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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Konferencja
KK NSZZ „S” i Międzynarodowe 

Centrum Badań nad Fenomenem 
Solidarności (jednostka Wydzia-
łu Filozo�cznego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie) organizują 8 i 9 listopada 
br. konferencję „Solidarność od 
godności człowieka do ponadna-
rodowej współpracy” w historycz-
nej Sali BHP w Gdańsku z udziałem 
m.in. abp. Marka Jędraszewskiego 
i abp. Sławoja Leszka Głódzia.  

Hołd bohaterom 
W przededniu Dnia Wszystkich 

Świętych przewodniczący KK NSZZ 
„S” Piotr Duda i jego zastępca Jerzy 
Jaworski na Cmentarzu Garnizo-
nowym w Gdańsku przy ul. gen. 
H. Dąbrowskiego, złożyli w imieniu 
„S” kwiaty na grobach zgładzonych 
w 1946 r. partyzantów Danuty Sie-
dzikówny „Inki” i Feliksa Selmano-
wicza „Zagończyka”.  

Szkoła, do hymnu!  
Minister edukacji narodowej Da-

riusz Piontkowski w związku ze Świę-
tem Niepodległości zachęca do włą-
czenia się w akcję „Szkoła do hymnu” 
i zorganizowanie w szkołach, przed-
szkolach i placówkach oświatowych 
wspólnego odśpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego” w piątek, 8 listopada 
o godz. 11:11. Więcej…>>

Rada Instytutu  
W Sali BHP 5 listopada br. wicemi-

nister kultury Jarosław Sellin i prze-
wodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda 
wręczyli akty nominacji członkom 
Rady Instytutu Dziedzictwa Solidar-
ności.  W Radzie zasiadają m.in. prof. 
Sławomir Cenckiewicz, prof. Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, proboszcz 
para�i św. Brygidy ks. kanonik Lu-
dwik Kowalski, sygnatariusze Po-
rozumień Sierpniowych Andrzej 
Gwiazda i Andrzej Kołodziej, bratani-
ca bł. ks. Jerzego Popiełuszki Barbara 
Popiełuszko-Matyszczyk oraz Adam 
Chmielecki, prezes Radia Gdańsk, 
mec. Piotr Andrzejewski, Roman 
Gałęzewski, Andrzej Gelberg, Adam 
Hlebowicz, prof. Stanisław Mikołaj-
czak, Michał Ossowski, Andrzej Roz-
płochowski, Piotr Semka i ks. prof. dr 
hab. Władysław Zuziak. Więcej...>>

ZRG. Powyborcze oczekiwania
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Za nami szósta 
edycja Wojewódz-
kiego Konkursu 
Muzycznego „Pol-
ska moje miejsce, 
mój kraj”, który co 
dwa lata organizu-

je gdańska Sekcja Oświaty (na prze-
mian z konkursem plastycznym). 

Muzyka kształci i wychowu-
je. Przez kilka godzin budynek „S” 
dźwięczał od muzyki, śpiewu, emo-
cji młodych wykonawców. Wzrusza-
jące były słowa pieśni patriotycznych 
(w tym zbrodni w lasach  Piaśnicy), 
piękne głosy wykonawców. 

Zwracała uwagę praca nauczy-
cieli-opiekunów. Wielki szacunek 
należy się za ich zaangażowanie, 
przekaz wiedzy, umiejętności, wkład 
serca. Ostatnio częściej krytycznie 
mówi się o tej grupie pracowniczej. 
Pamiętajmy jednak, że naród, który 
nie szanuje swoich nauczycieli, ska-
zany jest na bylejakość.

Specy�ka tego konkursu pole-
ga na tym, iż oprócz śpiewu młodzi 
ludzie są też oprowadzani (m. in. 
przez p. Romana Stegarta i niżej 
podpisanego) do miejsc szczegól-
nych, do pomnika Poległych Stocz-
niowców, gdzie zapalają znicze i do 
historycznej Sali BHP. To ważne, aby 
młodzi ludzie doświadczyli piękna 
muzyki, śpiewu, ale też historii, do-
tknęli dziedzictwa „S”. 

Wysiłek organizacyjny jest spo-
ry, tym bardziej że wystąpiło 230 
uczniów. Tym większe podziękowa-
nia dla osób wspierających, w tym 
wolontariuszy z „S” oświatowej 
w Gdańsku, Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, redakcji „Magazynu”, 
jurorów (Andrzej Kołakowski, Ewa 
Rocławska, Aleksandra Lewicka, Re-
nata Tkaczyk). Zdaniem koordynator 
konkursu, Anny Kocik i innych słu-
chaczy, poziom wykonań był bardzo 
wysoki. Były specjalne stroje, muzyka 
na żywo. Jest się z czego radować. 

Wojciech Książek
przewodniczący 

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku

Muzyczne 
wychowanie 
do patriotyzmu

NASZYM ZDANIEM

Gościem ZRG był prezes radia Gdańsk Adam Chmielecki  
(pierwszy z prawej). 
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Oczekiwania związane z for-
mowanym rządem, szczególnie 
w sferze gospodarki morskiej oraz 
wewnątrzzwiązkowa demokracja 
zdominowały obrady ZRG NSZZ 
„S” zwołanego na 4 listopada br.

