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57,28 proc.
Tylu mieszkańców woj. gdańskiego opowiedziało się przeciwko przyjęciu Konstytucji 
RP w referendum 25 maja 1997.iBiS
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Pomoc po nawałnicy
Kilkanaście organizacji związ-

kowych z naszego Regionu 
wpłaciło na fundusz pomocy po-
szkodowanym w sierpniowych 
nawałnicach mieszkańcom Pomo-
rza. Struktury związkowe włącza-
ją się w pomoc  także bezpośred-
nio. Prosimy o dalszą pomoc.

Numer konta tutaj…>>

Wybory
Kończy się ósma kadencja 

funkcjonowania władz związ-
kowych. Przed nami wybory. 
Od września br. rusza kampania 
wyborcza. Kalendarz wyborczy 
dla jednostek organizacyjnych 
Związku zakłada, że w terminie 
od 1 listopada 2017 r. do 31 mar-
ca 2018 r. odbywają się wybory 
władz podstawowych jednostek 
organizacyjnych Związku, czy-
li delegatów na walne zebranie 
delegatów regionu, delegatów 
na walne zebranie branżowej 
jednostki organizacyjnej Związku 
i wybory władz jednostek organi-
zacyjnych. Więcej…>>

Gdzie są Porozumienia
Bezcenny dokument, oryginal-

ny tekst porozumienia gdańskiego 
z 31 sierpnia 1981 r. zaginęły. Jak 
to możliwe? Opowiada o tym film
dokumentalny Krzysztofa Brożka 
„Gdzie jest porozumienie gdań-
skie?”. Przedpremierowy pokaz od-
był się w sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Autorzy podejmują próbę zrekon-
struowania losów dokumentu.  Pre-
miera filmu w czwartek 31 sierpnia
br. o godz. 23.50 na antenie TVP1. 

Mleko w szkole
Sekcja Krajowa Przemysłu Mle-

czarskiego, Spirytusowego i Kon-
centratów Spożywczych NSZZ „S” 
wyraża obawy, iż realizacja nowe-
go prozdrowotnego „Programu 
dla szkół” jest zagrożona niedofi-
nansowaniem. W roku szkolnym 
2017/18 dwa programy „Mleko w 
szkole” i „Owoce w szkole” będą 
połączone. Nie idzie za tym zwięk-
szenie finansowania, pomimo
wzrostu cen mleka.  Więcej…>>

Konstytuanta w Sali BHP
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Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
we współpracy z:

Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
Miastem Gdańsk, Europejskim Centrum Solidarności
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

zaprasza 31 sierpnia 2017 roku na obchody 37 rocznicy strajków 
w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność” 

Główne uroczystości w Gdańsku

 Godz. 15.00 – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” w sali Akwen (m.in. wystąpienia; wręcze-
nie wyróżnień; wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność” w Gdańsku). 

 Godz. 17.00 – Msza św. w bazylice pw. św. Brygidy oraz zło-
żeniekwiatów pod pomnikiem Księdza Prałata Henryka Jankow-
skiego.

 Złożenie kwiatów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Partnerzy:

37 rocznica strajków w 1980 roku  
i powstania NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „S”, 
która w latach 90. pilotowała 
obywatelski projekt konstytucji 
postanowiła zorganizować, z 
udziałem prezydenta RP, konfe-
rencję „Konstytucja dla obywateli 
nie dla elit”, przypominającą m.in. 
projekt, pod którym podpisało 
się ponad milion obywateli. To 
początek dyskusji o zmianach w 
konstytucji zainicjowanych przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę.

– Nowa konstytucja ma być 
wyjściem na przyszłość. Środo-
wiska zaangażowane w ten pro-
jekt muszą mieć świadomość, 
że będziemy ją tworzyli dla no-
wego pokolenia. Ma czerpać z 

doświadczeń walki o niepodle-
głość, prawie 50 lat wychodzenia 
ze zniewolenia i ostatnich 30 lat. 
Musi być taka, jakiej ludzie chcą 
– powiedział Andrzej Duda, pre-
zydent RP

 Pierwsza debata nad ustawą 
zasadniczą odbyła się w Sali BHP, 
czyli w miejscu w którym  w 1980 
r. rozpoczęła się wielka przemia-
na ustrojowa.     

