
34 (441)
21 SIERPNIA 2019

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT

Kampanijne tematy  
Najważniejszy temat w kampanii 

wyborczej to służba zdrowia (78 proc. 
respondentów) – wynika z sondażu 
IBRIS dla „Rzeczpospolitej”. Na końcu 
w sondażowym zestawieniu znalazły 
się sprawy światopoglądu i tzw. ide-
ologii LGBT (30 proc. sondażowych 
wskazań).  Więcej…>>

Suwnica pani Ani  
W hali 42A Stoczni Gdańskiej, 

usytuowanej przy ul. Narzędziow-
ców i Dokowej, do końca sierpnia br. 
można obejrzeć wystawę poświę-
coną współzałożycielce Wolnych 
Związków Zawodowych Annie Wa-
lentynowicz, która w latach 50 zaczę-
ła pracę w Stoczni Gdańskiej. Wśród 
eksponatów są publikacje i zdjęcia 
oraz suwnica, którą obsługiwała. 

Pracodawca przyjazny
Do 30 września br. organizacje 

„S” mogą zgłaszać �rmy – kandy-
datury w XII edycji konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom”, 
rozpisanej przez Prezydium KK 
NSZZ „S”. 

Nasz instytut
31 sierpnia br. zostanie 

w Gdańsku podpisana umowa 
o powołaniu Instytutu Dziedzic-
twa Solidarności z inicjatywy 
NSZZ „S” oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Puchar w skokach
W XI Pucharze Solidarności, ro-

zegranym 16-18 sierpnia br. w Za-
kopanem w ramach Letniego Grand 
Prix triumfował Dawid Kubacki, 
który zgromadził największą liczbę 
punktów. Nagrodę skoczkowi wrę-
czył przewodniczący KK NSZZ „S” 
Piotr Duda. W konkursie indywidu-
alnym Grand Prix zwyciężył Kamil 
Stoch, drugi był Kubacki. 

Pod koniec sierpnia zostaną 
wręczone stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego NSZZ „S”. 
Zachęcamy do wsparcia uzdol-
nionej i aktywnej młodzieży 
z województwa pomorskiego.  
Więcej...>>

Święto „Solidarności”
31 sierpnia br. w Gdańsku od 

uroczystej mszą św. w bazylice 
św. Brygidy rozpoczną się głów-
ne obchody 39. rocznicy strajków 
z 1980 r. i powstania NSZZ „Soli-
darność” oraz 31 rocznicy strajków 
z 1988 r. Tego dnia po złożeniu 
kwiatów przy bramie nr 2 Stoczni 
Gdańskiej o godz. 14.30 w Sali BHP 
na uroczystym posiedzeniu zbiorą 
się członkowie ZRG NSZZ „S”. Wrę-
czone zostaną też stypendia Fun-
duszu Stypendialnego NSZZ „S”. 

O godz. 20 na placu przy Sali 
BHP rozpocznie się koncert pt. 

„Koniec lata z Solidarnością”, przy-
gotowany przez TVP2. 

Dzień wcześniej, 30 sierpnia br., 
w Sali BHP o godz. 12 wręczone 
zostaną Krzyże Wolności i Solidar-
ności osobom zaangażowanym 
z działalność związkową i opozy-
cyjną przed 1989 r.  Z kolei w Gdy-
ni, w Sali Koncertowej Zarządu 
Portu Gdynia (ul. Rotterdamska) 
o godz. 16.30 rozpocznie się gala 
„Bohaterom Sierpnia 80 – Gdynia”, 
połączona z prezentacją VII tomu 
albumu „Ludzie Sierpnia ‘80” – Ko-
biety Solidarności”. Więcej…>>

Jubileuszowy 25 Orlen Mara-
ton Solidarności był wyjątkowy 
dzięki rekordowej frekwencji. Do 
startu zgłosiło się 952 biegaczy 
z 30 państw świata. Bieg ukończy-
ło 753 uczestników. Triumfatorami 
w kategorii Open byli Kenijczy-
cy Isaac K. Ngeno (czas 2:20:31) 
i Evans KTanui (2:27:16). 

