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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Pielgrzymka  
do św. Józefa w Kaliszu

1 maja ludzie pracy z całej Polski 
przybyli do Kalisza, aby wspólnie 
uczestniczyć w XXVI Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Robotników do św. Józe-
fa. Wśród pielgrzymów był Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność”, a także poczet sztanda-
rowy reprezentujący Region Gdański. 

Raport za 2018 rok
W 2018 roku inspektorzy pra-

cy OIP w Gdańsku przeprowadzili 
5132 kontrole w 4129 zakładach 
pracy, w których pracowało 254 
tysiące osób, w tym 11 382 cudzo-
ziemców. Wydano 10 107 decyzji, 
które regulowały warunki pracy 
107 tysięcy osób. Więcej...>>

Szkolenia związkowe
Dział Szkoleń RG NSZZ „Soli-

darność’ informuje, że przyjmuje 
zapisy na szkolenia zaplanowa-
ne na najbliższe dwa miesiące. 
Wszystkie szkolenia odbywają się 
w Gdańsku.
Maj: 22.05 –  Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych; 23.05 – 
Szkolenie Skarbników organizacji 
związkowych – księgowanie.
Czerwiec: 12-13.06 – Szkolenie Roz-
wój Związku; 24.06 –  Mobbing. 
Zgłoszenia przyjmuje dział szko-
leń: tel.58 3084276, dzial.szkole-
n@solidarnosc.gda.pl 

Najaktywniejszy 
SIP-owiec

Państwowa Inspekcja Pracy 
ogłosiła konkurs na „Najaktywniej-
szego społecznego inspektora pra-
cy” – edycja 2019. Celem jest pro-
mowanie działalności SIP-owców, 
którzy wpływają na zapewnienie 
przez zakłady pracy poprawy sta-
nu bhp oraz ochrony uprawnień 
pracowniczych. Dotychczas kon-
kurs odbywał się na szczeblu woje-
wódzkim. W tym roku wprowadza 
się etap krajowy. Najlepsi SIP-owcy 
zostaną uhonorowani wyróżnie-
niami Głównego Inspektora Pracy. 
Termin zgłoszeń uczestników upły-
wa 30 maja 2019 r.  Zgłoszenia na-
leży przesyać do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Pracy. 

ZRG: Oświata i ordynacja wyborcza

We wtorek, 7 maja br. pod sie-
dzibą Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści w Warszawie pracownicy sądów 
i prokuratur rozbili miasteczko 
namiotowe. Protestują niemal 
wszystkie organizacje związkowe, 
w tym „Solidarność”, reprezentu-
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Protest pracowników sądów i prokuratur

jące 45 tys. pracowników sądów 
i prokuratur. Domagają się spo-
tkania z premierem oraz średnio 
1000 zł podwyżki – „Solidarność” 
domaga się 450 zł podwyżki jesz-
cze w 2019 r. dodane do 200 zł już 
zapisanych w ustawie budżetowej 

na 2019 r. i 500 zł w 2020 r. Pro-
testujący mówią, że uposażenia 
asystentów sędziów, sekretarek, 
sekretarzy i innych pracowników 
sądów i prokuratur są zamrożo-
ne od 2011 r. Chcą zakończenia 
prac nad ustawą o pracownikach 
sądów i prokuratur jeszcze przed 
wyborami. W ustawie miałby zna-
leźć się zapis wiążący pensje pra-
cowników z rozwojem gospodar-
czym kraju, co zapewniałoby stały, 
systemowy wzrost wynagrodzeń. 
Protestujący uważają też, że sądy 
powinny mieć obowiązek zawar-
cia umów ze szpitalami na zabie-
gi związane z ochroną zdrowia 
kuratorów sądowych. Do tej pory 
kuratorzy sami opłacają takie za-
biegi, a następnie sądy refundują 
poniesione koszty. 

Od otwarcia wystawy znacz-
ków Podziemnej Poczty „Solidar-
ności” z lat 1981–1988 rozpoczęło 
się 6 maja posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”. Eksponaty zaprezen-
towane w Sali BHP pochodzą ze 
zbiorów Grzegorza Wołoszczaka, 
kolportera znaczków w okresie 
stanu wojennego oraz czasów 
późniejszych, a także Henryka 
Rzepy, zmarłego w 2014 r., prawni-
ka i działacza w strukturach Regio-
nu Świętokrzyskiego „S”.

Więcej...>>

Wystawa w Sali BHP: Podziemna Poczta „Solidarności”

FO
T. 