– Obywatelski projekt konsty-
tucji to dobry punkt wyjścia do 
dyskusji o zmianach – uzasadniał 
pomysł zorganizowania konfe-
rencji lider „S” Piotr Duda, który 
ocenił, iż obecną konstytucję na-
pisały elity dla elit.  

KOLEŻANKI  
I KOLEDZY

D z i s i a j 
obchodzimy 
37 rocznicę 
p o d p i s a n i a 
porozumień 
sierpniowych 
w Szczecinie,  
jutro w Gdań-

sku, a 3 września w Jastrzębiu. 
Były one możliwe dzięki strajkom 
i innym formom poparcia w ty-
siącach zakładów pracy w całym 
kraju. To właśnie w gdańskich po-
rozumieniach zawarto kluczowy 
dla nas postulat – utworzenia nie-
zależnych samorządnych związ-
ków zawodowych. I choć dopiero 
14 września zadecydowano, że 
będzie to Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidar-
ność”, który swoim działaniem 
obejmie cały kraj, to nie ulega 
kwestii, że narodził się właśnie 
tu, w Gdańsku, 31 sierpnia 1980 
roku. Powstał, by bronić godności 
ludzi pracy i podstawowych praw 
pracowniczych. Od tamtego cza-
su zmieniło się niemal wszystko 
– rynek pracy, gospodarka, ustrój, 
zmieniła się Polska i Europa, ale 
ten fundamentalny cel naszego 
działania jest wciąż taki sam.

Dlatego ważne jest, abyśmy 
w ten właśnie dzień przyszli 
najpierw do bazyliki św. Brygi-
dy podziękować Opatrzności 
za dar „Solidarności”, a potem 
pod II bramą Stoczni Gdańskiej 
złożyć symboliczne kwiaty w 
hołdzie tym, którzy 37 lat temu 
„poczuli się nareszcie u siebie”. 
To rzesze robotników, stocz-
niowców i portowców, górni-
ków i hutników, nauczycieli i 
pracowników służby zdrowia 
wywalczyły prawo do niezależ-
nego związku zawodowego, a 
później zapewniły jego trwanie 
w noc stanu wojennego i działa-
nie na rzecz ludzi pracy w zmie-
nionej już i wolnej Ojczyźnie. To 
im, zwykłym członkom „Solidar-
ności” w zakładach pracy, którzy 
nie tylko w stanie wojennym, 
ale także w okresie transforma-
cji często płacili wysoką cenę za 
swoją związkową aktywność, 
należy się najwyższe uznanie i 
słowa podziękowania.

Niech dzień 31 sierpnia będzie 
naszym wspólnym świętem, niech 
przypomina nam, że jest jeden 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”, który 
od 37 lat walczy o godną pracę.

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomoc-po-nawalnicy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybory-na-kadencje-2018-2022-czas-zaczac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mleko-w-szkole-co-dalej


CYTAT tygodnia
Uznaje się za celowe powołanie nowych 

samorządnych związków zawodowych, któ-
re byłyby autentycznym reprezentantem 

klasy pracującej 

protokół  
Porozumień SierpniowychPRZELICZENIE 

EMERYTURY

ZAPYTAJ prawnika

iBiS NR 35 (338) 30 SIERPNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

HISTORIA tak było

WOJENNY SIERPIEŃ

Czy po 1 października 2017 r. 
można na nowo przeliczyć 
emeryturę według tablic dla 
wieku 60 lub 65 lat?

Od 1 października 2017r. wej-
dzie w życie reforma emerytalna, 
która między innymi obniży wiek 
emerytalny, który będzie wynosił 
60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla 
mężczyzn. Będzie to emerytura w 
powszechnym wieku.

