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4,3 proc.
Agencja ratingowa Moody”s, jedna z największych na świecie prognozuje, że o tyle 
urośnie polska gospodarka w tym roku. Wcześniejsze szacunki wskazywały na wzrost 
3,2 proc.
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Pielgrzymka 
Ludzi Pracy 

Kolejna, 35 już Pielgrzymka Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę odbędzie 
się w tym roku w dniach 16-17 
września. Głównym organizatorem 
centralnych uroczystości będzie Re-
gion Podbeskidzie. Więcej...>>

NIE dla zwolnienia 
związkowca 

Pierwsze po wakacjach posie-
dzenie Zarządu Regionu Gdań-
skiego rozpoczęło się od przyjęcia 
uchwały w sprawie rozwiązania 
umowy o pracę z jednym z dzia-
łaczy związkowych z Opery Bał-
tyckiej. Członkowie regionalnych 
władz „Solidarności” nie wyrazili 
zgody na dyscyplinarne zwolnienie 
związkowego działacza, który pod-
jął w ubiegły tygodniu strajk głodo-
wy w obronie praw pracowniczych 
i związkowych. Więcej...>>

Więcej pań ma pracę
Kiedy rząd Beaty Szydło wpro-

wadzał swój sztandarowy program 
„Rodzina 500 plus”, jego krytycy 
podnieśli argument, że kobiety 
zaczną masowo rezygnować z za-
trudnienia. Tymczasem dane BAEL 
pokazują, że w pierwszym kwartale 
2017 roku kobiet biernych zawodo-
wo było o 30 tysięcy mniej niż pod 
koniec zeszłego roku. Więcej...>>

„Godność” bojkotuje 
Adamowicza

W związku ze skandaliczną 
decyzją Prezydenta Gdańska do-
tyczącą wydania zgody dla KOD-u 
na organizację obchodów 37 
rocznicy podpisania Porozumień 
Gdańskich na placu Solidarności 
a także haniebnego wystąpienia 
na Westerplatte w 78 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, my 
członkowie zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu Godność wyrażamy sta-
nowczy protest przeciwko działa-
niom i wystąpieniom Prezydenta 
Gdańska godzącym w politykę 
zagraniczną legalnie wybranego 
Rządu – czytamy w oświadczeniu 
Stowarzyszenia. Więcej...>>

Rocznica podpisania 
Porozumień Sierpniowych
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„Polski Sier-
pień, powo-
łanie wolnych 
z w i ą z k ó w 
zawodowych, 
d o k o n a n i a 
dziesięciomi-
l i o n o w e g o 

ruchu „Solidarność” – to wielkie 
wydarzenia – symbole nie tylko 
naszej, lecz także powszechnej 
historii. Dały one początek wiel-
kim zmianom, przyniosły koniec 
komunizmu i ukształtowały 
nowe oblicze Polski i Europy. 
Z ogromną dumą przywołujemy 
to dziejowe zwycięstwo, wpisane 
w wolnościową, niepodległościo-
wą tradycję naszego narodu.

Już na zawsze pamięć o Pol-
skim Sierpniu łączyć się będzie 
przede wszystkim z Gdańskiem 
i Stocznią Gdańską. To tutaj wy-
buchł największy, najbardziej 
znaczący strajk przełomowego 
lata 1980 roku... To tutaj wysu-
nięto 21 postulatów Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowe-
go, które okazały się miażdżące 
dla komunistycznego systemu. 
To tutaj narodziła się „Solidar-
ność” – jako postawa, idea wal-
ki z autorytarną władzą i jako 
wielki ruch społeczny… Polski 
Sierpień to wspomnienie histo-
rycznego triumfu, który miał też 
wysoką cenę ludzkiego życia.

Dzisiejsze święto dotyczy nie 
tylko przeszłości, lecz ma także 
bezpośredni związek z tym czym 
żyjemy teraz i co stanowi wyzwa-
nie jutra. Ideały „Solidarności” są 
ciągle aktualne i ciągle inspiru-
jące. Solidarnościowe przesłanie 
powinniśmy traktować jako etos 
założycielski, fundament wolnej 
Polski. Niepodległa, silna, spra-
wiedliwa Rzeczpospolita stanie 
się urzeczywistnieniem marzeń 
Polaków, gdy w powszechnym 
odczuciu wesprze się na takich 
podwalinach jak dobro wspól-
ne, podmiotowość obywateli, 
równość szans, poszanowanie 
praw pracowniczych, dialog 
społeczny, czy zrównoważony 
rozwój. Tego właśnie doma-
gała się „Solidarność”, to jest 
sednem Państwa działalności 
związkowej – i powinno to 
znaleźć spełnienie”…

prezydent Andrzej Duda
fragment listu 

do uczestników obchodów 
sierpniowych w Gdańsku

Ustawa o działaczach opozycji 
antykomunistycznej i osobach re-
presjonowanych, sytuacja w Ope-
rze Bałtyckiej oraz wybory w 
Związku – to główne tematy po-
siedzenia Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność ”, które 
odbyło się 4 września br. w siedzi-
bie gdańskiej „Solidarności”.

