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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Strategia 
6 i 7 czerwca br. na wyjazdo-

wym spotkaniu w Zakopanem 
szefowie regionów i struktur bran-
żowych „S” będą opracowywali 
strategię Związku na rokowania 
z rządem w ramach zespołów 
związkowo- rządowych po 
zmianach w rządzie. Kolejna tura 
negocjacji między „S” a rządem 
w ramach zespołów rządowo-
-związkowych odbędzie się w 
najbliższy wtorek (11 czerwca). 

Co dalej z prądem?
W środę 5 czerwca br. kolejna 

tura rozmów resortu energii oraz 
Komisji Europejskiej w sprawie 
cen prądu. Wobec wprowadzenia 
od 1 lipca br. rynkowych cen ener-
gii w przemyśle trwają negocjacje 
nad „podpowiedzianą” przez KE 
procedurą „usługi publicznej”, 
realizowanej przez przedsiębior-
stwa obrotu energią w zamian za 
wynagrodzenie (rekompensaty). 
Uzgodniono zakres bene�cjen-
tów: gospodarstwa domowe, 
jednostki sektora publicznego, 
szpitale, małe przedsiębiorstwa. 
Wskazani odbiorcy będą płacić za 
prąd wg. cen na koniec czerwca 
2018 r. 

Rzecznik ze Słupska
Piotr Müller, 30-letni słupski 

polityk, były wiceminister nauki, 
został rzecznikiem prasowym 
rządu oraz wiceministrem 
w KPRM. W grudniu ub.r. Müller 
objął mandat poselski po Jolancie 
Szczypińskiej. Piotr Müller jest sy-
nem znanego działacza słupskiej 
„Solidarności”, Edwarda Müllera.

Tydzień archiwów
 Od 3 do 9 czerwca br. obcho-

dzimy Międzynarodowy Tydzień 
Archiwów, czyli upowszechnienia 
wiedzy o archiwach i ułatwienie 
dostępu do zasobów archiwal-
nych. Jeśli ktoś jest w posiadaniu 
zdjęć, plakatów, ulotek, nagrań 
z historii NSZZ „S”, to zachęcamy 
do przekazania ich Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, Gdańsk, ul. Wały Piastow-
skie 24, tel. 58 308 43 92.  

Preludium do „Solidarności”

Wraz z tą 
konferencją, roz-
poczyna swoją 
działalność „Mię-
d z y n a r o d o w e 
Centrum Badań 
nad Fenomenem 
Solidarności”.  

Jan Paweł II był przekonany, 
że „Solidarność” była początkiem 
zwrotu w historii nie tylko pol-
skiej, ale i świata. W sierpniu 1980 
roku robotnicy okupowali Stocz-
nię Gdańską, aby zaprotestować 
przeciwko władzom państwa, 
które twierdziło, że jest państwem 
robotników i chłopów. 

Strajki zaprzeczyły ideologicz-
nej legitymizacji reżimu komuni-
stycznego. Pokazały, że reżim to 
nie dyktatura proletariatu, wystę-
pująca przeciwko ciemiężcom, ale 
dyktatura partyjnej biurokracji, 
walcząca przeciwko proletariatowi. 
Ten stan rzeczy był znany światu. 
Z jedynym wyjątkiem: z wyjątkiem 
intelektualistów lewicy Zachodu. 

Reżim poza �kcyjną, ideologicz-
ną legitymacją, był wspierany przez 
dwie wielkie siły. Pierwszą była real-
na siła sowieckiej władzy imperial-
nej. Drugą było powszechne prze-
konanie, że nie ma wartości, w imię 
której warto by było rzucić wyzwanie 
władzy. Prawdziwym ideologicznym 
wsparciem reżimu nie był marksizm, 
lecz relatywizm etyczny. 

Odpowiedzią na pierwsze 
wyzwanie był masowy opór bez 
przemocy, odpowiedzią na drugi 
problem było odwołanie się do 
prawdy, wybór życia bez kłam-
stwa.  NSZZ „S” powstał, by żyć 
w prawdzie. 

Z prawdy w związkach między 
ludźmi rodzi się odwaga mówienia 
prawdy przed władzą. Ruch opozy-
cyjny konstytuuje się jako wspólnota 
wolnych ludzi, oparta na prawdzie. 

