
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

62 000
Tyle osób osiedliło się w Polsce w 2016 roku (dane GUS). To między innymi Polacy 
powracający z Wielkiej Brytanii. iBiS
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Rekolekcje 
brygidiańskie

Proboszcz parafii św. Brygidy
ks. kanonik Ludwik Kowalski za-
prasza na rekolekcje brygidiań-
skie według sentencji św. Bry-
gidy: Miłość moja ukrzyżowana 
jest. Rekolekcje będą odbywać 
się codziennie od czwartku do 
soboty 20 -22 lipca br.  w godz. 
17.30–20.30. Więcej...>>

Konkurs dla seniorów
Jesteś w wieku 60+ i uczest-

niczyłeś w wydarzeniach pu-
blicznych lub społecznych albo 
uczestniczysz w zajęciach spor-
towych, korzystasz z basenów, 
siłowni lub uprawiasz inny sport? 
A może korzystasz z internetu, 
smartfona, tabletu? Zrób zdjęcie 
z tej aktywności i wraz z krótkim 
tekstem wyślij do redakcji „Maga-
zynu Solidarność” (magazyn@so-
lidarnosc.gda.pl). Na najlepsze 
trzy prace czekają nagrody nie-
spodzianki. Więcej...>>

Pożegnanie
Zmarł Andrzej Rzeczycki, zna-

ny i barwny gdański taksówkarz, 
jeden z wielu „zwykłych” odważ-
nych ludzi, którzy zaangażowali 
się w 1980 r. w rodzący się pod 
parasolem „S” niezależny spo-
łeczny ruch. Po zmianach ustrojo-
wych pozostawał w cieniu. Jego 
pogrzeb odbędzie się w sobotę 
22 lipca br. o godz. 14 na cmenta-
rzu w Gdańsku Oliwie. Wcześniej, 
o godz. 12 zostanie odprawiona 
msza św. żałobna w kościele św. 
Kazimierza na Zaspie. 

Więcej...>>
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Książęca wizyta

Pod koniec sierpnia 
zostaną wręczone 
stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachę-
camy do wsparcia 
uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży 

z województwa pomorskiego.  

Stypendia „S” Brytyjska para książęca – książę 
Cambridge William i księżna Cam-
bridge Kate – uczcili pamięć ofiar
Grudnia 1970 składając 18 lipca 
2017 r. kwiaty (białą i czerwoną 
różę) pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku. Był to 
jeden z punktów dwudniowej wi-
zyty pary książęcej w Polsce. Wcze-
śniej William i Kate m.in. spotkali 
się w Warszawie z prezydentem 

RP Andrzejem Dudą, a w Gdańsku 
zwiedzili Teatr Szekspirowski i Eu-
ropejskie Centrum Solidarności, 
gdzie spotkali się z byłym prezy-
dentem Lechem Wałęsą. W trak-
cie dwudniowej wizyty, zarówno 
podczas spotkań oficjalnych, jak
i licznych rozmów z tłumnie wi-
tającymi ich wszędzie Polakami, 
zdobyli sobie sympatię swoją na-
turalnością i skromnością.

UCZCIWE  
SĄDY

Jako byli więźniowie poli-
tyczni z lat 1981–1989 zde-
cydowanie popieramy refor-
mę wymiaru sprawiedliwości 
wprowadzaną przez PiS. Z oso-
bistego doświadczenia znamy 
dyspozycyjność wymiaru spra-
wiedliwości ukształtowanego 
w czasach PRL. Niektórych 
sędziów, którzy nas skazywali 
w stanie wojennym, spoty-
kaliśmy po 1991 r. podczas 
procesów o odszkodowania 
za niesłuszne skazywanie za 
działalność związkową i poli-
tyczną. Od 1993 r. w licznych 
apelach i protestach domaga-
liśmy się usunięcia z wymiaru 
sprawiedliwości prokuratorów 
i sędziów skompromitowanych 
udziałem w procesach poli-
tycznych. 

