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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Pamięć i przestroga
W niedzielę, 1 września br. na 

placu Piłsudskiego w Warszawie 
podczas obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej prze-
mówienia wygłoszą prezydenci 
Polski Andrzej Duda, Niemiec 
Frank-Walter Steinmeier i USA Do-
nald Trump. Tego dnia do Gdańska 
przyjechać mają delegacje zagra-
niczne, m.in. z miast dotkniętych II 
wojną światową.  Więcej…>>

Trybunał za VAT
Marcin Horała, poseł PiS, prze-

wodniczący sejmowej komisji śled-
czej do zbadania przyczyn tzw. luki 
VAT-owskiej od 2007 r. do 2015 r., 
domaga się postawienia przed 
Trybunałem Stanu Donalda Tuska, 
Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego 
i Mateusza Szczurka. Komisja przy-
gotowała projekt raportu końco-
wego ze swych prac. Więcej…>>

Budżet równowagi
W 2020 r. po raz pierwszy od 30 

lat budżet państwa ma nie być na 
minusie i nie trzeba będzie poży-
czać pieniędzy na rynku, by pokryć 
tzw. dziurę budżetową – tak zakłada 
jego projekt. Zrównoważenie wy-
datków i dochodów na poziomie 
429,5 mld złotych zapowiedział pre-
mier Mateusz Morawiecki. Wzrost 
dochodów budżetu państwa wyni-
ka głównie z uszczelnienia VAT i CIT. 
Dochody z VAT mają wynieść 200,2 
mld zł, a dochody z CIT 41,1 mld zł. 
Więcej...>>

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Zachęcamy 
do wsparcia uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży z wojewódz-
twa pomorskiego.  Więcej...>>

Artyści z Grodna w Gdańsku

– Czy łatwiej 
walczyć o prawa 
pracowników bę-
dąc politykiem, 
czy związkow-
cem?

– W rok po 
odejściu z funk-

cji przewodniczącego „Solidarno-
ści” zostałem wybrany do Sejmu 
za zgodą i z poparciem Związku. 
Co do możliwości wpływu na 
politykę, polemizowałbym: czy 
większe możliwości ma szef „So-
lidarności”, czy szeregowy poseł? 
Jednak z pewnością przyjmuję 
pełną odpowiedzialność za poczy-
nania obecnie rządzącego obozu. 
Wszedłem na boisko polityczne, 
ale nadal idę drogą realizacji po-
stulatów sierpniowych i ideałów 
„Solidarności”. Na początku trans-
formacji w latach 90., gdy wpro-
wadzano drakońsko liberalną 
reformę Balcerowicza, podobnie 
jak wielu ludzi miałem poczucie 
zdrady ze strony części solidarno-
ściowych elit. Cena, jaką zapłacili 
pracownicy, była zbyt wysoka, a 
uwłaszczenie nomenklatury przy-
niosło zbyt wiele szkód dla gospo-
darki. Przez lata mojej działalności 
w „Solidarności” dążyłem do reali-
zacji ideałów Sierpnia. Jednak do-
piero po zwycięstwie wyborczym 
PiS w 2015 roku zacząłem mieć 
poczucie, że wreszcie weszliśmy 
na drogę faktycznego wcielania 
w życie tych ideałów, budowania 
Polski naszych marzeń z Sierpnia 
1980 roku. Odstąpiono wreszcie 
od dominującej latami liberalnej 
doktryny, sprowadzającej się do 
hasła „Radź sobie sam”. (...) Mamy 
kolejny rok rekordowego wzrostu 
polskiego PKB. Dzisiaj rozwijamy 
się cztery razy szybciej od państw 
strefy euro i trzy razy od średniej 
w całej Unii. Rosną płace i docho-
dy rodzin, znacząco zmalało ubó-
stwo dzieci.

Janusz Śniadek 
 poseł na Sejm RP

Cała rozmowa we wrześniowym 
„Magazynie Solidarność”

Nadal idę 
drogą ideałów 
Sierpnia

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zaprasza 31 sierpnia 2019 roku 
do Gdańska na obchody 39 rocznicy Sierpnia 1980, podpisania Poro-
zumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”  
oraz 31 rocznicy strajków z 1988 roku.