Po wejściu w życie nowych 
przepisów osoby, które przeszły 
już na emeryturę z uwzględnie-
niem wyższego wieku emery-
talnego, mogą złożyć wniosek 
o przeliczenie swojego świad-
czenia, z uwzględnieniem tablic 
średniego dalszego trwania życia 
z dnia osiągnięcia obniżonego 
wieku emerytalnego o ile będzie 
to korzystniejsze.

Reasumu-
jąc, osoby uro-
dzone po 1948 r., 
którym do 30 wrze-
śnia 2017 r. ZUS przy-
znał emeryturę, bo osią-
gnęły podwyższony wiek 
emerytalny, mają prawo do 
wariantowego obliczenia emery-
tury z zastosowaniem średniego 
dalszego trwania życia dla wieku 
przejścia na emeryturę według 
tablicy trwania życia:
 z dnia zgłoszenia wniosku 

o emeryturę,
 z dnia osiągnięcia podwyższo-

nego wieku emerytalnego,
 z dnia ukończenia 60 lub 65 lat.

w zależności od tego co bę-
dzie dla nich korzystniejsze.

Stan prawny na 30.08.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Zapraszamy do lektury wrześniowego „Magazynu Solidar-
ność”, w numerze m.in.:
 Demokracja ma się dobrze. Rozmowa z Piotrem Dudą, prze-

wodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 Andrzej Gwiazda: Prowokacja w wojnie hybrydowej
 Nie oddamy Sierpnia!
 Nic o nas bez nas. Spór zbiorowy w DCT SA
 Konstytucja dla ludzi. Debata w Sali BHP
 Prawo: Stałe wsparcie finansowe dla działaczy opozycji anty-

komunistycznej.

Główny inspektor pracy Ro-
man Giedrojć miał 67 lat. Zmarł 
w Bydgoszczy 27 sierpnia. Był 
przez swoje życie zawodowe 
związany ze Słupskiem. Był 
przewodniczącym KZ NSZZ „S” 
w Państwowej Inspekcji Pracy 
w Gdańsku, posłem AWS, rad-
nym Sejmiku z listy PiS. 

Jako znakomity fachowiec 
w dziedzinie prawa pracy i wa-
runków pracy 4 lutego 2016 r. 
z rąk marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego odebrał nomi-
nację na głównego inspektora 
pracy. Stał na straży przestrze-
gania przepisów prawa pracy 
i traktował to zadanie jako 
misję. Upominał się o wypłaty 
minimalnej stawki godzinowej, 
wzmocnił pozycję PIP, walczył 
z nieuczciwą konkurencją. 

Odszedł Roman Giedrojć.  
Żegnamy i dziękujemy

Składamy wyrazy współczu-
cia wszystkim, którzy odczuli 
boleśnie jego odejście. 

Pogrzeb odbędzie się w Słup-
sku 1 września 2017 r. Uroczy-
stości pogrzebowe rozpoczną 
się Mszą Świętą w kościele Ma-
riackim o godzinie 13.00. 

W drugą rocznicę 
podpisania Porozumień 
Sierpniowych w całym 
kraju doszło do wielkich 
manifestacji brutalnie 
pacyfikowanych przez
milicję. Na Dolnym Śląsku 
dochodziło do ulicznych 
bitew. W Lubinie zginęli 
Andrzej Trajkowski, lat 
32, ojciec czwórki dzieci, 
Michał Adamowicz, lat 28, ojciec 
dwójki dzieci i Mieczysław Poźniak, 
lat 26. We Wrocławiu ginie Kazi-
mierz Michalczyk, lat 27 i Tadeusz 
Woźniak, lat 48. W Kielcach pobity 
przez milicjantów umiera Stani-
sław Rak, lat 35, a w Częstochowie 
Eugeniusz Wiłkomirski, lat 52. 

Komendy MO meldowały o  de-
monstracjach w 66 miejscowościach. 
O skali i sile protestów świadczy, iż 
przed kolegiami władza ludowa po-
stawiła 3023 osoby,  przed sądem 
– 126, internowano 189 osób. Wy-
łączono automatyczne połączenia 
międzymiastowe. Do akcji w Trój-
mieście i we Wrocławiu skierowano 
po 6 tys. milicjantów i żołnierzy.  