Te wartości żyją głęboko w świa-
domości pracowników. Ponownie 
wprowadzając je otwarcie na sce-
nę publiczną, „Solidarność” odkryła 
ludziom kim są, korzenie polskiej 
tożsamości. Wartości te są ściśle 
związane z chrześcijaństwem.

Prof. Rocco Buttiglione,  
włoski polityk

Fenomen 
Solidarności

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT

4 czerwca br. NSZZ „Solidar-
ność” uczcił 30 rocznicę częściowo 
wolnych wyborów z 4 czerwca 
1989 roku. Były wieńce, modlitwa, 
salwa honorowa i apel pamięci. 

  – Spotykamy się w miejscu 
symbolicznym dla nas świętym, 
w którym przelana została krew 
– powiedział Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”, uzasad-
niając wybór czasu i miejsca.

Pośród gości o�cjalnych była
liczna grupa stoczniowców w ka-
skach i roboczych drelichach, da-
jąc świadectwo, iż mimo wszystko 
stocznia jest i działa.

W Sali BHP odbyło się rocz-
nicowe uroczyste posiedzenie 

Nie byłoby częściowo wolnych 
wyborów w 1989 roku, gdyby nie 
papieska pielgrzymka do Ojczyzny 
dziesięć lat wcześniej. Jan Paweł II 
obudził w nas solidarność i poczu-
cie wartości. Jego obecność wśród 
nas i słowa przesłania były impul-
sem do narodzin „Solidarności” 

Znaczeniu wydarzeń z 1979 
r. była poświęcona międzynaro-
dowa konferencja „Obudził w nas 
Solidarność”.  

Konferencję poprzedziła gala 
wręczenia tytułu Człowieka Roku 
„Tygodnika Solidarność” ks. kano-
nikowi Ludwikowi Kowalskiemu, 
proboszczowi para�i p.w. św. Bry-
gidy w Gdańsku.

Premier Morawiecki podzielił 
się osobistymi wspomnieniami:

– Miałem wtedy 11 lat. Jeździ-
liśmy całą ekipą „za Papieżem”. 
Byłem na Błoniach krakowskich. 
Mój ojciec na każdej z tych mszy 

miał transparent „Wiara – Niepod-
ległość”. 40 lat temu, Ojciec Święty, 
jak mówi piękne motto tego spo-
tkania, obudził w nas „Solidarność”.  

Konferencja naukowa rozpo-
częła się od referatu prof. Rocco 
Buttiglione, b. ministra ds. eu-
ropejskich, badacza fenomenu 
„Solidarności”. Fragment wykładu 
obok.

Prof. dr hab. Jakub Stelina, z UG, 
mówiąc o etosie pracy i zmianach 
w podejściu do pracy, podkre-
ślił też: – Pielgrzymka do Ojczy-
zny była jak powiew ożywczego 
wiatru. W haśle „Obudził w nas 
Solidarność” możemy w słowie 
„Solidarność” zamienić duże „S” na 
małe „s”. Jan Paweł II obudził w nas 
solidarność międzyludzką.

Wokół Sali BHP można zwie-
dzać do końca czerwca br. wysta-
wę: „Ojciec Święty z „Solidarnością”, 
„Solidarność” z Ojcem Świętym”. 

Kwiaty pamięci

ZRG NSZZ „S”.  Wykład na temat 4 
czerwca 1989 r. wygłosił prof. dr 
hab. Mirosław Golon z IPN, wspo-
mnieniami z 1989 r. podzielił się 
Czesław Nowak, poseł OKP. 
Rozmowa z Czesławem Nowa-
kiem tutaj…>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czeslaw-nowak-nie-mialem-zdjecia-z-walesa


CYTAT TYGODNIA
Co zostało w nas z nauki Jana Pawa II 

LICZBA TYGODNIA

10 milionów

WYDARZYŁO SIĘ
 .5.06.1999 r.  

Rozpoczęła się VII 
pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski, 
w której papież 
odwiedził m.in. 
Trójmiasto.

 6.06.1891 r.  
Rozpoczęło dzia-
łalność Krakow-
skie Ochotnicze 
Towarzystwo 
Ratunkowe, drugie 
w Europie pogoto-
wie ratunkowe.

