
W Regionie Gdańskim 
w  2016 r. powstało 10 nowych 
organizacji związkowych. To 
oznacza stabilizację,  a nawet 
wzrost liczby członków Związ-
ku. Nowi członkowie przyby-
wają również w organizacjach 
już istniejących. To właśnie 
tam, na poziomie zakłado-
wym, działalność związkowa 
jest najpiękniejsza. To działanie 
na rzecz drugiego człowieka 
będziemy nadal wspierać.

Nasi prawnicy nigdy nie 
odmawiają pomocy, nie tylko 
w sprawach prawa pracy, ale 
także różnych problemów ży-
ciowych członków Związku. 
Prowadzimy szkolenia, które 
mają służyć temu, aby nasze 
działania były coraz bardziej 
profesjonalnie i skuteczne. 
Mamy jeden z najlepszych 
działów szkoleń w „S” w całej 
Polsce. Z naszych materiałów 
i umiejętności naszych trene-
rów korzystają także związ-
kowcy z wielu innych regio-
nów. Dzięki naszym projektom 
europejskim już blisko 10 tys. 
osób mogło się lepiej odnaleźć 
na rynku pracy, znaleźć nowe 
zatrudnienie.

Jest też niestety wiele pro-
blemów. W ciągu ostatniego 
półtora roku nie wydarzyło się 
nic, co pomogłoby stoczniom 
w naszym regionie. A to tu jest 
zlokalizowane 90 proc. pol-
skiego przemysłu okrętowego. 
Stocznie są w bardzo trudnej 
sytuacji, próbują radzić sobie 
same, ale czekamy na takie 
wsparcie, jakiego udzielają rzą-
dy wszystkich cywilizowanych 
państw na świecie. Problemy 
występują również w innych 
branżach, m.in. portowej, 
oświacie i służbie zdrowia. 
Będziemy działać na rzecz ich 
rozwiązania. 

Krzysztof Dośla

Fragmenty wystąpienia 
podczas V spotkania przed-
stawicieli organizacji związ-

kowych Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, 11 maja 2017 r.

SUKCESY  
I PROBLEMY

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

4 procent
O tyle wzrósł polski PKB w I kwartale 2017 r. w porównaniu z tym samym okresem  
w roku 2016 (dane szacunkowe GUS).iBiS
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Żołnierz Niezłomny
„Rotmistrz Witold Pilecki 

– żołnierz niezłomny” – to tytuł 
wystawy, którą do 19 maja moż-
na oglądać w Sali BHP. Inicjatorką 
przedsięwzięcia jest europosłanka 
Anna Fotyga. Jeden z najbardziej 
znanych „Żołnierzy Wyklętych”, 
ochotnik do Auschwitz, został 
zamordowany przez UB 25 maja 
1948 roku. Więcej...>>

Świadomi patrioci
Spotkanie pt. „Świadomi 

Patrioci” odbędzie się 18 maja 
o godz. 18 w Sali Akwen w siedzi-
bie „S” w Gdańsku. Na program, 
którego sponsorem jest Grupa 
Energa, złożą się koncert bar-
da Andrzeja Kołakowskiego pt. 
„Oskarżeni o wierność” i wykład 
historyczny Anny Kołakowskiej.

Razem bezpieczniej

Nagrodzeni w konkursie „Razem – bezpieczniej!”
Najwyższy poziom uzwiązkowienia w roku 2016
Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Cukrowni Malbork, 
należąca do Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”

Organizacja, która w 2016 r. pozyskała najwięcej nowych 
członków Związku
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Deepwater Container 
Terminal Gdańsk S.A. – nagroda główna
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity S.A. 
Zakład Północny w Gdyni – wyróżnienie

Nowo powstała organizacja związkowa w 2016 r.
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie – nagroda główna
Organizacja Zakładowa z 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
w Wejherowie – wyróżnienie. 

Po raz kolejny nagrodzono 
największe i najszybciej rozwi-
jające się organizacje związ-
kowe na Pomorzu. Wszystko 
zgodnie z hasłem konkursu 
prowadzonego przez ZRG NSZZ 
„S”: „Razem – bezpieczniej!”. 
Doroczne spotkanie związkow-
ców i przyjaciół gdańskiej „S” 
odbyło się 11 maja w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej na Oło-
wiance w Gdańsku.