31 sierpnia 2017 r. weszła w 
życie nowelizacja ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych. Przed 
nowelizacją osoby uprawnione 
mogły ubiegać się o przyzna-
nie świadczenia pieniężnego w 
kwocie 400 zł miesięcznie, co do 
zasady na okres roku, po spełnie-

niu określonego kryterium do-
chodowego. Od dnia 31 sierpnia 
2017 r. świadczenie pieniężne, 
w wysokości 402,72 zł, będzie 
przyznawane bezterminowo oraz 
bez względu na dochód osoby 
uprawnionej.

Na pytania dotyczące usta-
wy odpowiadali Andrzej Osi-
pów, wiceprezes Stowarzyszenia 
„Godność“, zrzeszającego byłych 
członków „Solidarności“ i oso-
by represjonowane w latach 80. 
oraz poseł Janusz Śniadek.

„W końcu, kat nie będzie miał 
lepiej niż jego ofiara” – podsumo-
wał dyskusję jeden z członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Więcej...>>

W końcu kat nie będzie miał 
lepiej niż jego ofiara

Kilka tysięcy ludzi wzięło 
udział w kulminacyjnych punk-
tach programu 37 rocznicy pod-
pisania Porozumień Sierpnio-
wych w Gdańsku – uroczystej 
mszy św. w bazylice św. Brygidy, 
koncelebrowanej przez metro-
politę gdańskiego abp. Sławo-
ja Leszka Głódzia, a następnie 
przemarszu ulicami Gdańska 
pod bramę nr 2 Stoczni Gdań-
skiej, gdzie nastąpiło złożenie 
kwiatów. W uroczystościach 
uczestniczyli związkowcy z ca-
łego kraju. Podczas mszy poczty 
sztandarowe „S” wypełniły nie 
tylko nawę główną, ale także 
nawy boczne.

W mszy św. uczestniczyli m.in. 
marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski, przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztofa Dośla, byli 
przewodniczący Związku Marian 
Krzaklewski i Janusz Śniadek, 
minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska, wo-
jewoda pomorski Dariusz Drelich, 
parlamentarzyści i samorządow-
cy. Po zakończeniu eucharystii 
oficjalne delegacje i związkowcy
złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. 
prałata Henryka Jankowskiego.

Dziesiątki delegacji złożyły 
również wiązanki kwiatów przed 
bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. 
Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-w-koncu-kat-nie-bedzie-mial-lepiej-niz-jego-ofiara
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-w-koncu-kat-nie-bedzie-mial-lepiej-niz-jego-ofiara
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/idealy-solidarnosci-sa-ciagle-aktualne-inspirujace
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-godnosc-bojkotuje-pawla-adamowicza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wiecej-pan-ma-prace
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pielgrzymka-ludzi-pracy-2


CYTAT tygodnia
Mamy przyrodzone prawo, aby patrzeć na wiele spraw 

naszym polskim spojrzeniem i rozwiązywać je we-
dług naszego rozeznania. Nas nie trzeba stawiać 

na baczność, musztrować, upominać  
i napominać, abyśmy kornie stanęli  

w szeregu wsłuchani w dyrektywy 
brukselskich urzędników. Wnieśliśmy 

do Brukseli swoje wiano.

Fragment homilii abp.  
Sławoja Leszka Głódzia

Gdańsk  
31 sierpnia 2017 r.
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

POSŁANIE DO LUDZI...
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Podziękowania
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie 

dziękuje Zarządowi Grupy LOTOS S.A., za wsparcie i partnerstwo 
w organizacji obchodów podpisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania NSZZ „Solidarność”.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie 
dziękuje Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A., za wsparcie  
i partnerstwo w organizacji obchodów podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Stypendia Solidarności

Już po raz piętnasty mło-
dzi, zdolni ludzie, zaan-
gażowani w życie szkoły  
i lokalnej społeczności otrzymali 
stypendia „Solidarności”. W tym 
roku przyznano owe stypendia 
36 osobom, w tym znajduje się 
trzech dodatkowych stypendy-
stów z terenów objętych na-
wałnicą, jaka w połowie sierp-
nia nawiedziła Kaszuby i Bory 
Tucholskie. Wręczono je w dniu 
31 sierpnia podczas uroczyste-
go posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” z okazji 37 
rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych.