Przed kolejną kadencją parla-
mentu i nowego rządu związkow-
cy zwracali uwagę na konieczność 
strategicznego zaangażowania ze 
strony państwa w sektor stocznio-
wy. Program rządu poznamy wraz 
z inauguracją Sejmu nowej kaden-
cji i z expose premiera 12 listopada 
br. Być może pod koniec tygodnia, 
w piątek, dowiemy się jaki będzie 
skład rządu. 

Obecny na ZRG Janusz Śniadek, 
który w poselskich ławach zasiądzie 

po raz trzeci, podziękował za odda-
ne na niego głosy. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S” wyra-
ził nadzieję, że posłowie z Pomorza 
będą skuteczniej lobbować na rzecz 
gospodarki Wybrzeża.

– Wsparcie będzie nam bardzo 
potrzebne, bo jest kilka spraw, któ-
re nie mogą czekać na odroczenie 
na lepsze czasy – zapowiedział 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG, a zakreślając kolejne pole 
do działania wskazał na sytuację 
pracowników handlu wielkopo-
wierzchniowego i utrudnianie dzia-
łalności związkowej w tej branży.

Na Zarządzie gościł Adam 
Chmielecki, prezes publicznego 
Radia Gdańsk SA. Więcej…>>

Śpiewana lekcja  

Sala Akwen w siedzibie NSZZ 
„S” rozbrzmiewała 5 listopada od 
rana dźwiękami muzyki i rozśpie-
wanymi głosami dzieci i młodzie-
ży, uczestników VI Wojewódz-
kiego Konkursu Muzycznego  
„Polska – moje miejsce, mój kraj”. 
Organizatorem jest Międzyregio-
nalna Sekcja Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ „S” w Gdańsku. Wielkie 
uznanie należy się wykonawcom. 
Wyniki zostaną ogłoszone do 30 li-
stopada 2019 r. Laureaci otrzyma-
ją dyplomy i stypendia Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy. Galowe 
występy odbędą się 2 i 3 grud-
nia br. Komentarz zamieszczamy 
obok. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-powyborcze-oczekiwania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przygotujmy-sie-na-wspolnotowe-swieto-niepodleglosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nominacje-rady-instytutu-dziedzictwa-solidarnosci


CYTATY NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

LICZBA TYGODNIA

450 tysięcy

WYDARZYŁO SIĘ
 5.11.1985 r.  

W Zabrzu zespół 
pod kierunkiem 
prof. Zbigniewa Reli-
gi dokonał pierwszej 
w Polsce udanej 
transplantacji serca 

 6.11.1922 r.  
W Toruniu utwo-
rzono O�cerską
Szkołę Marynarki 
Wojennej

 10.11.1980 r. 
Zarejestrowano 
NSZZ „Solidar-
ność”.

Kaszubska Golgota
HISTORIA 1939
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Tylu Polaków, żołnierzy w obcych mundurach, straciło życie na polach 
bitew I wojny światowej, często walcząc przeciwko rodakom. To dwu-
krotnie więcej niż poległo lub zostało zamordowanych polskich żołnie-
rzy w II wojnie światowej.

Egzekucje przedstawicieli pol-
skiej i kaszubskiej elity w lasach 
Piaśnicy rozpoczęły się pod koniec 
października 1939 r. Trwały do 
kwietnia 1940 r. Stanowiły element 
tzw. akcji „Inteligencja”. Jej wykona-
nie powierzono funkcjonariuszom 
SS oraz cywilom z paramilitarnego 
Selbstschutzu (tzw. Selbstschutz 
Westpreussen), dowodzonego 
przez Oberführera SS Ludolfa von 
Alvenslebena. W lasach piaśnic-
kich zamordowano blisko 14 tys. 
osób. Piaśnica to największe, po 
KL Stutthof, miejsce kaźni ludności 
polskiej na Pomorzu. Nazywana 
jest „pomorskim Katyniem” lub „Ka-
szubską Golgotą”. 

Od 1 września 1939 roku roz-
poczęły się aresztowania działa-
czy oraz pracowników polskich 
instytucji w Wolnym Mieście 
Gdańsku (osadzonych w Victo-
riaschule i Zivilgefangenenlager 
Neufahrwasser). Niemiecki terror 
wymierzony był w przedstawicieli 
polskiej inteligencji, rzemieślni-
ków, kupców, księży, nauczycieli, 

lekarzy, posiadaczy ziemskich, 
prawników,  o�cerów w stanie
spoczynku oraz tych, wokół któ-
rych z racji ich postawy mógł się 
rozwijać ruch oporu, szczególnie 
członków stowarzyszeń Polskiego 
Związku Zachodniego, Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej, Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” oraz Pol-
skiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”. Niemieccy okupanci 
używali  określenia „polska war-
stwa przywódcza”. Policja bezpie-
czeństwa (SD) opracowała przed 
inwazją „Specjalną księgę Polaków 
ściganych listem gończym” z na-
zwiskami i adresami  „polskiej war-
stwy przywódczej”, niebezpiecznej 
dla interesów III Rzeszy. Niemcy 
próbowali zachować w tajemnicy 
dokonywane w Piaśnicy zbrodnie. 
Lasy były otoczone posterunkami 
policji, ustawiono tablice: „Kto pój-
dzie dalej zostanie bez ostrzeżenia 
rozstrzelany”.
O święcie Niepodległości 
tutaj…>>

Co dalej z 30-krotnością?