Sukcesy gdańskiej „S” w 2016 r.  
– m.in. w obszarach rozwoju 
Związku, szkoleń, projektów euro-
pejskich i działań prawnych – pod-
sumował przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. Wśród 
gości byli m.in. wiceprzeowdni-
czący „S” Tadeusz Majchrowicz, 
główny inspektor pracy Roman 
Giedrojć, ks. prałat Sławomir De-
cowski, archidiecezjalny duszpa-
sterz ludzi pracy. Więcej...>>

Podczas spotkania w Filharmo-
nii Bałtyckiej członkowie i sympa-
tycy „S” mieli okazję wysłuchać 
najsłynniejszych tematów muzyki 
filmowej, w tym m.in. kompozycji
Wojciecha Kilara i Johna William-
sa. Koncert zatytułowany „Wiel-
kie hity srebrnego ekranu” sam 
stał się hitem, a zasłużoną owa-
cję na stojąco odebrała Orkiestra 

Hity 
od Lotto

Rafał Janiak

Symfoniczna Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej oraz Rafał Janiak, je-
den z najbardziej uzdolnionych 
i utytułowanych polskich kompo-

zytorów i dyrygentów młodego 
pokolenia. – Tak jak wielkie prze-
boje muzyki filmowej weszły do
historii, tak „Solidarność” weszła 
do historii Polski i świata. Cieszę 
się, że mogę wystąpić przed tymi, 
którym moje pokolenie zawdzię-
cza wolność – podkreślił młody 
dyrygent. Więcej...>>
Partner główny koncertu:

Bądź „eko”! 
Jak rozwijać gospodarkę dba-

jąc o środowisko naturalne? Jak 
chronić przyrodę i wdrażać dobre 
standardy ekologiczne? To tema-
ty „Magazynu Ekologicznego”, 
współfinansowanego przez WFO-
ŚiGW w Gdańsku. Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mord-sadowy-na-rotmistrzu-pileckim
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkajmy-sie-11-maja-doroczne-spotkanie-regionu-gdanskiego-w-polskiej-filharmonii-baltyckiej7
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spotkanie-w-filharmonii-koncert-wielkie-hity-srebrnego-ekranu/
http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn-ekologiczny/


CYTAT tygodnia

Ludzie powinni mieć wybór co do momen-
tu zakończenia aktywności zawodowej (…) 

ustawowy wiek emerytalny powinien być 
momentem, w którym obywatel uzy-

skuje prawo do przejścia na emery-
turę, prawo do zakończenia ak-

tywności zawodowej.

prezydent  
Andrzej Duda, 

11.05.2017 r.
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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

STUDENCI SOLIDARNI

V edycja Wojewódzkiego Kon-
kursu Muzycznego „Polska – moje 
miejsce, mój kraj” odbyła się 16 
maja w siedzibie gdańskiej „S”. 
Organizatorem wydarzenia była 
Sekcja Oświaty i Wychowania 

Pierwsze spotkanie w ramach 
kampanii społeczno-informacyj-
nej „Godny wybór. Przywrócenie 
wieku emerytalnego” odbędzie 
się w czwartek 18 maja 2017 r. 
o godz. 11 w sali Akwen w sie-
dzibie „S” przy ul. Wały Piastow-
skie 24 w Gdańsku. W spotkaniu 
wezmą udział m.in. Małgorzata 
Sadurska, szefowa Kancelarii Pre-
zydenta RP, Elżbieta Bojanowska, 
wiceminister rodziny, pracy i po-

Godny wybór
lityki społecznej oraz przedstawi-
ciele „S” i ZUS. Wcześniej o godz. 
10.30 w Sali Balkonowej odbę-
dzie się konferencja prasowa. Ce-
lem kampanii prowadzonej przez  
prezydenta Andrzeja Dudę, Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz „S” jest przedsta-
wienie społeczeństwu zasad koń-
czenia aktywności zawodowej. 

