, to nie podejmują pracy.

ZUS INFORMUJE

Nikt tak nie zaszkodził komuni-
zmowi jak Ryszard Kukliński – oce-
nił William Casey, dyrektor CIA. 
O�cer posiadający dostęp do su-
pertajnych dokumentów Układu 
Warszawskiego w sierpniu 1972 
roku wysyłał list do attaché woj-
skowego przy Ambasadzie USA 
w Bonn. Do 1981 przekazał wy-
wiadowi USA ponad 40 tys. stron 
dokumentów Układu Warszaw-
skiego, w tym plany ZSRS użycia 
broni nuklearnej, danych tech-
nicznych broni, rozmieszczenia 
sowieckich jednostek na terenach 
Polski i NRD, planów wprowadze-
nia stanu wojennego w Polsce. 
Ujawniając wojskowe plany puł-
kownik udaremnił potencjalną in-
wazję wojsk Układu Warszawskie-
go. Przyczynił się w ten sposób 
do uchronienia Polski przed ame-
rykańskim nuklearnym atakiem 
odwetowym na wchodzące na na-
sze terytorium związki taktyczne   
drugiego rzutu Armii sowieckiej. 
Dzięki jego informacjom NATO 
zmieniło koncepcję obrony Euro-

py, rozplanowano operację dezin-
formującą „Wojny gwiezdne” i nie 
staliśmy się atomową pustynią.

W obliczu zagrożenia dekon-
spiracją, Kukliński wraz z żoną 
i dwoma synami jesienią 1981 r. 
został ewakuowany z Polski. Zo-
stał przez sąd wojskowy w War-
szawie zaocznie skazany na karę 
śmierci i zdegradowany. Wyrok 
został uchylony w 1995 r. 

4 maja 1998 r. płk Ryszard Ku-
kliński spotkał się z działaczami 
„Solidarności” w sali Akwen. W cza-
sie spotkania Kukliński powiedział: 
Jestem jednym z was, łączyło nas 
wiele, a dzieliły nas pozycje na któ-
rych znajdowaliśmy się w owym cza-
sie. Ciągle to podkreślam, że zmiany 
w Europie, w świecie nie są moją za-
sługą, ale zasługą narodu polskiego, 
są zasługą „Solidarności”, która pod 
sztandarami biało-czerwonymi zbu-
rzyła PRL-owską władzę. 

Płk Kukliński zmarł 11 lutego 
2004 r. w wieku 73 lat, Został po-
śmiertnie awansowany do stopnia 
generała brygady. Więcej…>>

W związku z sygnałami policji 
o osobach podszywających się 
pod pracowników Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych przypomin-
my, że wizyty pracowników poza 
placówkami odbywają się jedynie 
w dwóch przypadkach. Pierwszy 
z nich to kontrola u płatników skła-
dek, którą prowadzą wyłącznie 
inspektorzy kontroli na podstawie 
upoważnienia. Jest ona zapowie-
dziana. Inspektor informuje o niej 
doręczając zawiadomienie. Przed 
kontrolą Inspektor musi okazać le-
gitymację służbową i upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli. 

Drugi to kontrola prawidłowo-
ści wykorzystania zwolnień lekar-
skich. W takim wypadku pracow-
nik ZUS może przyjść do domu 
lub miejsca, które wskazaliśmy w 
zwolnieniu jako miejsce pobytu 
w czasie choroby i sprawdzić, czy 

wykonujemy zalecenia lekarskie. 
Każdy pracownik ZUS przeprowa-
dzający kontrolę posiada legity-
mację.

W razie wątpliwości co do toż-
samości osoby przedstawiającej 
się jako pracownik ZUS pod nu-
merem 22 560 16 00 można po-
prosić o pomoc w zwery�kowaniu
sprawy i potwierdzenie tożsamo-
ści.  Wiadomości pocztą elektro-
niczną ZUS wysyła wyłącznie do 
klientów, którzy zdecydowali się 
na taką formę kontaktu i zawsze 
są one wysyłane od indywidual-
nego opiekuna. Wszystkie inne 
informacje wysyłane pocztą elek-
troniczną rzekomo w imieniu ZUS 
mogą zawierać wirusy i nie należy 
ich otwierać. 

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa pomorskiego 

Uważajmy na oszustów

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w 
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
wpisał na posiedzeniu niejawnym 28 
stycznia br. zmiany w Statucie NSZZ 
„Solidarność”, dokonane podczas 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„S” w Częstochowie, w 2018 roku. 
Zmiany w KRS to przede wszystkim 
wydłużenie kadencji władz Związku 
z czterech do pięciu lat. Nie wprowa-
dzono, mimo wcześniejszych zapo-
wiedzi, ograniczenia kadencyjności. 

Zmiany weszły w życie z 
dniem ich rejestracji w KRS. 
Mimo ich wprowadzenia w trak-
cie kadencji nie ma potrzeby 
przeprowadzania ponownych 

wyborów władz związkowych. 
Kadencja będzie przedłużona z 
automatu. 

Kandydować do władz podsta-
wowych organizacji związkowych 
można legitymując się 6-miesięcz-
nym stażem związkowym. Zarząd 
regionu może jednak zdecydować 
o skróceniu tego okresu. W Statu-
cie znalazł się zapis o możliwości 
podejmowania uchwał i decyzji 
głosowaniem „na odległość”. Za-
sady takiego głosowania określa 
uchwała Krajówki.  

Jednolity tekst Statutu znaj-
duje się na stronie internetowej 
Związku www.solidarnosc.org.pl

Pomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy podaje, że na 31 
stycznia 2019 r. w woj. pomorskim 
było 49,3 tys. zarejestrowanych 
bezrobotnych. W stosunku do 31 
stycznia 2018 r. oznacza to zmniej-
szenie liczby osób bezrobotnych 
o 3 tys. W całym kraju liczba zare-
jestrowanych bezrobotnych wy-
nosi 1024,0 tys. W woj. pomorskim 

stopa bezrobocia wynosi 5,3 proc. 
W skali kraju jest ona wyższa i wy-
nosi 6,2 proc.

W Pomorskiem rośnie liczba 
zgłoszonych wolnych miejsc pra-
cy i miejsc aktywizacji zawodowej. 
Jest ich obecnie 8,9 tys.  W skali 
kraju ofert jest 130,4 tys., czyli aż 
o 47,7 tys.  więcej niż na koniec 
2018 r.

Zmiany w Statucie „S” zapisane

Powiew optymizmu

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pierwszy-polski-oficer-w-nato
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