31 sierpnia – Gdańsk, uroczystości główne – 39 rocznica strajków  
i powstania NSZZ „Solidarność”, 31 rocznica strajków z 1988 r.
 godz. 12.00 – uroczysta msza święta w bazylice pw. św. Brygidy.
 godz. 14.00 – złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.
 godz. 14.30 – Sala BHP, Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (m. in.: wystąpienia gości, wręcze-
nie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”).

 godz. 20.00 – Gdańsk, plac k. Sali BHP – Koncert „Koniec lata z Soli-
darnością” (organizator: TVP2).

Partnerami uroczystości są:

Nasze święto

Prace artystów z Grodzieńsz-
czyzny, zaproszonych przez nasz 
Związek, można oglądać w Sali 
BHP. Ósemka artystów malarzy 
z Grodna, odwiedziła Gdańsk w ra-
mach wydarzenia „Gdańsk – Grod-
no. Wspólna historia, wspólne 
losy”.

Artyści przenieśli na płótna 
m.in. Westerplatte, obronę Poczty 
Polskiej w Wolnym Mieście Gdań-
sku, strajk z 1980 roku i powstanie 
„Solidarności” oraz tematy z histo-
rii II RP, związane z wojną obronną 
1939 roku, jak obrona Grodna. 
Wcześniej odwiedzili gdańskie 
zakątki, uczestniczyli w plenerach, 
a nawet obejrzeli �lmy dokumen-

talne z lat ostatniej wojny. Malo-
wali nieprzypadkowo w Gdańsku 
widzianym też jako miasto, w któ-
rym narodziła się „Solidarność”. 
A wszystko to z perspektywy Po-
laków, artystów pochodzących z 
Grodna i współczesnej Republiki 
Białorusi. 26 sierpnia br. w Sali BHP 
otwarty został wernisaż ich prac. 
Patronat medialny nad wydarze-
niem sprawują: „Magazyn Solidar-
ność”, TVP3 i Radio Gdańsk. 

Organizatorem jest Pomorska 
Fundacja Edukacji i Pracy przy 
wsparciu Fundacji Promocji Soli-
darności, Stowarzyszenia Solidar-
ni ze Stocznią Gdańską. 

Więcej…>>

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-80-rocznice-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-pamiec-przestroga
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/posel-horala-premierzy-tusk-kopacz-przed-trybnunal-stanu-za-rozszelnione-podatki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/morawiecki-zapowiada-zrownowazony-budzet-panstwa-na-2020-rok
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/artysci-z-grodna-w-gdansku-na-zaproszenie-s-historia-na-plotna-przenoszona


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5182,43 zł

WYDARZYŁO SIĘ
 28.08.1932 r.  

W Berlinie Franci-
szek Żwirko i Stani-
sław Wigura na 
RWD-6 zwyciężyli 
w Międzynarodo-
wych Zawodach 
Samolotów Tury-
stycznych.   

 28.08.2004 r.  
Wysłannik papieża 
Jana Pawła II kard. 
Walter Kasper prze-
kazał patriarsze 
Moskwy i Wszech-
rusi Aleksemu II 
ikonę Matki Bożej 
Kazańskiej. 

 28.08.2006 r.  
MSWiA rozpoczęło 
wydawanie pasz-
portów biome-
trycznych.

Przełamywanie bariery
HISTORIA

1980
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Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie 
Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby 
wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić 
się między sobą plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym da-
chem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, 26 sierpnia 1956 r. 

Tyle wyniosła średnia pensja brutto w sektorze przedsiębiorstw w lip-
cu br. i wzrosła r/r o 7,4 proc. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosło 6 mln 397 tys. (wzrost o 2,7% r/r).