Fundusz Stypendialny NSZZ 
„S” istnieje od 2003 r. Począt-
kowo prowadzony był bezpo-
średnio przez ZRG. Od 2010 r. 
działalność funduszu odby-
wa się w ramach związanej  
z gdańską „S” Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy. W ciągu 
piętnastu lat pomoc finansową
otrzymało już 608 uczniów po-
morskich szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Stypendia 
finansowe są przede wszystkim 
z wpłat organizacji związkowych, 
przedsiębiorstw i indywidualnych 
członków Związku. 
Więcej...>>

I Krajowy Zjazd 
NSZZ „Solidarność”, 
którego pierwsza 
tura odbyła się 5 
– 10 września 1981 
r. przyjął dokument 
„Posłanie do lu-
dzi pracy Europy 
Wschodniej”: 

„Delegaci ze-
brani w Gdańsku na pierwszym 
Zjeździe Delegatów Niezależnego, 
Samorządnego, Związku Zawo-
dowego „Solidarność” przesyłają 
robotnikom Albanii, Bułgarii, Cze-
chosłowacji, Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, Rumunii, Węgier 
i wszystkich narodów Związku 
Radzieckiego – pozdrowienia i wy-
razy poparcia. Jako pierwszy nieza-
leżny związek zawodowy w naszej 
powojennej historii głęboko czuje-
my wspólnotę naszych losów za-
pewniamy, że wbrew kłamstwom 
szerzonym w waszych krajach je-
steśmy autentyczną 10-milionową 
organizacją pracowników powsta-
łą w wyniku robotniczych strajków. 

Naszym celem jest walka o popra-
wę bytu wszystkich ludzi pracy. 
Popieramy tych z was, którzy zde-
cydowali się wejść na trudną dro-
gę walki o wolny ruch związkowy. 
Wierzymy, że już niedługo wasi  
i nasi przedstawiciele będą mogli 
spotkać się w celu wymiany związ-
kowych doświadczeń”. 

Do „Posłania” odniosło się Biu-
ro Polityczne KC Komunistycznej 
Partii Związku Sowieckiego oraz 
organ KC KPZS „Prawda”, bijąc 
na alarm o siłach kontrrewolucyj-
nych i antysocjalistycznych, które 
uczestniczyły w zjeździe „pod 
pozorem związku zawodowego” 
i przygotowały „otwarcie prowo-
kacyjny i bezczelny” tekst. 
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Wiek emerytalny to nasze pra-
wo i decyzja. Nie zgadzamy się na 
ingerencję unijnych urzędników 
w decyzje polskich obywateli. 
Dlatego 16 września odbędzie się 
przed warszawską siedzibą Komi-
sji Europejskiej pikieta .

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” organizuje 16 września 
2017 r. o godz. 12.00 w Warsza-
wie przy ul. Jasnej 14-16 pikietę 

Będziemy 
protestować

prote-
stacyjną 
przed bu-
dynkiem biu-
ra KE. Protest 
dotyczy sprzeciwu 
KE w sprawie przy-
wrócenia zróżnicowa-
nego wieku emerytalnego 
dla kobiet i mężczyzn w Pol-
sce.

Chętni do uczestnictwa w pi-
kiecie członkowie „Solidarności” 
z Regionu Gdańskiego powinni 
zgłosić się do własnych komisji 
zakładowych, które przygotowu-
ją wyjazd. Dla osób indywidual-
nych, które pragną wziąć udział 
w pikiecie zostaną przygotowane 
autobusy przez Zarząd Regionu 
Gdańskiego. Kontakt z Justyną 
Sumczyńską-Grzymałą tel. stacj. 
58 308 43 80 lub komórka 501 
673 154 albo e-mail: dzial.kon-
taktow@solidarnosc.gda.pl. 

Więcej...>>

Stypendyści wraz z Andrzejem Gwiazdą i Stanisławem 
Karczewskim, marszałkiem Senatu RP.

Dziękujemy za uczestnictwo
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”, w imieniu Zarzą-

du Regionu Gdańskiego w specjalnym liście podziękował wszystkim uczestni-
kom, którzy przyjechali z całego kraju, za udział w gdańskich obchodach 37 
rocznicy powstania Związku. Podziękował także przewodniczącemu Komisji 
Krajowej Piotrowi Dudzie za wsparcie i apel skierowany do członków Związku. 

Daliśmy świadectwo naszego przywiązania do solidarnościowej tradycji, 
ale także naszego głębokiego przekonania, że ta tradycja jest żywa, a walka 
o godność pracowników do dziś jest dla nas najważniejsza. 

Nie po raz pierwszy próbuje się odebrać nam prawo do „Solidar-
ności”. Robią to ci, którzy chcieliby zamknąć „Solidarność” w muzeum  
i odesłać do lamusa historii, którym „Solidarność” przeszkadza w reali-
zacji ich jedynie słusznych programów. 

Powszechny odzew z całego kraju i przyjazd tysięcy osób i ponad 
stu pocztów sztandarowych, to budujący przykład solidarności. Raz 
jeszcze dziękuję i zapewniam, że na nas, na gdańską „Solidarność” też 
w potrzebie możecie liczyć – czytamy w liście.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pikieta-przeciwko-unijnym-urzednikom
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stypendia-solidarnosci-wreczone-po-raz-pietnasty
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