Więcej...>>

Partycypacja pracownicza 
w przedsiębiorstwie ma pozytywny 
wpływ na jego wyniki ekonomicz-
ne – zgodzili się uczestnicy konfe-
rencji, która odbyła się 15 maja br. 
na Uniwersytecie Gdańskim przy 
udziale Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”. W panelach prowadzonych 
przez mecenasa Kacpra Płażyń-
skiego i Jacka Rybickiego z gdań-
skiej „S” wzięli udział związkowcy, 
przedstawiciele pracodawców, 
eksperci i akademicy. 

– Najwyższy poziom partycy-
pacji to dopuszczenie pracow-

Dobre standardy

ników lub ich przedstawicieli do 
współdecydowania o przedsię-
biorstwie, czyli współzarządza-
nie. Załoga nie jest takim samym 
elementem przedsiębiorstwa jak 
maszyny – podkreślił prof. Jakub 
Stelina, dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji UG. – Nie ma od-
wrotu przed układami zbiorowy-
mi, nawet na poziomie europej-
skim. Nie stać nas na odkładanie 
wprowadzania branżowych ukła-
dów pracy – podsumował szef 
ZRG Krzysztof Dośla.

Więcej...>>

Polska 
moje 
miejsce

NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 
Ponad czterystu utalentowanych 
młodych artystów wykonało naj-
piękniejsze polskie pieśni patrio-
tyczne . Finał konkursu odbędzie 
się 5 czerwca. Więcej...>>
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15 maja 1977 r. w kościele 
ojców dominikanów w Krakowie 
kilka tysięcy studentów i miesz-
kańców Krakowa zebrało się na 
mszy św. w intencji Stanisława 
Pyjasa, studenta V roku filologii
polskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, śmiertelnie pobitego 7 
maja 1977 r. w bramie kamie-
nicy przy ulicy Szewskiej przez 
„nieznanych sprawców”. Służba 
Bezpieczeństwa, która wcześniej 
inwigilowała Pyjasa, skutecznie 
zadbała, aby nie udało się osądzić 
sprawców zbrodni.

Przyjaciele studenta przygoto-
wali „Oświadczenie o powołaniu 
Studenckiego Komitetu Solidar-
ności”. Odczytali je wieczorem 15 
maja po zakończeniu wielotysięcz-
nej manifestacji żałobnej. Deklara-
cję SKS podpisali m.in. Bronisław 
Wildstein, Bogusław Sonik oraz 
Lesław Maleszka. Ten ostatni od 
1976 r. był tajnym współpracowni-

kiem SB o pseudonimach „Ketman” 
i „Return”, donosił m.in. na… Sta-
nisława Pyjasa. 

Kolejne Studenckie Komitety 
Solidarności powstały też w War-
szawie, Wrocławiu, Gdańsku, Po-
znaniu, Szczecinie. Umieszczona 
w nazwie SKS-ów „Solidarność” 
trzy lata później stała się najbardziej 
znanym polskim słowem.

Fragment płyty nagrobnej 
Stanisława Pyjasa.
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– Istnieje ryzyko, że odbudo-
wa przemysłu okrętowego będzie 
odbywać się na złych podstawach 
– obawiają się członkowie Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowe-
go NSZZ „S”, którzy spotkali się 
na Walnym Zebraniu Delegatów 
17 maja w Gdańsku. Związkow-
cy liczą, że program odbudowy 
przemysłu stoczniowego będzie 
uwzględniał m.in. specyfikę go-
spodarczą poszczególnych regio-
nów. Podkreślają, że potencjał 

polskiego przemysłu okrętowego 
– m.in. infrastruktura i wykwa-
lifikowana kadra – skupia się na
Pomorzu Gdańskim, podczas gdy 
w działaniach Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej widać koncentrację na 
Pomorzu Zachodnim. Okrętowcy 
liczą również na odpowiednie 
skonstruowanie pakietu zamó-
wień dla polskich stoczni ze stro-
ny Ministerstwa Obrony Narodo-
wej. Więcej...>>

Pytania okrętowców

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/godny-wybor-przywrocenie-wieku-emerytalnego-zapraszamy-na-spotkanie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uklady-zbiorowe-pracy-standardem-nowoczesnej-gospodarki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-polska-moje-miejsce-moj-kraj
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przed-jutrzejszym-spotkaniem-z-ministrem-grobarczykiem-pytania-zwiazkowcow-czekaja-na-odpowiedz-rzadu
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