Po o�cjalnych uroczystościach
rocznicowych Sierpnia ’80 spotka-
my sie na koncercie „Koniec Lata 
z Solidarnością” w imprezie koń-
czącej wakacyjną trasę telewizyj-
nej Dwójki.

Wśród gwiazd będą: Ricchi e Po-
veri, Boney M, Maryla Rodowicz, 
Katarzyna Cerekwicka, Blue Cafe, 
Kombii, Bayer Full, Filatov&Karas, 
Papa D, Rafał Brzozowski, Lech Ma-
kowiecki.

 Widzowie będą mogli wejść 
w interakcję i zaprezentować swój 
�lmik z wakacji, pozdrowić znajo-
mych i bliskich lub zadedykować 
piosenkę. Nie zabraknie konkur-
sów. Transmisja będzie nadawana 
w TVP 2 od godz. 20.30. 

Początek 31 sierpnia br. o godz. 
20. Miejsce: teren przy historycz-
nej Sali BHP Stoczni Gdańskiej (ul. 
Kadłubowców). Wstęp wolny!

Wszelkie o�cjalne informacje
w PRL podlegały zapisom cen-
zorskim. Po wybuchu strajków 
w Trójmieście przerwana została 
łączność telefoniczna z resztą kra-
ju. Wydawca podziemnej o�cyny
NOWA Mirosław Chojecki znalazł 
się w areszcie. Nałożono embargo 
informacyjne. Stąd wypisanie na 
sklejce postulatów i zawieszenie 
ich  nad stoczniową bramą.

Radio, prasa i telewizja, realizu-
jąc wytyczne PZPR, starały się jak 
najdłużej przemilczeć robotnicze 
protesty. Kiedy stało się to nie-
możliwe, mówiono i pisano spo-
radycznie o „nieuzasadnionych 
przerwach w pracy”.

Strajkujący domagali się gwa-
rancji wolności słowa, druku i publi-
kacji, żądali uwolnienia więźniów 
politycznych, prawa do strajków i 
udostępnienia środków masowego 
przekazu dla wszystkich wyznań. 

23 sierpnia 1980 r. ukazał się 
1 numer „Strajkowego Biuletynu 
Informacyjnego Solidarność”, re-
dagowanego przez Konrada Bie-

lińskiego i Krzysztofa Wyszkow-
skiego, we współpracy z Ewą 
Milewicz i Mariuszem Wilkiem. 
Ukazało się 13 numerów biulety-
nu oraz numer nadzwyczajny z 
projektem statutu związku. Na-
kład (format A5, objętość 4 strony) 
sięgał 20-40 tys. egzemplarzy.    

Niemal wszyscy dziennikarze 
środków masowego przekazu PRL 
zostali do Gdańska przysłani przez ko-
legia redakcyjne w uzgodnieniu z or-
ganizacjami partyjnymi. Przyjeżdżali   
dopiero w trzeciej dekadzie sierpnia.

Pod koniec strajku, w uzgodnie-
niu z KW PZPR, pojawiła się w stoczni 
ekipa TVP Gdańsk. Swoistą legendą 
obrosła, rodząca się w bólach, rezo-
lucja, zaczynająca się od słów: „My, 
polscy dziennikarze, obecni na Wy-
brzeżu gdańskim w czasie strajku, 
oświadczamy, że wiele informacji 
dotychczas publikowanych, a przede 
wszystkim sposób ich komentowa-
nia, nie odpowiadało istocie zacho-
dzących tu wydarzeń…”. W tygodni-
ku „Czas” we wrześniu 1980 r. ukazał 
się reportaż „Dni obaw i nadziei”.  

Koncert „Koniec Lata z Solidarnością”

– Za nami trudne doświadcze-
nie strajku. Oby powstałe podziały 
dało się zminimalizować. Grono 
pedagogiczne musi być zespołem. 
Celem jest wysoki poziom kształ-
cenia i dobrego wychowania. Pro-
test w oświacie wymagał poświę-
cenia, co należy docenić. Był to 
bunt i krzyk protestu wobec skali 
pośpiesznych zmian. Szło nie tylko 
o pieniądze, ale też o podmioto-
wość w szkole – ocenia Wojciech 
Książek, przewodniczący Rady 
Międzyregionalnej Sekcji OiW 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, do-
dając, że w strajku w oświacie był 
też ważki element godnościowy.