Ten oficjalnie nowy wymiar
sprawiedliwości głosił stanie 
na straży „państwa prawa”, a 
utrwalał bezprawie. Szary oby-
watel widział na co dzień, jak 
krzywdząco jest traktowany, a 
jakimi przywilejami cieszą się 
gangsterzy i ludzie z postko-
munistycznej elity władzy. Kor-
poracje sędziowskie i prokura-
torskie skorumpowały polski 
wymiar sprawiedliwości.

Społeczeństwo, idąc do 
wyborów w 2015 r., poparło 
program PiS, który zapowia-
dał reformę wymiaru sprawie-
dliwości. Jeżeli chcemy mieć 
niepodległą Polskę, to musi 
się ona opierać na sprawnym 
i uczciwym wymiarze spra-
wiedliwości. Do uczciwych 
i patriotycznie nastawionych 
parlamentarzystów apelujemy, 
aby w procesie wprowadzania 
reform wymiaru sprawiedliwo-
ści nie cofnęli się ani o krok. 

W tej sprawie, my, ofiary
prokuratorsko-sędziowskich 
represji, jesteśmy z Wami 
i oczekujemy, że nas nie zawie-
dziecie!

Czesław Nowak
Andrzej Osipów

Stanisław Fudakowski

Gdańsk, 14 lipca 2017 r.

Fragmenty apelu Stowarzy-
szenia „Godność” ws. reformy 
wymiaru sprawiedliwości
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Chcą podwyżek, nie lania wody

Czy żegluga śródlądowa 
w  Polsce w sierpniu zostanie za-
blokowana? Takiej formy protestu 
nie wykluczają związkowcy z Kra-
jowej Sekcji Pracowników Gospo-
darki Wodnej NSZZ „S”, jeśli rząd 
wciąż będzie pozostawał głuchy 
na ich postulaty. Pracownicy go-
spodarki wodnej domagają się 
podwyżek płac zamrożonych 
od… 2007 roku! 

Rząd w 2016 r. zobowiązał się 
podnieść wynagrodzenia o 850 
zł dla każdego pracownika od 
stycznia br., ale wciąż tej obietni-
cy nie zrealizował. – Nadal nie ma 
harmonogramu wdrożenia refor-

my. W wyniku zamrożenia płac 
odchodzi doświadczona kadra 
wykwalifikowanych specjalistów.
Ludzie są naprawdę zdesperowa-
ni – mówi Marcin Jacewicz z „S” 
w Regionalnym Zarządzie Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku, który 
14 lipca we Wrocławiu uczestni-
czył w ogólnopolskim proteście 
pracowników gospodarki wod-
nej. Krajowa Sekcja Pracowników 
Gospodarki Wodnej NSZZ „S” 
wystosowała w tej sprawie list 
otwarty m.in. do premier Beaty 
Szydło i ministra ochrony środo-
wiska Jana Szyszki. 

Więcej...>>

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rekolekcje-brygidianskie-w-parafii-sw-brygidy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odszedl-andrzej-rzeczycki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/s-rzadu-nie-lac-wody-realizowac-porozumienie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-aktywny-senior


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia

W XX w. Polska pokazała wyjątkową odwagę, ponie-
waż przeciwstawiła się brutalnej okupacji nazistow-

skiej (…) po II wojnie światowej Polska musiała 
stawić czoła dyktaturze komunistycznej. Ale 

w 1989 r. – punkcie kulminacyjnym 
wspaniałego odrodzenia narodowego, 

któremu przewodziła „Solidarność” 
– Polska zrzuciła kajdany komu-

nistyczne i znowu zajęła miej-
sce jednego z czołowych 

krajów europejskich.
Książę William, 

Warszawa, 
17.07.2017 r.

CO ZROBIĆ,  
GDY ULEGLIŚMY  
WYPADKOWI W PRACY?