Najlepszy wśród Polaków Rafał 
Czarnecki zajął 3 miejsce, poko-
nując trasę 42,125 km z czasem 
2:28:35. Kenijka Gladys J. Biwott 
z czasem 2:48:57 była najszybszą 
spośród kobiet. Lidia Czarnec-
ka była drugą kobietą na mecie 
(2:55:18). Na III stopniu podium 
stanęła Patrycja Włodarczyk z Gdy-
ni (3:02:50).

Rozegrane zostały I Mistrzo-
stwa Polski w Maratonie członków 

NSZZ „Solidarność”. W stawce bie-
gło 61 związkowców z NSZZ „S”. 
Najlepszy był Michał Talaga (Msza-
na Dolna) z czasem 2:37:55, drugi 
był Krzysztof Kamiński (Gąbin), 
trzeci Janusz Żywicki (Szczecin). 
Czwarte miejsce zajęła Monika 
Szuba z Gdańska (3:07:23).

Dystans maratonu przebiegł 
m.in. ks. Krystian Strycharski 
z Warszawy, w koloratce i z wi-
zerunkiem Matki Bożej, który 31 
lipca br. powrócił z pielgrzymki 
biegowej z Częstochowy do Rzy-
mu (1 600 km).

Orlen Maraton Solidarności 
objął patronatem Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda. Pełny wykaz wyników znaj-
duje się na stronie: 
maratongdansk.pl 

Srebrny Maraton „S”

NSZZ „S” na 
trwałe wpisany 
jest w historię 
najnowszą świata. 
Nie jest jednak 
historią. Ma dbać 
o ludzi pracy, pil-
nować ich praw 

i zapisanego w porozumieniach 
sierpniowych planu na Polskę.

Dzięki determinacji „Solidarno-
ści” dzisiaj żyjemy w państwie, jakie 
w 1980 roku wydawało się wzorcem 
nieosiągalnym przez kolejne poko-
lenia. Mamy realny wpływ na wy-
bór rządzących, możemy wyjechać 
i wrócić do ojczyzny. Nikt nie musi  
upokarzać się przy staraniach, by jego 
paszport został wydobyty z szu�ady
urzędnika lub funkcjonariusza. Mamy 
możliwość podejmowania pracy 
w dowolnym państwie europejskim.

Nasze postulaty w sferze spraw 
pracowniczych nadal jednak cze-
kają na realizację. Rynek pracy był 
przez lata rozregulowany, a pracow-
nik – tanią siłą roboczą. Wydajność 
pracy rosła dużo szybciej niż płace. 
Pracownicy nie korzystali w pełni ze 
wzrostu gospodarczego. 

Nasze wynagrodzenia oraz świad-
czenia emerytalne ciągle istotnie od-
biegają od wynagrodzeń i emerytur 
w państwach Zachodu. Poziom opie-
ki socjalnej i jakość opieki zdrowotnej 
pozostawia nadal wiele do życzenia. 
Jest postęp, ale idzie on nazbyt mo-
zolnie. Przez 30 lat mieliśmy możli-
wość obserwowania wykorzystania 
i zaprzepaszczania szans. Staraliśmy 
się czynnie korygować błędy, zwra-
cać uwagę rządzącym. Nie możemy 
zamknąć tego rozdziału i odłożyć na 
półkę z dopiskiem „zrealizowane” 
kwestii wolnych od handlu niedziel, 
płacy minimalnej równej połowie 
średniej płacy krajowej, systemu 
wynagradzania, który pozwala na 
godziwe życie, poziomu świadczeń 
emerytalnych. Nawet w państwie 
demokratycznym nie jesteśmy wolni 
od ryzyka, że znajdzie się u władzy 
ekipa, która zechce nasze zdobycze 
cofnąć. O to, co „Solidarność” wywal-
czyła, trzeba dbać codziennie.

