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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

„Ośmiu wspaniałych”
Ośmiu wyjątkowych młodych 

ludzi zostało uhonorowanych spe-
cjalną nagrodą w konkursie „Ośmiu 
wspaniałych”. Jest to już dwudzie-
sta edycja konkursu współorga-
nizowanego w naszym Regionie 
przez oświatową „Solidarność”. 
Jego celem jest promowanie wśród 
młodych ludzi pozytywnych, pro-
społecznych postaw i działań na 
rzecz najbliższego otoczenia: gru-
py rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, 
szkoły klasy.   Więcej...>>

Manifestacja 
przy pomniku

Członkowie Stowarzyszenia 
Godność, skupiającego więźniów 
politycznych z okresu PRL or-
ganizują w rocznicę urodzin św. 
Jana Pawła II manifestację przy 
pomniku papieża i prezydenta 
USA Ronalda Reagana w Gdańsku. 
Papieskie spotkanie rocznicowe 
rozpocznie się w sobotę 18 maja 
br. o godz. 14. Więcej:...>>

Motywacja – energią 
do życia

Motywacja jest nam potrzebna 
do pracy, do osiągania celów, jest 
nam potrzebna do życia. Na py-
tania związane z motywacją m.in. 
w pracy czasem trudno samemu 
znaleźć odpowiedź. Jeśli chcesz 
wiedzieć, czy masz adekwatne 
poczucie własnej skuteczności i co 
motywuje cię do pracy, to zapra-
szamy do związkowego Biura Pra-
cy RG NSZZ „S”, Gdańsk, Wały Pia-
stowskie 24, na nieodpłatne testy. 
Informacje można uzyskać pod 
telefonem 58 308 43 47. (r.tkaczyk 
@solidarnosc.gda.pl) Więcej...>>

Zmiana konta
Pomorska Fundacja Edukacji 

i Pracy informuje, że ze względu 
na zmianę Ustawy z dn. 19 sierpnia 
2011 roku, o usługach płatniczych, 
Kasa Stefczyka prowadząca konto 
PFRiP z dniem 1 maja 2019 roku 
zmieniła nr rachunku. Dlatego też 
od dnia 1 maja 2019 roku Funda-
cja ma nowy rachunek. Obecny 
nr rachunku: 41 7065 0002 0652 
4155 2804 0001.

Bezrobocie najniższe  
od 30 lat
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Unia Euro-
pejska się zmie-
nia. A zmiany, 
które nastąpiły 
w ostatnich la-
tach, są nieko-
rzystne. Unia 

była pomyślana jako organizacja 
suwerennych państw narodowych. 
Twórcy Unii Europejskiej oparli ją 
na wartościach chrześcijańskich. 
Niestety, idea UE została w dużej 
mierze zawłaszczona przez tak 
zwane pokolenie 68 roku, bardzo 
zideologizowane i to w wyrazistym 
lewicowo-liberalnym kierunku. To 
jest choroba Unii Europejskiej, mó-
wimy o tym otwarcie, co nie zna-
czy, że mamy się na Unię obrażać. 
Mamy być w niej czynni, aktyw-
ni, po to, żeby ją reformować we 
właściwym kierunku, czyli – jeżeli 
chodzi o sferę ideową, w kierunku 
powrotu do wartości chrześcijań-
skich. 

Nasze wejście do Unii Europej-
skiej było możliwe dzięki zwycię-
stwu „Solidarności”. Dzisiaj na sa-
lonach UE bardzo dobrze czują się 
byli komuniści. Część polityków 
wywodzących się z opozycji ra-
zem z byłymi komunistami tworzy 
koalicję wyborczą. Ostatnio euro-
posłanka PO Róża Thun stwierdzi-
ła, że taka wspólna reprezentacja 
jest bardzo dobrze przyjmowana 
wśród elit UE.