Na
WAKACJE :)

iBiS NR 29 (332) 19 LIPCA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

PRZEZ GDAŃSK DO MAGDEBURGA

BOGUMIŁA KURAS, Organizacja Terenowa 
dla Członków Indywidualnych przy ZRG NSZZ 
„Solidarność”

– Są dwa powody. Pierwszy jest natury sentymental-
nej. W 1980 roku, kiedy odbywałam praktyki w domu 
towarowym, brałam czynny udział w protestach, prze-
chowywałam też opozycyjne ulotki, a także zakazane 

w tym czasie utwory literackie i teksty papieża Jana Pawła II. Drugi powód 
jest praktyczny. Potrzebowałam pomocy w związku z sytuacją zaistniałą 
w miejscu pracy. Pracuję w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznaw-
czym Oddziale Gdańskim. Nie ma u nas związków zawodowych, więc 
zapisałam się do organizacji dla członków indywidualnych, zrzeszającej 
osoby, w których zakładach pracy nie ma organizacji związkowej.
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Słońce i ładna pogoda powo-
dują, że zamiast myśleć o pracy, 
często skupiamy się na wypoczyn-
ku. Bywamy rozkojarzeni i tracimy 
czujność, a to może skończyć się 
tragicznie. Latem rośnie zagroże-
nie wypadkiem przy pracy.

Co zrobić, gdy ulegliśmy wy-
padkowi w pracy? Przede wszyst-
kim, przed podjęciem pracy po-
winniśmy upewnić się, że jesteśmy 
zgłoszeni do ubezpieczeń w ZUS. 
Ubezpieczony, który ulegnie wy-
padkowi w pracy może liczyć na 
jednorazowe odszkodowanie, 
które w wypadku śmierci należy 
się także członkom rodziny, a tak-
że na rentę z tytułu niezdolności 
do pracy, rentę szkoleniową oraz 
dodatek pielęgnacyjny. Rodzi-
na zmarłego w skutek wypadku 
przy pracy może otrzymać ren-
tę rodzinną. Świadczenia mogą 
otrzymać zatrudnieni na umowę 

o pracę, pro-
wadzący działal-
ność gospodarczą 
oraz zatrudnieni na 
umowę agencyjną bądź 
umowę zlecenie. Aby ubie-
gać się o świadczenie wypad-
kowe trzeba złożyć wymagane 
dokumenty, takie jak wystawio-
ny przez pracodawcę protokół 
ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku. Do wniosku należy 
również dołączyć zaświadczenie 
o stanie zdrowia na druku N-9. 
ZUS, jeżeli uzna, że dokumenty te 
są niewystarczające bądź istnie-
je jakaś niejasność, może w celu 
ustalenia pełnych okoliczności 
wypadku zażądać od zakładu pra-
cy lub poszkodowanego dodatko-
wych wyjaśnień.

Regionalny Rzecznik Prasowy 
ZUS w województwie pomorskim

Krzysztof Cieszyński

22 lipca 1917 r. Niemcy aresz-
towali Józefa Piłsudskiego i jego 
najbliższego współpracownika Ka-
zimierza Sosnkowskiego. Główną 
przyczyną aresztowania był tzw. 
kryzys przysięgowy. Piłsudski pole-
cił żołnierzom Polskich Legionów, 
aby nie składali przysięgi wier-
ności cesarzowi Niemiec. Żołnie-
rze zostali internowani w obozie 
w Szczypiornie, oficerowie w Be-
niaminowie, a Piłsudskiego i Sosn-
kowskiego przewieziono do wię-
zienia w Gdańsku (obecnie areszt 
śledczy przy ul. Kurkowej).

Nie bez przyczyny Niemcy 
umieścili ich właśnie w Gdańsku. 
Było to miasto graniczne. W związ-
ku z tym sądy były tam szybkie 
i srogie. Często skazywano na karę 
śmierci. Niemcy jednak traktowali 
Piłsudskiego i Sosnkowskiego z du-
żym szacunkiem. Mogli korzystać 
z wielu przywilejów, których po-
zbawiono innych więźniów. 