 6.06.2010 r.  
Ks. Jerzy Popie-
łuszko został ogło-
szony błogosła-
wionym Kościoła  
katolickiego. 

35 procent demokracji
HISTORIA 1989

iBiS NR 23 (430) 5 CZERWCA 2019
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Chciałbym mianowicie, wtedy kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy 
się dla mnie ten – nie ukrywam – strasznie dolegliwy czas, kiedy po uli-
cach mojego miasta mogę się poruszać tylko samochodem albo w to-
warzystwie torującej mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu z ludźmi 
eskorty, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy – będę mógł wyjść na 
ulice tego miasta, wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam – panie 
posłanki i panowie posłowie – życzę po tym głosowaniu.

premier Jan Olszewski, nocą 4 czerwca 1992 r.  
przed głosowaniem nad natychmiastowym odwołaniem rządu 

Tyle osób według ostrożnych szacunków historyków uczestniczyło 
w bezpośrednich spotkaniach z Janem Pawłem II w 1979 r. Władze PRL 
podały, że na spotkania z Nim przyszło wówczas w sumie 6 mln osób.

PYTANIE TYGODNIA

4 czerwca (I tura) i 18 czerw-
ca(II tura) 1989 r. odbyły się 
częściowo wolne wybory parla-
mentarne. Przy Okrągłym Stole 
ustalono między częścią opozycji 
pod szyldem NSZZ „S” a stroną 
partyjno-rządową, że 65 proc. 
mandatów w Sejmie przypadnie  
PZPR, ZSL, SD, a o 35 proc. ubie-
gać się będą mogli inni kandydaci. 
Przywrócono Senat, do którego 
odbyły się wolne wybory. Był to 
przełom. Wybory z czerwca 1989 
r. były de facto referendum „tak” 
czy „nie” dla PRL. Polacy odrzucili 
system realnego socjalizmu.

Kampania wyborcza była zdomi-
nowana przez Komitet Obywatelski 
„Solidarność”. Wzięły w niej udział 
gwiazdy: Jane Fonda, Nastasja Kin-
sky, Joan Baez, Yves Montand, Steve 
Wonder. Symbolem wyborów zo-
stał plakat nawiązujący do �lmu „W
samo południe” z Gary Cooperem. 

Ku zaskoczeniu opozycji (i oczy-
wiście władzy) kandydaci ze znacz-
kiem „S” zdobyli 161 mandatów 
w Sejmie (wszystkie w ramach 35 
proc.) i 99 w Senacie (na 100 możli-
wych).    Przepadła lista krajowa (na 
35 miejsc weszło z niej 4 czerwca 
tylko 2 osoby), która miała zapewnić 
miejsca działaczom PZPR. Zmienio-
no więc ordynację wyborczą miedzy 
turami. 23 czerwca 1989 r. posłowie 
i senatorowie „S” utworzyli Obywa-
telski Klub Parlamentarny. W sierp-
niu1989 r. powstała, przy udziale 
braci Kaczyńskich, koalicja OKP, ZSL 
i SD, która 12 września utworzyła 
rząd z premierem Tadeuszem Mazo-
wieckim. Po kilku miesiącach zaczę-
ły się podziały w łonie OKP, tworzył 
się pluralizm. Obóz władzy uległ zaś 
dekompozycji. Jednak ministerstwa 
tzw. siłowe były obsadzone przez 
ludzi ancien régime (Kiszczak, Siwic-
ki) do lipca 1990 r.

ANDRZEJ KOŚCIK, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”

– Nauczanie Jana Pawła II jest dla nas wyzwaniem. 
Wypowiadane w całym ponty�kacie, zachowuje swo-
ją aktualność, nabiera mocy szczególnie w dzisiejszym 
zagubieniu się ludzi. Jego nauczanie jest dla nas drogo-

wskazem, jak mamy postępować w skłóconym świecie. W świecie upad-
ku moralności, w którym podważane są fundamenty chrześcijańskie. Nie 
można niszczyć fundamentu, nie proponując w zamian nic. Nasza religia 
i kultura judeochrześcijańska oparta jest na dekalogu. Jeśli się ten dekalog 
podważa, wywraca, to trzeba coś zaproponować. Nie może zostać pustka. 