W Gdańsku o godz. 14, mimo 
blokady Stoczni Gdańskiej, stocz-
niowcy gromadzą się pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców 
składają kwiaty, skandują hasła 
i śpiewają. Na tłum nacierają 
pododdziały ZOMO. Starcia ulicz-
ne rozprzestrzeniają się. „Naj-
goręcej” jest w pobliżu gmachu 
KW PZPR. Milicjanci używają na 
niespotykaną skalę środków che-

micznych i rakietnic. W ruch idą 
armatki wodne. Śmierć ponosi 
22-letni pracownik Portu Gdań-
skiego Piotr Sadowski, lat 32. 33 
osoby zostają ranne. Do aresztu 
trafia 302 demonstrantów. Pod
wieczór formuje się wielotysięcz-
ny pochód, który rusza w kierunku 
przedgrudniowej siedziby MKZ.  
Na kamienicy znów powiewają 
zawieszone przez manifestantów 
flagi narodowe i „Solidarności”.  

W Gdyni o godz. 14.30. przy 
pomniku Ofiar Grudnia 70 zbiera-
ją się stoczniowcy ze Stoczni im. 
Komuny Paryskiej. Rusza pochód. 
Manifestanci przerywają kordon 
milicyjny i składają kwiaty pod 
krzyżem na ul. Czołgistów. Na 
pochód nacierają pododdziały ze 
szkoły MO ze Słupska. Zatrzyma-
nych zostaje 125 osób.    
O Sierpniu 1980 czytaj tutaj…>>

– Sierpień ‘80 był wielkim zwy-
cięstwem, wielką nadzieją, po raz 
pierwszy system komunistyczny się 
cofnął. I to wasza zasługa, wasze 
bohaterstwo – powiedział prezes 
IPN dr Jarosław Szarek podczas uro-
czystości wręczenia Krzyży Wolności 
i Solidarności działaczom opozycji z 
czasów PRL 24 sierpnia br. w Sali BHP. 
W uroczystości wzięli udział m.in. 
przewodniczący Komisji Krajowej i 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” Piotr Duda i Krzysztof Dośla.

Wśród wyróżnionych znaleźli się 
m.in. Tadeusz Szczudłowski, współ-
autor drewnianego krzyża, który 

„Solidarni” odznaczeni 
stanął w Stoczni Gdańskiej w sierp-
niu 1980 r., posłanka Małgorzata 
Zwiercan,  działająca w Solidarności 
Walczącej. 

Pośmiertnie Krzyże Wolności  
i Solidarności otrzymały Anna Maria 
Kurska (sędzia, po wprowadzeniu 
stanu wojennego z zakazem wyko-
nywania zawodu) i Wiesława Kwiat-
kowska, autorka książek o Grudniu 
’70. Krzyżem Kawalerskim OOP 
odznaczony został Stanisław Szu-
kała, przewodniczący słupskiej „S”, 
w stanie wojennym internowany  
w Wojskowym Obozie Specjalnym 
w Chełmnie.
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Śmiertelnie ranny Michał 
Adamowicz niesiony przez 
manifestantów przez błonia 
w centrum Lubina, 31 sierpnia 
1982 r. 

Krajówka w Lubinie 
Komisja Krajowa „S” obradująca w Lubinie przyjęła stanowisko 

w sprawie Zbrodni Lubińskiej z 1982 r., w którym w przededniu 
35. rocznicy tej zbrodni NSZZ „S” składa hołd tym wszystkim, któ-
rzy w trudnym czasie odważyli się stanąć w obronie Związku oraz 
stanowisko wobec krytycznych głosów z Komisji Europejskiej na te-
mat wieku emerytalnego. Jutro odprawiona zostanie msza święta 
z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a o godz. 13 rozpoczną się 
uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina ’82.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sierpie-80-robotnicy-odbijaj-polsk-z-rk-ukadu-wasalnego-wobec-kremla
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