Krzysztof Dośla

O Solidarność 
trzeba dbać

NASZYM ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-parlamentarne-2019-jakie-tematy-interesuja-wyborcow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-sierpniowe-2019-2
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
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Zdławienie 
Praskiej Wiosny, 
wojska Układu 
Warszawskiego 
wkroczyły do 
Czechosłowacji.  

 21.08.2007  r. 
12 stopni w skali 
Beauforta na jezio-
rach mazurskich  
spowodowało 
śmierć 12 osób.  

 25.08.1980 r.   
„Wieczór Wybrze-
ża” jako pierwsza 
o�cjalna gazeta
informuje o 21 
postulatach gdań-
skiego MKS .

Narodziny „Solidarności”
HISTORIA 1980
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23 i 24 sierpnia 2019 r. w Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku odbędzie się konferencja na-
ukowa w 80. rocznicę podpisania 
paktu o nieagresji pomiędzy ZSRS 
a III Rzeszą. Integralną częścią po-
rozumienia ministrów Wiaczesława 
Mołotowa i Joachima von Ribben-
tropa był tajny   protokół określa-
jący podział „stref wpływów” obu 
totalitarnych mocarstw w Europie. 
Dwudniowa konferencja (23-24 

sierpnia) zatytułowqana zostaa  
„Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Sta-
lin z 23 sierpnia 1939 r. z perspek-
tywy 80 lat od wybuchu II wojny 
światowej”. Wezmą w niej udział 
historycy z Polski oraz ze Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Fin-
landii, Rumunii, Mołdawii i Ukrainy. 
Od 23 do 25 sierpnia br. wieczorem 
odbędą się pokazy multimedialne 
„Poland: First to Fight”.   

W Trójmieście w sierpniu 1980 
r. wybuchł strajk powszechny. Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy 
(powołany z 16 na 17 sierpnia) 
kontrolował Wybrzeże. Powołanie 
MKS, z inicjatywy Andrzeja Gwiaz-
dy i Bogdana Lisa i lista 21 postu-
latów strajkujących w Sierpniu ’80 
z pierwszym punktem o „akcepta-
cji niezależnych od partii i praco-
dawców wolnych związków zawo-
dowych”, są kamieniami milowymi 
w dziejach bloku wschodniego.  

19 sierpnia do Gdańska przy-
była komisja rządowa z wicepre-
mierem i ministrem przemysłu 
Tadeuszem Pyką. Jego celem 
było doprowadzenie do rozłamu 
w MKS poprzez spełnienie części 
postulatów i oderwanie od MKS 
części komitetów strajkowych. Nie 
osiągnąwszy celu  Pyka został od-
wołany do stolicy. 

21 sierpnia do Gdańska przy-
była delegacja rządowa z człon-
kiem Biura Politycznego KC PZPR 
i wicepremierem Mieczysławem 
Jagielskim. Jego przemówienie, 

w którym próbuje złamać solidar-
ność MKS proponując rozmowy ze 
strajkującymi w komisjach branżo-
wych (bez MKS) wyemitowało lo-
kalne radio.   Tego dnia w Warszawie 
64 intelektualistów z Towarzystwa 
Kursów Naukowych oraz Klubu 
Inteligencji Katolickiej wystosowa-
ło apel do władz o uznanie MKS. 
Komitety Samoobrony Chłopskiej 
Ziemi Rzeszowskiej i Grójeckiej po-
parły robotnicze żądania.  

Także 21 sierpnia pisarz Lech 
Bądkowski w stoczni odczytał list 
trzydziestu literatów z ZLP. On i dr 
Wojciech Gruszecki z Politechniki 
Gdańskiej zostali przyjęci do pre-
zydium MKS.  Wieczorem do MKS 
przystąpiły komitety Stoczni Pół-
nocnej i Stocznia Remontowa. 