M
AŁ

GO
RZ

AT
A 

KU
ŹM

A

Głównym tematem posiedzenia 
ZRG była sytuacja w oświacie po 
kwietniowych protestach. Niestety, 
strajki spowodowały podziały w sa-
mym nauczycielskim środowisku. 
Odbudowywanie dobrych relacji 
będzie długo trwało.

Karolina Rydzewska wskazy-
wała na potrzebę podziękowa-
nia tym osobom, dzięki którym 
odbyły się egzaminy gimnazjal-
ne i ośmioklasistów. Mówiono 
również o skutkach finansowych 
protestów, jaki poniosą strajku-
jący i o dwuznacznej roli niektó-
rych przedstawicieli samorzą-
dów, którzy wspierali protesty i 

obiecywali zapłatę za okres straj-
ku, wiedząc, że jest to niezgodne 
z prawem.

W czasie dyskusji wskazy-
wano na brak całościowych 
i systemowych rozwiązań doty-
czących wynagrodzeń, nie tylko 
w oświacie, ale w całym sektorze 
finansów publicznych. Zdaniem 
Mirosława Piórka przewodniczą-
cego „S” w Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa” niezbędne jest wypra-
cowanie systemu wynagrodzeń 
pracowników tzw. budżetowych, 
który powiązany byłby ze wzro-
stem wynagrodzeń w sferze 
przemysłowej.

W drugiej części posiedzenia 
odbyła się dyskusja na temat pro-
pozycji zmian w Statucie NSZZ 
„Solidarność” i ordynacji wybor-
czej. Celem proponowanych 
zmian, które zostaną przekazane 
Komisji Statutowej, jest uproszcze-
nie zasad wyborczych, na jakich 
odbywają się wybory w dużych 
organizacjach, które w strukturze 
wewnętrznej wybierają komisje 
wydziałowe, koła.

Następne posiedzenie Zarządu 
Regionu odbędzie się 4 czerwca 
(wtorek) i będzie miało uroczysty 
charakter w związku z 30 rocznicą 
obchodów wyborów 1989 roku.

Senator Piotr Andrzejewski, Krzysztof Dośla i Grzegorz Wołoszczak.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawa-w-sali-bhp-podziemna-poczta-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/praca-pod-lupa-inspektorow-oip-w-gdansku
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LICZBA TYGODNIA

36,2 tys. osób

WYDARZYŁO SIĘ
 6.05.1801 r. 

W Wilnie otwar-
to cmentarz na 
Rossie.

 10.05.1922 r. 
Założono Stocznię 
Marynarki Wojen-
nej.

 12.05.1983 r.  
Grzegorz Przemyk 
został pobity przez 
funkcjonariuszy MO 
w Warszawie. Zmarł 
dwa dni później.

Wiosna Solidarności
HISTORIA 1988
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Redaktor prowadząca: Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Powinieneś się bać dopiero wtedy, gdy „Gazeta Wyborcza” napisze 
o tobie dobrze.

Biskup włocławski Wiesław Mering

Czyje interesy powinni reprezentować 
europosłowie?

Fala strajków rozpoczęła się na 
przełomie lutego i marca 1988 roku. 
Kulminacja przypadała na kwiecień 
i maj. 24 kwietnia 1988 r. rozpoczął się 
strajk komunikacji miejskiej w Byd-
goszczy. Dwa dni później ogłoszono 
strajk w krakowskiej Nowej Hucie. Tu 
poza postulatami płacowymi prote-
stujący zażądali przyjęcia do pracy 
zwolnionych działaczy „Solidarności”. 
29 kwietnia zastrajkował kombinat 
w Stalowej Woli. Atmosferę napię-
cia w kraju zwiększyły niezależne 
demonstracje pierwszomajowe. 
2 maja 1988 r. ogłoszono strajk 
w Stoczni Gdańskiej pod hasłem 
„Nie ma wolności bez Solidarności”.  
Przewodniczącym Komitetu Straj-
kowego został Alojzy Szablewski, 
przewodniczący stoczniowej Tajnej 
Komisji Zakładowej „S”. Stoczniowcy 
obok postulatów ekonomicznych 
żądali legalizacji „Solidarności”. Dru-
giego dnia strajku przybyli do stocz-

Tylu obcokrajowców na Pomorzu zostało w lutym b.r. objętych ubez-
pieczeniami społecznymi. 

