
Ustawa o 
Westerplatte

1 sierpnia 2019 r. Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej 
Duda podpisał ustawę umożli-
wiającą budowę Muzeum We-
sterplatte i Wojny 1939 r. Oddzia-
łu Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku. Wejście w życie tej usta-
wy powinno zamknąć spór władz 
Gdańska z rządem.  Więcej...>>

Wybory 13 
października 

PKW nie ma zastrzeżeń co do 
niedzieli 13 października 2019 r. 
jako terminu wyborów parla-
mentarnych. Prezydent Andrzej 
Duda chciałby, żeby kampania 
wyborcza była jak najkrótsza. 
Data wyborów wyznaczana jest 
na dzień wolny od pracy, przy-
padający w ciągu 30 dni przed 
upływem 4 lat od rozpoczęcia 
kadencji parlamentu. Pierwsze 
posiedzenia Sejmu VIII kadencji i 
Senatu IX kadencji odbyło się 12 
listopada 2015 r.        Więcej...>>

Polska Gedania
„Gedania - Polska w Gdańsku. 

Spuścizna  Polaków polskiego 
Gdańska” to tytuł dwóch wykła-
dów dr hab. Janusz Trupindy i 
prof. dr hab Grzegorza Berendta 
w Sali Akwen (Wały Piastowskie 
24 w Gdańsku) w piątek 9 sierp-
nia br. o godz. 18. Gedania jest 
symbolem tożsamości Polaków 
tak, jak Poczta Polska, Wester-
platte, polskie szkoły i kościół 
pw. św. Stanisława Biskupa. 
Więcej...>>

Pomnik w Lesie 
Szpęgawskim

Powstaje pomnik, który upa-
miętni zamordowanych w Lesie 
Szpęgawskim. Będzie miał for-
mę betonowego lasu. Na ścię-
tych pniach umieszczone będą 
nazwiska 2412 zamordowanych 
przez niemieckich okupantów 
od września 1939 do stycznia 
1940 r.
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Sąd powstrzyma zwolnienie

Jubileuszowa, 25. edycja OR-
LEN Maratonu „Solidarności” zbli-
ża się wielkimi krokami. 15 sierp-
nia na ulicach Trójmiasta pojawią 
się biegacze, którzy zmierzą się z 
dystansem 42 km i 195 cm. Poko-
nają trasę z Gdyni, przez Sopot, 
do Gdańska. Finisz przed fontan-
ną Neptuna na Długim Targu.

Maraton „Solidarności” to nie 
tylko impreza sportowa. To oka-
zja do oddania hołdu poległym 
stoczniowcom w Grudniu 1970 
roku oraz strajkującym w Sierpniu 
1980 roku.  

Zapisy przyjmowane 
są do dnia startu. Jed-
nak warto, nie czekać na 
ostatnią chwilę. Czym 
wcześniejsze zgłoszenie, 
tym niższa opłata star-
towa. Z opłat zwolnieni 
są członkowie NSZZ „S” 
oraz ci, którzy ukończyli 
wszystkie poprzednie 
Maratony „Solidarności”.  
Każdy, kto ukończy   ma-
raton otrzyma pamiąt-
kowy medal z motywami Trójmia-
sta na awersie. Na rewersie: cyfra 

25 i miejsce na wygrawerowanie 
czasu ukończenia biegu. 

                                    Więcej...>>

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Nowelizacja kodeksu po-
stępowania cywilnego, która 
wejdzie w życie w listopadzie 
br. wprowadza przepis, że sąd 
pierwszej instancji, jeśli uzna 
zwolnienie za bezprawne, sku-
tecznie może nakazać dalsze 

zatrudnianie zwolnionego pra-
cownika bez czekania na prawo-
mocne orzeczenie. Nowelizacja 
przepisów kodeksu jest sukce-
sem przede wszystkim NSZZ 
„Solidarność”, który od lat zabie-
ga o zmiany idące dalej, czyli o 

ochronę pracownika aż do 
momentu prawomocnego 
orzeczenia.  

Zapis będzie skutkował 
tym, że pracownik będzie 
mógł kontynuować zatrud-
nienie do momentu prawo-
mocnego orzeczenia, a nie 
jak dotychczas czekać na 
takowe nawet kilka lat, bez 
możliwości kontynuowania 
pracy, nawet gdy sąd pracy 
w pierwszej instancji uzna 
zwolnienie za bezpodstaw-
ne.  Gdy jednak sąd drugiej 

instancji uzna, że zwolnienie 
było prawidłowe pracodawca 
będzie mógł się domagać od-
szkodowania od Skarbu Pań-
stwa. 