W 75. rocznicę wyzwolenia Bredy 
przez 1. Dywizję Pancerną gen. Sta-
nisława Maczka, kibice NAC Breda w 
meczu z FC Emmen wywiesili „sek-
torówkę” z napisem w języku nider-
landzkim (tł. „29 października 1944 r. 

– wyzwoleni przez Polaków z 1 Dy-
wizji Pancernej”). Na wielkiej �adze,
ozdobionej husarskimi skrzydłami i 
sylwetkami żołnierzy był napis „DZIĘ-
KI”, w który kibice wkomponowali 
nazwiska żołnierzy gen. Maczka.  

Holenderskie „Dzięki!”
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Zniesienia limitu 30-krotności 
dla wpłat na składki ZUS tra� do
szu�ady. Lider Porozumienia Jaro-
sław Gowin zapowiedział, że jego 
ugrupowanie nie poprze likwidacji 
limitu składek ZUS. W ślad za tym 
z-ca rzecznika PiS i poseł elekt Ra-
dosław Fogiel zapowiedział, że 
partia rządząca odstąpi od znie-
sienia limitu 30-krotności.  – Nasi 
koalicjanci dość mocno stawiali tę 
sprawę. Nie będziemy za 30-krot-
ność umierać – powiedział Fogiel.

Także rzecznik prezydenta RP 
Błażej Spychalski powiedział, że 
„większość parlamentarna wyco-
fała się z tego rozwiązania”. Limit 
przy składkach ZUS oznacza, że 
osoba, która zarabia rocznie po-
nad 30-krotność przeciętnego wy-
nagrodzenia, nie płaci składek. Po 
zniesieniu limitu najlepiej zarabia-
jący musieliby je odprowadzać. 

Projekt budżetu trzeba będzie 
znowelizować. Z likwidacji 30-
-krotności miało wpłynąć 5 mld zł. 

Mediacje związkowców z NSZZ 
„S” z zarządem Poczty Polskiej 29 
października br. zakończyły się 
�askiem. Podpisano protokół roz-
bieżności. 

– Nasza strona związkowa wy-
kazała dużo dobrej woli. Gotowi 
byliśmy zejść w naszych postula-
tach płacowych z początkowych 
500 zł do 300 zł podwyżki wyna-
grodzeń zasadniczych dla wszyst-
kich pracowników Poczty, objętych 
zakładowym układem zbiorowym 
pracy.  Po expose premiera będzie-
my dociskać właściwego dla spraw 

Poczty Polskiej nowo powołanego 
ministra Skarbu Państwa – mówi 
Urszula Szczepańska, puentując 
rozmowy z udziałem prezesa PP SA 
Przemysława Sypniewskiego. 

Spotkanie „S” z szefem KPRM 
min. Michałem Dworczykiem 
przyniosło zapewnienie, że rząd 
w nowym składzie zajmie się sytu-
acją pracowników Poczty Polskiej. 
NSZZ „S” pozostaje w sporze zbio-
rowym. Priorytetem jest wzrost 
wynagrodzeń zasadniczych, które 
są gwarancją bezpiecznej egzy-
stencji pracowników. Więcej...>>

Fiasko pocztowych mediacji 

W 1914 roku, kiedy wojna wybuchła na świecie, kiedy ludzie szli prze-
lewać strumieniami i potokami swą krew dla takich czy innych celów, to 
między tymi celami nie było celu Polski. Nikt dla Polski krwi przelewać nie 
chciał i nikt celów politycznych związanych z Polską w początkach wojny 
nie stawiał. Myśmy, legioniści, zrobili wstęp do możliwości przelewania krwi 
za Polskę. Poszliśmy niewielką garstką ludzi, tym różniąc się od wszystkich 
innych, że swój niewielki strumień krwi, którąśmy mogli dać ze siebie, dać 
chcieliśmy dla Polski.

Józef Piłsudski

Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem 
nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym ję-
zykiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje 
osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że 
obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, 
którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam 
sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla któ-
rych należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.  

Roman Dmowski, „Myśli nowoczesnego Polaka” 

Prezydent RP Andrzej Duda i ambasador USA Georgette Mos-
bacher przekazali 6 listopada br. ustalenia, iż w Waszyngtonie po-
stanowiono, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego.  
Podróż turystyczna i biznesowa do USA bez wiz na maksymalnie 90 
dni będzie możliwa od 11 listopada br.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przygotujmy-sie-na-wspolnotowe-swieto-niepodleglosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/skrzynki-pocztowe-z-godlem-symbole-panstwa-w-terenie
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