ni doradcy – Jarosław i Lech Kaczyń-
scy. Lech Kaczyński został wybrany 
rzecznikiem Komitetu Strajkowego. 
W środę 4 maja pojawili się wysłan-
nicy Episkopatu Polski – Tadeusz 
Mazowiecki i Andrzej Wielowieyski, 
którzy podjęli rozmowy z dyrekto-
rem stoczni. Jedynym efektem roz-
mów była decyzja dyrektora o za-
wieszeniu działalności stoczni od 
5 maja do odwołania. Tego samego 
dnia oddziały ZOMO spacy�kowały
strajk w Hucie im. Lenina w Krako-
wie. 6 maja oddziały ZOMO kordo-
nem odizolowały stocznię od mia-
sta, a w nocy z soboty na niedzielę 
symulowały szturm na stocznię. 
Komitet Strajkowy podjął decyzje 
o zakończeniu strajku 10 maja wie-
czorem, a strajkujący opuścili stocz-
nię i udali się do kościoła św. Brygi-
dy. Główny postulat protestujących, 
ponowna legalizacja „Solidarności”, 
nastąpiła rok później.
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26 kwietnia 2019 r. w Karwień-
skich Błotach (gmina Krokowa) 
doszło do tragedii. Marcinowi 
Dudkiewiczowi, wieloletniemu 
pracownikowi Nadleśnictwa Wej-
herowo, członkowi NSZZ „Solidar-
ność”  spłonął prawie wykończony 
dom, do którego miał się wprowa-
dzić na początku maja. 

Marcin Dudkiewicz ma cór-
kę zdającą maturę  i ciężko chorą 
żonę. Na początku maja 2019 r. 
miał zwolnić mieszkanie służbowe. 
Postanowił więc zaadaptować na 
potrzeby mieszkalne stary budynek 
w Karwieńskich Błotach. – Chcemy 
pomóc poprzez wpłaty pieniędzy 
na konto. Uzgodniliśmy z Fundacją 

OKAŻMY SOLIDARNOŚĆ

Pożar domu leśnika

Pomoc Leśnikom w Krośnie, że pie-
niądze wpłacane z dopiskiem „Pożar 
– Marcin Dudkiewicz” zostaną wypła-
cone na podstawie przedłożonych 
faktur.  Pieniądze, których Marcin 
nie wykorzysta, zostaną na koncie 
Fundacji dla innych potrzebujących. 
Za wszelką pomoc dziękuję – mówi 
Marcin Kowalski, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Pracow-
ników Leśnictwa NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego. 

BGŻ S.A. Krosno 2420 3000 4511 
1000 0000 2461 50 z dopiskiem 
„Pożar – Marcin Dudkiewicz”. Fun-
dacja pomoc Leśnikom w Krośnie, 
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno. 

Msza święta odprawiona pod 
przewodnictwem metropolity 
gdańskiego arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia w bazylice Ma-
riackiej była głównym punktem 
gdańskich obchodów z okazji 
uroczystości Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski i Święta Na-
rodowego 3 Maja. 

Po mszy w asyście wojskowej 
uczestnicy uroczystości przeszli pod 
pomnik Poległych Stoczniowców. 
Organizatorem uroczystości na pla-
cu Solidarności byli NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej oraz woje-
woda pomorski Dariusz Drelich.

Przed południem przedstawi-
ciele Stowarzyszenia „Godność” 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Jana Pawła II i Ronalda Regana 

W rocznicę Konstytucji 3 Maja

oraz pod pomnikiem marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a także Anny 
Walentynowicz. Więcej...>>

KRZYSZTOF BULIŃSKI, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Transportowy Dozór Techniczny

– Ważne jest, aby w Unii Europejskiej polskie inte-
resy były dobrze reprezentowane. Jak kraje Unii chro-
nią swoje interesy widać na przykładzie dopuszczania 
produktów na poszczególne rynki. Widzimy, że dyrek-

tywy w wielu przypadkach nie działają odpowiednio. Często się zdarza, 
że pomimo iż nasz produkt został dopuszczony przez polskie inspekcje, 
kwestionowane jest to przez służby inspekcyjne innych krajów, które 
przeprowadzają swoje kontrole. Tak nie powinno być. 

Innym problemem, który dotyka polskich konsumentów, jest wystę-
powanie towarów tej samej marki, ale różnej jakości. To zdecydowanie 
powinno być zabronione, ewentualnie na opakowaniu powinno być za-
znaczone, że jest to towar drugiej jakości i skierowany jest na rynki bied-
niejsze. Powinno być jasne dla klienta, że jest to towar tańszy i dlaczego. 
Stosowanie takich podwójnych standardów nie tylko uderza w klientów, 
ale także w producentów. Polscy przedsiębiorcy nie mogą konkurować 
na równi z �rmami, które bazując na uznanej marce produkują towary
gorszej jakości.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja
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