22 sierpnia poza terenem stocz-
ni doszło do pierwszego roboczego 
spotkania strajkujących z Jagielskim, 
przewodzącym delegacji rządowej. 
W Szczecinie delegacja rządowa 
z wicepremierem Kazimierzem Barci-
kowskim rozpoczęła rozmowy z MKS, 
skupiającym tam 97 zakładów. 

O złowrogim pakcie w MIIWŚ 
Sala konferencyjna w gdań-

skiej siedzibie ZRG NSZZ „S” przy 
Wałach Piastowskich 24 na tydzień 
zamieniła się w malarskie atelier. 
Powstają tutaj obrazy związane z 
najnowszą historią Gdańska. Ar-
tyści malarze z Grodzieńszczyzny 
przenoszą na płótna gdańskie 
retrospekcje, czyli Westerplatte, 
obronę Poczty Polskiej w Wolnym 
Mieście Gdańsku, wojną obron-
ną 1939 roku na Kresach, strajk z 
1980 roku i powstanie „S”. 

Ósemka artystów malarzy 
z Grodna, wśród nich członkowie 
Związku Artystów Plastyków przy 
Związku Polaków na Białorusi, od-
wiedza Gdańsk i nasz Związek w ra-
mach wydarzenia „Gdańsk – Grod-
no. Wspólna historia, wspólne losy”.  
26 sierpnia br. w Sali BHP otwarta 
zostanie wystawa ich prac. Orga-
nizatorem jest Pomorska Fundacja 
Edukacji i Pracy.  Program do�nan-
sowany jest ze środków Miasta 
Gdańska. Więcej…>>

Historia malowana

– Chcemy zostawić po sobie 
nie tylko tablice, ale pamięć o tym, 
jak próbowano złamać nam krę-
gosłupy, co się nie udało – mówił 
jeden z internowanych Andrzej 
Drzycimski, historyk i publicysta, 
podczas spotkania strzebielin-
kowców 18 sierpnia br. na terenie 
dawnego obozu odosobnienia 
w Strzebielinku.  

Nawiazał tym do umieszczo-
nych w 2014 r. tablic z napisem 
„Chcieli zabić pamięć, chcieli zabić 
nadzieję” i z listą nazwisk interno-
wanych.  

Obóz funkcjonował od 13 
grudnia 1981 r. do 23 grudnia 

1982 r. Tra�ło tam 497 osób, dzia-
łaczy „S” z Regionów Gdańskiego 
i Słupskiego oraz członków Kra-
jówki zatrzymanych 13 grudnia 
w Gdańsku. 

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S”, podkreślił ideową 
rolę ludzi, którzy chcą przekazy-
wać pamięć kolejnym pokole-
niom. 

– W demokratycznej Polsce, 
możemy powiedzieć, że służyliśmy 
dobrej sprawie, solidarności, niech 
ona będzie busolą – stwierdził Jan 
Wyrowiński ze Stowarzyszenia 
Strzebielinek. 

Więcej...>>

Giennadij Picko, były prezes Związku Artystów Plastyków przy 
Związku Polaków na Białorusi.
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Związki zawodowe winny mieć realną możliwość publicznego opinio-
wania kluczowych decyzji determinujących warunki życia ludzi pracy: 
zasad podziału dochodu narodowego, podziału funduszu konsumpcji 
społecznej na zdrowie, oświatę, kulturę, podstawowych zasad wynagra-
dzania i kierunków polityki płac, kierunków inwestycji
Protokół ustaleń MKS z komisją rządową, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r.

Tyle pomieści MSC Gülsün, największy na świecie kontenerowiec 
(400 m długości), zabierający 23 756  kontenerów (TEU), który 
23 sierpnia br. zawinie do DCT Gdańsk. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-najnowsza-na-plotna-przenoszona-artysci-z-grodna-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-internowanych-w-strzebielinku-w-imie-idei
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