Pomorska Wojewódzka Rada Ryn-
ku Pracy (przedstawicielem „S” jest 
w niej Zbigniew Kowalczyk, członek 
Prezydium ZRG) postuluje zwiększe-
nie wpływu samorządów w działa-
niach związanych z obsługą migracji 
zarobkowych. Proponuje ona, by 
z uwagi na masowość zjawiska mi-
gracji ekonomicznych, działania 
związane z legalizacją zatrudnienia w 
całości zlecić samorządom Pośrednic-
two pracy dla cudzoziemców powin-
no być prowadzone wyłącznie przez  
PUP, a nie poprzez agencje pracy tym-
czasowej.  PUP powinny mieć możli-

wość rekrutowania pracowników 
spoza UE – wzorem rozwiązań EURES. 
Ma to uprościć procedurę legalnego 
zatrudnienia i ograniczyć „szarą strefę” 
w zatrudnieniu oraz wykorzystywanie 
pracowników cudzoziemskich przez 
nieuczciwych pośredników. W do-
kumencie WUP z 28 maja br. zwraca 
się też uwagę na wysoki popyt na 
zatrudnienie cudzoziemców. W ub.r. 
w woj. pomorskim wystawiono 132 
tys. oświadczeń o powierzeniu pracy 
krótkoterminowej cudzoziemcom. 
W skali kraju było to 1 mln 582 tys. 
takich oświadczeń. 

Prezydent Andrzej Duda wrę-
czył 4 czerwca br. nominacje no-
wym ministrom w rządzie Mate-
usza Morawieckiego. Zmiany są 
spowodowane głównie wynikami 
wyborów do Parlamentu Europej-
skiego. Wśród nowych ministrów 
jest była członkini KK NSZZ „S”. 

Na miejscu wybranej do eu-
roparlamentu Elżbiety Rafalskiej, 
minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej, zasiada teraz Bożena 
Borys-Szopa, od 1991 r. w Zarzą-
dzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
„S”, była jego wiceprzewodniczącą i 
sekretarzem. 1998-06 r. była człon-
kiem KK NSZZ „S”, 1998-02 prze-
wodnicząca Rady Ochrony Pracy. 

15 marca 2006 r. została powołana 
na  Głównego Inspektora Pracy 
(do sierpnia 2008 r.). Powodem jej 
odwołania było wówczas to, że jest 
„zbyt propracownicza”. W 2008 r. 
była doradcą prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego ds. społecznych i kon-
taktów z partnerami społecznymi 
oraz prawa pracy, w latach 2009-10 
ministrem w jego kancelarii. W 2018 
r. została przewodniczącą sejmowej 
komisji polityki społecznej i rodziny.

Annę Zalewską w MEN zastąpił 
Dariusz Piontkowski, nauczyciel 
historii, były wiceszef sejmowej 
komisji edukacji, członek „S”, lider 
podlaskich struktur PiS.  

Więcej…>>

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG i Wojciech Książek, prze-
wodniczący kapituły funduszu, 
zwracają się z prośbą o wpłaty na 
konto Funduszu Stypendialnego 
im. NSZZ „Solidarność” nr 41 7065 
0002 0652 4155 2804 0001 (nowy 
nr konta od maja br.) z dopiskiem 
„Fundusz Stypendialny” oraz infor-
macją, kto wpłaca. Już przyznano 
631 stypendiów dla zdolnej mło-

dzieży z rodzin niezamożnych. 
Wpłat mogą dokonywać m. in. 
instytucje, zakłady pracy, organi-
zacje związkowe, osoby prywatne. 
Wykaz darczyńców znajduje się na 
stronie internetowej www.solidar-
nosc.gda.pl oraz  www.pomorska-
fundacja.org.pl 

Pomorska Fundacja Edukacji i 
Pracy posiada status organizacji 
pożytku publicznego. 

Była członkini Krajówki ministrem

1,5 miliona na oświadczenia
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Inwestujmy w przyszłość  

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rekonstrukcja-rzadu-nieco-glebsza-oto-nowi-ministrowie
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