Maraton „Solidarności” 

Apel Godności  
Skupiające osoby represjono-

wane w PRL za działalność związ-
kową Stowarzyszenie „Godność”, 
którego członkowie doprowa-
dzili do przywrócenia krzyża nad 
mogiłami obrońców Westerplat-
te i upamiętniania wizyty Jana 
Pawła II w tym ważnym dla Polski 
miejscu, wydali oświadczenie 
dotyczące terenów dawnej Woj-
skowej Składnicy Tranzytowej.  
– Westerplatte stanowi własność 

całego Narodu. Miasto Gdańsk 
przez wiele lat podtrzymywano 
kształt Westerplatte nadany jesz-
cze za czasów PRL. 

W różnych okresach i pod 
różnymi włodarzami, intereso-
wało się Westerplatte tylko przy 
okazji kolejnych rocznic wybu-
chu II wojny światowej. Troskę 
o to święte dla Polaków miejsce 
wykazywali zwykli obywatele. 
Przykładem wieloletnia walka o 

przywrócenie krzyża nad mogi-
łami Westerplatczyków czy też 
oddolne starania o budowę ta-
blicy upamiętniającej spotkanie 
Papieża Jana Pawła II z młodzieżą 
w 1987 r. (…) Naszych sąsiadów 
szanujemy i chcemy z nimi żyć 
w zgodzie, ale i w prawdzie! Nie 
ma powodów, Młodzi Włodarze 
naszego wspaniałego miasta, 
aby tę prawdę składać na ołtarzu 
obcej polityki historycznej – ape-
lują członkowie Stowarzyszenia 
,,Godność”. 

                               Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe-w-sprawie-muzeum-westerplatte/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przedwyborcze-przymiarki-kto-znajdzie-sie-na-wyborczych-listach/
http://wybrzeze24.pl/aktualnosci/ks-gedania-klub-gdanskich-polakow-w-ksiegarniach
http://www.maratongdansk.pl/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-godnosc-o-specustawie-dotyczacej-terenow-westerplatte/


W pierwszej połowie br. liczba cudzoziemców posiadających waż-
ne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 27 tys. osób - poinfor-
mował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jak podaje rzecznik prasowy 
urzędu Jakub Dudziak napływ imigrantów ma głównie charakter uzu-
pełniający potrzeby rynku pracy. UdSC informuje, że 30 czerwca br. 
ważne zezwolenia na pobyt posiadało 400 tys. cudzoziemców. Na 1 
stycznia br. było to 372 tys. Największy wzrost dotyczył Ukrainy – o 
19,4 tys. osób (do 199 tys.), Białorusi – o 3 tys. osób (do 23 tys.), Gruzji 
– o 1,3 tys. osób (do 4,1 tys.).

 Strzelcy w Oleandrach sierpień 1914 r.
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Obchody święta NSZZ „S”, czyli 
39. rocznicy Sierpnia 1980 i po-
wstania „Solidarności” oraz 31. 
rocznicy strajków z maja i sierpnia 
1988 r. rozpoczną się 13 sierpnia 
br. na placu Solidarności otwar-
ciem wystawy IPN „Anna Walen-
tynowicz. Legenda Solidarności 
1929-2010”. 15 sierpnia o godz. 
9.30 nastąpi złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda 
Reagana, pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i pomnikiem 

Anny Walentynowicz. W połu-
dnie 15 sierpnia br. odprawiona 
zostanie msza św. za Ojczyznę w 
bazylice Mariackiej. 18 sierpnia w 
Gniewinie i w Strzebielinku spo-
tkają się członkowie Stowarzysze-
nia Strzebielinek, skupiającego in-
ternowanych w stanie wojennym 
związkowców.   

W kolejnych biuletynach poda-
my następne wydarzenia z kalen-
darium obchodów.

                                            Więcej…>>

CYTAT TYGODNIASTATYSTYKA 

POLSKA ATRAKCYJNA

LICZBA TYGODNIA

ROCZNICA
60 milionów
Tyle osób na świecie jest połączonych polską tożsamością narodową, 
więc rusza kampania „Jest nas 60 milionów”, która ma budować 
pozycję naszego kraju 

WYDARZYŁO SIĘ

A gdy będzie już po wojnie / będzie miło i spokojnie.
Będzie Polska z wolą Bożą/ Gdzieś od morza aż do morza
A młodzieńcy z „Parasola” /  Będą grali wielkie role 
/ W dyplomacji, rządzie, Sejmie...