W lipcu 1917 r. zostali wy-
wiezieni z Gdańska do twierdzy 
w Magdeburgu. Coraz większe 
niepowodzenia na froncie zmusiły 
Niemców do rozważenia kwestii 
uwolnienia Komendanta. Gdy w 
Niemczech wybuchła rewolucja li-

Jacek Malczewski, Portret 
brygadiera Józefa Piłsudskiego, 
1916 r. 

stopadowa, Piłsudski i Sosnkowski 
zostali przywiezieni do Berlina, skąd 
specjalnym pociągiem skierowano 
ich do Warszawy. Niemcy obawiali 
się połączenia rewolucji niemiec-
kiej z bolszewicką, czemu zapobiec 
mogło powstanie bariery w postaci 
państwa polskiego. 10 listopada 
1918 Piłsudski przybył do Warsza-
wy, a 11 listopada Rada Regencyjna 
przekazała mu zwierzchnictwo i na-
czelne dowództwo nad Wojskiem 
Polskim. 16 listopada Piłsudski no-
tyfikował mocarstwom powstanie
niepodległego państwa polskiego 
pod nazwą Republika Polska. 

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku

Jeżeli na wakacje wybieramy 
się samochodem, to wykorzy-
stajmy w nim większość miejsc 
siedzących. Na świecie znane 
jest podróżowanie carpoolingo-
we, czyli udostępnianie innym 
wolnych miejsc w naszym samo-
chodzie. W Polsce taka forma 
podróżowania też już występuje 
i jest popularna głównie wśród 
ludzi młodych. Ponadto warto 
stosować ekodriving, czyli jazdę 
ekologiczną. Polega ona na płyn-
nej jeździe, na możliwie niskich 
obrotach silnika, prawie bez ha-
mowania i zmieniania biegów, co 
pozwala na zmniejszenie zużycia 

paliwa, ale i zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji. Warto 
również pomyśleć o transporcie 
publicznym, jeden autobus zabie-
ra kilkadziesiąt osób. 

Więcej...>>

Czyste plaże

z podobnymi podmiotami z in-
nych krajów. Fundacja przyznaje 
certyfikat Błękitnej Flagi kąpie-
liskom, w których woda spełnia 
wyśrubowane normy czystości. 
W 2017 r. takim wyróżnieniem 
może pochwalić się 37 kąpielisk 
nad Bałtykiem w Polsce, w tym na 
Pomorzu: w Gdyni (Śródmieście), 
Jastrzębiej Górze, Sopocie (Koli-
ba), Ustce, Władysławowie oraz 
6 kąpielisk w Gdańsku – Molo 
Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeź-
no, Jelitkowo, Orle, Sobieszewo 
i Stogi.

Chociaż pogoda na razie nie 
rozpieszcza plażowiczów i ama-
torów morskich kąpieli, warto 
wiedzieć, gdzie można bezpiecz-
nie wejść do wody. Takie informa-
cje już od 1987 r. przygotowuje 
Fundacja na rzecz Edukacji Eko-
logicznej z Danii we współpracy 

Zaplanowana na 19 lipca 2017 
r. pikieta ratowników medycz-
nych przed Sejmem w Warszawie 
została odwołana. To efekt zawie-
szenia protestu przez związkow-
ców po podjęciu rozmów przez 
Ministerstwo Zdrowia 18 lipca 
br. i przyjęciu wspólnych ustaleń 
przez stronę rządową i związko-
wą. Minister zdrowia zapewnia, 
że wprowadzi podwyżki pensji 
dla ratowników w postaci dodat-
ku – 400 zł z datą od lipca br. i 
kolejne 400 zł od stycznia 2018 
roku. Ministerstwo Zdrowia do-

łoży także wszelkich starań, aby 
w listopadzie br. przeprowadzić 
tzw. małą nowelizację ustawy 
o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

– Nie zamyka nam to drogi 
do dalszego protestu, jeśli nasze 
postulaty, głównie ten dotyczący 
podwyżek, nie zostaną spełnio-
ne. Ale pokazujemy, że chcemy 
rozmawiać – mówi Dariusz Mą-
draszewski, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Pogotowia Ratunko-
wego i Ratownictwa Medycznego 
NSZZ „S”. Więcej...>>

Porozumienie ratowników 
i Ministerstwa Zdrowia

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/ekoturystyka
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jest-porozumienie-ratownikow-medycznych-ministerstwa-zdrowia

	Przycisk1231: 
	Przycisk989: 
	Przycisk1268: 
	Przycisk1269: 
	Przycisk1271: 
	Przycisk1272: 
	Przycisk8010: 
	Przycisk1052: 
	Przycisk1270: 
	Przycisk1273: 