Europa niszczona przez dwa 
totalitaryzmy XX wieku: nazistow-
ski i komunistyczny, powinna się 
z tych chorób leczyć, a nie je pie-
lęgnować. Koalicja Europejska to 
taka sklejanka wszystkich, których 
łączy anty-PiS, nie ma żadnego 
pozytywnego programu, i ta skle-
janka, jeśli już jakąś grupę do Par-
lamentu Europejskiego wyśle, to 
oni się rozbiegną po trzech, a może 
nawet czterech frakcjach. Część 
pójdzie do Partii Ludowej, czyli tak 
zwanej chadeckiej, część do socjal-
demokratycznej, część do partii 
liberalnej, a może część rozważy 
wejście do frakcji komunistycznej?

Jarosław Sellin 
kandydat PiS na posła do PE

pełna wersja rozmowy w najnowszym 
„Magazynie Solidarność”

Zmarł Leon Stobiecki
9 maja br. zmarł Leon Stobiecki, współorganiza-

tor strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni Marynarki 
Wojennej. Działacz Wolnych Związków Zawodo-
wych Wybrzeża, internowany w Strzebielinku.

„Stobiecki był znienawidzony przez reżim, bo 
udało mu się przeprowadzić rzecz wydawałoby się nie do zrealizo-
wania. Jako pracownik stoczni remontowej marynarki wojennej był 
pracownikiem resortu i stworzył struktury „Solidarności“ w MON. Po-
tem dołączył całą zbrojeniówkę i MSW. Tego władze nie mogły mu 
darować. Po wypuszczeniu z więzienia nigdy nie został przywrócony 
do pracy” – pisał o Leonie Stobieckim, Jan Pospieszalski w artykule 
na stronie „Przewodnika Katolickiego”. Był odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) oraz Krzyżem Wolno-
ści i Solidarności (2015). 

W grudniu 1970 r. współorganizował strajk w Stoczni Remonto-
wej w Gdańsku. Był konstruktorem prostych drukarek, kolporterem 
pism drugiego obiegu.  Odszedł do Pana mając 86 lat.

Kierunek zmian 
w UE

W kwietniu 2019 roku stopa 
bezrobocia rejestrowanego w 
polskich urzędach pracy spadła 
do 5,6 proc., co oznacza najniższy 
poziom od 1990 roku. Być może 
jest to najlepszy wynik w historii 
rejestrowanego bezrobocia.

O�cjalnie mniej bezrobotnych
było w październiku 1990 roku 
– stopa bezrobocia miała wówczas 
wynosić 5,5 proc. Eksperci podkre-
ślają jednak, że ówczesne dane 
budzą poważne wątpliwości co do 
wiarygodności – dopiero tworzo-
no metodologię obliczania pozio-
mu bezrobocia (w PRL-u o�cjalnie
nie było go wcale, obowiązywał 
model pełnego zatrudnienia), nie 

badano na przykład tak zwanej 
szarej strefy.

Poza tym świadomość istnie-
nia urzędów pracy nie była jeszcze 
powszechna. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę realne dane, okazuje się, że 
obecnie bezrobocie jest najniższe 
w historii wolnej Polski. I może 
jeszcze spaść – w końcu nie roz-
począł się jeszcze okres intensyw-
nych prac sezonowych.

Według Andrzeja Kubisiaka, 
eksperta do spraw rynku pracy 
Polskiego Instytutu Ekonomicz-
nego, Polska powoli zbliża się do 
poziomu bezrobocia naturalnego 
– nieprzekraczalnego limitu, który 
wynosi około 3 proc. 

wielkopolskie
śląskie

małopolskie
mazowieckie
pomorskie

dolnośląskie
lubuskie
POLSKA
łódzkie
opolskie

zachodniopomorskie
podlaskie
lubelskie

świętokrzyskie
podkarpackie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie                   

3%    49,8 tys.
           4,2%    78,4 tys.
             4,6%    69,3 tys.
               4,7%    134 tys.
                 4,9%    45,9 tys.
                      5%        62,1 tys.
                        5,4%    20,8 tys. 
                         5,6%    939,7 tys.
                             5,9%    64,8 tys.
                             5,9%    21,2 tys.
                                          7,1%    44,6 tys.
                                             7,4%    35,5 tys.
                                                 7,7%    72 tys.
                                                   8%        42,5 tys.
                                   8,3%    79,1 tys.
                                   8,4%    69,5 tys. 
                                                  9,7%    49,9 tys.