– Szkoła to nie tylko mury. 
To spotkanie ludzi, nauczyciela 
i ucznia, które ma podnieść ele-
ment godności, nie akcentować 
zimnej taktyki i kalkulacji – puen-
tuje Wojciech Książek, wskazując 
też na walor stypendiów fundo-
wanych przez „S”. 

Od 1 września 2019 r. średnie wy-
nagrodzenie nauczycieli wzrośnie 
o 9,6 proc. (w styczniu br. podwyżka 
wyniosła 6 proc.) Po podwyżkach 
wynagrodzenie zasadnicze nauczy-
cieli ma wynosić: nauczyciela sta-
żysty 2782 zł brutto (wzrost o 244 
zł brutto), kontraktowego 2862 zł 
(wzrost o 251 zł), mianowanego 
3250 zł (wzrost o 285 zł), dyplomo-
wanego 3817 zł (wzrost o 334 zł). 

– Podwyżka za wrzesień ma 
zostać wypłacona do 30 września 

2019 roku z wyrównaniem od 
1 września br. Szkoda, że dodatko-
we pieniądze nie zabrzęczą w na-
uczycielskich portfelach z począt-
kiem roku szkolnego, choć widać 
determinację rządu i nowego mi-
nistra edukacji, by się z zobowią-
zań wywiązać – dodaje Książek. 

Sytuacja zatoczyła koło od zmian 
z września 2018 r. Nowelizacja KN 
z 13 czerwca br. na mocy porozu-
mienia KSOiW NSZZ „Solidarność”  
z rządem przywraca rozwiązania 
sprzed zmian dokonanych przez 
minister Annę Zalewską.  
 Dodatek na start – jednorazowa 

1 tys. zł, wypłacone stażystom. 
W myśl starych przepisów na-
uczyciele otrzymywali dodatek 
na zagospodarowanie w wyso-
kości podwójnej pensji zasadni-
czej w drugim roku pracy.  

 Dodatek za wychowawstwo 
w klasie – na podstawie poro-
zumienia podpisanego przez  
„S” z rządem wychowawcy 
w oddziale szkolnym czy 
przedszkolnym otrzymają do-
datek minimum 300 zł.  

 Staż na nauczyciela kontrakto-
wego będzie wynosił – tak jak 
niegdyś – 9 miesięcy, a nie rok 
i 9 miesięcy.  

 Awans zawodowy – powraca 
system awansu zawodowego 
sprzed 1 września 2018 r. Całą 
ścieżkę rozwoju nauczyciel 
możne zakończyć po 10 latach.    

Nowe otwarcie  
na nowy rok szkolny

W roku szkolnym 2019/2020 życzymy spokojnej pracy w szkole, 
przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i zjednoczenia całej 
społeczności szkolnej. Apelujemy o niwelowanie podziałów, o współ-
pracę i międzyludzką solidarność. 

Wojciech Książek, Barbara Kamińska, Anna Kocik, 
 Hanna Minkiewicz, Bożena Brauer, Maciej Werra  

Prace związkowo-rządowych 
zespołów roboczych zbliżają się 
do �nału. W Warszawie od 27 do
29 sierpnia br. trwają ostatnie 
posiedzenia. Mają wypracować 
rozwiązania m.in. dotyczące eme-
rytur i szeroko pojętej kwestii cen 
energii. W negocjacjach bierze 

udział Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”. 

Członkowie zespołów wypraco-
wują  wprowadzenie kryterium stażo-
wego do emerytur. Kolejnym punk-
tem jest uregulowanie wynagrodzeń 
pracowników opłacanych z finansów 
publicznych. „S”  . Więcej...>>

Finalizacja negocjacji   

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/negocjacje-z-rzadem-zblizaja-sie-finalu-jutro-komunikat-z-ustalen
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