Józef Szczepański „Ziutek”, żołnierz batalionu „Parasol” AK 
„Wiersz do pamiętnika”

l	5 sierpnia 1864
      –  stracono przy-

wódców powstania 
styczniowego, w 
tym jego dowódcę 
Romualda Trau-
gutta

l	6 sierpnia 1711 – 
wyruszyła pierw-
sza warszawska 
pielgrzymka na 
Jasną Górę

l	10 sierpnia 1946 
– strajk dokerów w 
Porcie Gdańskim

Członkowie „Solidarności” po-
dróżują po całej Polsce i świecie. 
Jednym ze stałych punków takich 
imprez jest wspólne zdjęcie uczest-
ników, często z flagą „Solidarności”. 
Prosimy o nadsyłanie zdjęć właśnie 
z takich wyjazdów, do którego 
można dołączyć, ale niekoniecznie, 
krótki opis wycieczki. W jesiennych 
numerach naszego pisma opubli-
kujemy nadesłane fotografie, a tych 

którzy nadeślą zdjęcia nagrodzimy 
nagrodami książkowymi. Zdjęcia 
prosimy nadsyłać na maila:    
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

6 sierpnia 1914 
r. o godz. 2:42 z 
krakowskich Olean-
drów wymaszero-
wała do zaboru ro-
syjskiego Pierwsza 
Kompania Kadrowa, 
obalając rosyjskie 
słupy graniczne w 
Michałowicach. Jej 
wymarsz miał zni-
kome znaczenie mi-
litarne, ale urósł do 
rangi symbolu, przede wszystkim 
za sprawą utworzenie pierwszej 
od dziesięcioleci polskiej formacji 
wojskowej.

Józef Piłsudski 2 sierpnia 1914 r. 
za zgodą CK Austro-Węgier rozpo-
czął mobilizację i koncentrację dru-
żynników z Galicji. Stan kompanii 
wynosił 145–168 żołnierzy. Komen-
dant Piłsudski powiedział:

Żołnierze! Spotkał was ten za-
szczyt, że pierwsi pójdziecie do 
Królestwa i przestąpicie granicę 
rosyjskiego zaboru, jako czołowa 
kolumna wojska polskiego, idącego 
walczyć za oswobodzenie ojczyzny. 
Patrzę na was jako na kadry, z któ-
rych rozwinąć się ma przyszła ar-
mia polska i pozdrawiam was, jako 
pierwszą kadrową kompanię.

 W skład Kompanii wchodziły 
wówczas cztery plutony złożone z 
czterech dziesięcioosobowych sek-
cji. Pierwsza Kompania Kadrowa nie 
przypominała kuźni wojskowych 
kadr. Była zbieraniną zapaleńców: 

inżynierów, nauczycieli, rzemieśl-
ników, studentów i uczniów, sku-
pionych wokół Piłsudskiego. Dys-
ponowali przestarzałą bronią. Nie 
wszyscy mieli mundury. Znakiem 
przynależności do kompanii była 
czapka maciejówka. 

– Odtąd nie ma ani Strzelców, 
ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu 
jesteście zebrani, jesteście żołnie-
rzami polskimi – ogłosił Piłsudski i 
wysłał do Kongresówki zwiad kawa-
leryjski, aby prześledzić ruchy wojsk 
carskich. Dowódcą był Władysław 
Belina-Prażmowski. Do walki za-
grzewała ich piosenka:

Kiedy pobijemy po drodze Mo-
skali / Ładne warszawianki będziem 
całowali / Oj da, oj da dana, kompa-
nio kochana / Nie masz to jak pierw-
sza, nie!

Kompania scaliła dwa nurty: le-
wicowy ze „Związku Strzeleckiego” 
nawiązywał do PPS, a ten   z Towa-
rzystwa „Strzelec” miał charakter na-
rodowo-niepodległościowy. 

Pierwsza Kadrowa

Prześlij zdjęcie 

Nasze święto 

FO
T. 

PI
O

TR
 M

AC
H

N
IC

A
W

W
W

.N
AC.G

O
V.PL

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-sierpniowe-2019/