Stopa bezrobocia oraz liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych, 
kwiecień 2019 r. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/osmiu-wspanialych-juz-po-raz-dwudziesty
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/18-maja-br-manifestacja-przy-pomniku-jana-pawla-ii-ronalda-reagana
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/psychologia-na-co-dzien-motywacja-energia-zycia
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WYDARZYŁO SIĘ
 13.05.2017 r. 

W Warszawie 
odsłonięto pomnik 
rotmistrza Witolda 
Pileckiego.

 15.05.1977 r.  
W Krakowie zało-
żono Studencki 
Komitet Solidarno-
ści (po zamordo-
waniu studenta UJ 
Stanisława Pyjasa).

 18.05.1792 r. 
Wybuchła wojna 
polsko-rosyjska, 
zwana wojną 
w obronie Konsty-
tucji 3 maja.

Cud ocalenia JP II
HISTORIA 1981
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Redaktor prowadząca: Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

PRAWNIK WYJAŚNIA

Gdy powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że mamy 3-procentowy 
wzrost gospodarczy, odpowiedział, że Polska ma 5 proc.

Kevin Hassett, szef doradców ekonomicznych  
prezydenta USA Donalda Trumpa

Czyje interesy powinni reprezentować 
europosłowie?

Tylu europosłów z Polski będziemy wybierać 26 maja. W całym Parla-
mencie Europejskim zasiądzie 751 posłów z 28 państw, w tym z Wlk. 
Brytanii.

Środa 13 maja 1981 roku, go-
dzina 17.19. W pogodny wieczór 
na Placu św. Piotra padły strzały. 
„Biskup w bieli upadł”. 

Do Jana Pawła II strzelał Meh-
met Ali Agca, 23-letni Turek. O tej 
samej porze w Fatimie w 1917 r. 
w czasie I wojny światowej, na pro-
gu bolszewickiego przewrotu w 
Rosji ukazała się trójce dzieci Matka 
Boska. Jan Paweł II miał zginąć. 

Papież w agonii zatrzymał się na 
progu śmierci. Tak twierdzą krymi-
nolodzy, lekarze i sam zamachowiec, 
zawodowy zabójca, któremu Ojciec 
Święty wybaczył. Papież nie był sam. 
Powiedział „Byłaś mi Matką zawsze, a 
w sposób szczególny 13 maja 1981 r., 
kiedy czułem przy sobie Twoją opie-
kuńczą obecność. We wszystkim, co 
się wydarzyło, zobaczyłem szczegól-
ną matczyną opiekę Maryi” i nawiązał 
do trzeciej tajemnicy fatimskiej. 

Rok po zamachu Jan Paweł II 
pielgrzymował do Fatimy. Złożył 

Matce Boskiej hołd. Jeden z poci-
sków, jako wotum, został umieszczo-
ny w koronie jej fatimskiej �gury.

– Fakt, iż macierzyńska dłoń 
zmieniła bieg śmiercionośnego 
pocisku, jest tylko jeszcze jednym 
dowodem na to, że nie istnieje nie-
odwołalne przeznaczenie, że wiara 
i modlitwa to potężne siły, które 
mogą oddziaływać na historię, i że 
modlitwa okazuje się potężniejsza 
od pocisków, a wiara od dywizji – 
napisał Joseph kard. Ratzinger, jako 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary. 

W 1979 r. KC KPZR nakazało 
KGB „wykorzystanie wszelkich 
dostępnych możliwości, by zapo-
biec nowemu kierunkowi w po-
lityce, zapoczątkowanemu przez 
polskiego papieża.” Jedna z wersji 
wskazywała na „ślad bułgarski”, 
a druga, iż za zamachem stała tu-
recka organizacja Szare Wilki. Nie 
udało się ustalić rzeczywistych 
zleceniodawców zamachu.

ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Wybory do Parlamentu Europejskiego, zresztą jak 
każde inne wybory, są ważne i należy wziąć w nich udział. 
Głosując mamy wpływ na to, jaki kierunek przyjmie Unia 
Europejska przez następne pięć lat w różnych obszarach, 

takich jak chociażby handel międzynarodowy, bezpieczeństwo żywności i 
ochrona konsumentów, modernizacja i rozwój przemysłu. Posłowie do Par-
lamentu Europejskiego nie tylko będą kształtować nowe prawodawstwo, 
ale również sprawować kontrolę nad innymi unijnymi instytucjami. 

Ważne, żeby przemysł rolno-spożywczy miał swoich dobrych repre-
zentantów w strukturach Unii. Trzeba pamiętać, że w Polsce ta branża 
zatrudnia około 500 tysięcy pracowników. Dlatego konieczne jest, aby 
w Parlamencie Europejskim reprezentowały nas osoby, które będą kiero-
wać się interesem Polski i polskich pracowników.

W poniedziałek, 13 maja br., 
o  18.30 w gdańskiej bazylice 
św. Brygidy z inicjatywy kato-
lików świeckich Archidiecezji 
Gdańskiej, w dzień Objawień 
Fatimskich i w rocznicę zamachu 
na Ojca Świętego Jana Pawła 
II, sprawowana była msza św. 
wynagradzająca Bogu i Matce 
Najświętszej za profanacje wize-
runku Matki Bożej Jasnogórskiej 
Królowej Polski wpisaniem go w 
sześciobarwną tęczę, symbol or-

ganizacji LGBT. Po nabożeństwie 
kilkaset osób przeszło w modli-
tewnej procesji różańcowej uli-
cami Starego Miasta w Gdańsku 
pod pomnik Poległych Stocz-
niowców. Wśród uczestników 
mszy było sporo młodych ludzi, 
a także członkowie Stowarzy-
szenia Godność, związkowcy ze 
Stoczni Gdańskiej i gdańskiego 
portu, Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” gdańscy 
radni...  Więcej...>>

Zgodnie z nowymi przepisami 
pracodawca żąda od osoby ubie-
gającej się o zatrudnienie – kan-
dydata do pracy, podania danych 
osobowych obejmujących: (art. 
221 § 1).
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. datę urodzenia,
3. dane kontaktowe wskazane 

przez taką osobę,
4. wykształcenie,
5. kwali�kacje zawodowe,
6. przebieg dotychczasowego za-

trudnienia.
Dostosowując zmiany w ko-

deksie pracy do obowiązującego 
już rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/
679 z dnia 27.04.2016. RODO 
przepisy nakładają na pracodawcę 
obowiązek oceny, czy wszystkie 
zgromadzone dane są konieczne 
w celu zatrudnienia określonej 
osoby. Dlatego też nowe przepisy 
stanowią, że danych dotyczących: 

wykształcenia, kwali�kacji zawo-
dowych i przebiegu dotychczaso-
wego zatrudnienia pracodawca 
żąda tylko wtedy, gdy jest to nie-
zbędne do wykonywania pracy 
określonego rodzaju lub na okre-
ślonym stanowisku.

Przed zmianą przepisów pra-
codawca miał prawo żądać od 
kandydata do pracy podania na-
stępujących danych:
1 imienia (imion) i nazwiska,
2. imion rodziców,
3. daty urodzenia,
4. miejsca zamieszkania (adresu 

do korespondencji),
5. wykształcenia,
6. przebiegu dotychczasowego 

zatrudnienia.
Powyższe zmiany, służą reali-

zacji przewidzianej w art. 5 ust. 1 
lit. C RODO zasady minimalizmu 
przetwarzania danych.
Stan prawny na 15.05.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Od 4 maja ważne zmiany 
w prawie pracy

Msza przebłagalna
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nabozenstwo-przeblagalne-za-profanacje-wizerunku-matki-bozej-jasnogorskiej
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