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

122,80 zł
Tyle trzeba zapłacić od 1 lipca br. za opakowanie Neulasty, jednego z leków 
stosowanych w leczeniu nowotworów, środek niezbędny po chemioterapii.  
Dzień wcześniej lek kosztował 3,20 zł.
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Dziennikarze 
w leasingu

TVP SA przeniosła 411 swoich 
pracowników do firmy Leasing
Team. Ponad połowa to dzien-
nikarze. W TVP na stanowiskach 
dziennikarskich pozostanie 315 
pracowników. Pracownicy, którzy 
przeszli do firmy zewnętrznej,
będą realizować zadania wyzna-
czone im przez Leasing Team na 
rzecz Telewizji Polskiej.

Pomnik Browarczyka
W Gdańsku stanie pomnik Anto-

niego Browarczyka, jednej z pierw-
szych i najmłodszych ofiar stanu
wojennego, poległego 17 grudnia 
1981 r. O jego upamiętnienie walczy-
li członkowie Stowarzyszenia Federa-
cji Młodzieży Walczącej, kibice Lechii 
Gdańsk oraz związkowcy z NSZZ „S”. 
26 czerwca br. radni Gdańska jedno-
głośnie przyjęli uchwałę wyrażającą 
zgodę na powstanie pomnika, któ-
ry będzie miał formę płaskorzeźby 
tragicznie zmarłego z leżącym obok 
szalikiem Lechii. Więcej...>>

Duda nagrodzony przez 
SKOK

Piotr Duda, lider „S”, został 
laureatem Nagrody Feniksa, naj-
wyższego odznaczenia ruchu 
SKOK w kategorii „Promotor idei 
SKOK”. Wręczenie lauru miało 
miejsce w Sopocie, 29 czerwca br., 
podczas XXII Krajowej Konferencji 
SKOK „Budujemy lepszą Polskę”.

Jest „S” w Delphi Poland
Nowa organizacja zakłado-

wa naszego Związku powstała 
w Delphi Poland S.A. z siedzibą 
w Gdańsku. Została zarejestrowa-
na 25 czerwca br. Witamy wśród 
nas. Razem bezpieczniej!

NOWE OTWARCIE  
w Zarządzie Regionu

Obejrzyj w TV Solidarność 
Gdańsk relację z XIV WZD  
Regionu Gdańskiego,  
17-18 czerwca 2014 r....>>

Wybór członków prezydium 
Zarządu Regionu na kadencję 
2014-18 oraz składu rad Regio-
nalnego Funduszu Strajkowego, 
Regionalnego Funduszu Pomocy 
Osobom Szykanowanym za Dzia-
łalność Związkową oraz Regional-
nego Funduszu Rozwoju Związku 
„Razem Bezpieczniej” – to naj-
ważniejsze punkty pierwszego 
posiedzenia nowo wybranego Za-
rządu Regionu Gdańskiego, które 
odbyło się 30 czerwca br.

ZRG, wraz z Krzysztofem Do-
ślą, jako przewodniczącym, liczy 
66 osób. Co trzeci jego członek 
zasiada w nim po raz pierwszy. 
Prezydium ZRG „S” w nowej ka-
dencji będzie liczyło od 7 do 9 

członków. Nowością jest odciąże-
nie członków prezydium od pra-
cy administracyjnej i kierowania 
działami, by mogli więcej czasu 
poświęcić na kontakty z organi-
zacjami związkowymi. Zastępcą 
przewodniczącego jest Roman 
Kuzimski, sekretarzem ZRG Bog-
dan Olszewski, skarbnikiem Ste-
fan Gawroński, a członkami pre-
zydium zostali: Wojciech Książek, 
Zbigniew Kowalczyk i Tadeusz 
Szymański. Przyjęto kalendarium 
prac Zarządu Regionu na naj-
bliższe półrocze oraz w dyskusji 
zachęcano członków Związku do 
uczestnictwa w wyborach samo-
rządowych na jesieni 2014 r.

Czytaj więcej...>>

Stanisław Kociołek, wicepre-
mier z czasów PRL, został prawo-
mocnie uniewinniony przez war-
szawski Sąd Apelacyjny w sprawie 
zbrodni Grudnia ’70. Za komuni-
styczne zbrodnie odpowiedzieli 
tylko dwaj wykonawcy rozkazów. 
Ich mocodawcy uszli bez kary.

Sąd Apelacyjny w Warszawie 
wydał wyrok w sprawie masakry 
robotników na Wybrzeżu w Grud-
niu 1970 roku po 19 latach procesu 
i uniewinnił od zarzutu „spraw-
stwa kierowniczego” Stanisława 
Kociołka. To on 16 grudnia 1970 r. 
nakłaniał w telewizji strajkujących 
w Gdyni do powrotu do pracy, choć 
– zdaniem prokuratury – wiedział, 
że następnego dnia rano stocznia 
będzie zablokowana przez wojsko. 
Na stacji kolejki miejskiej przy stocz-
ni 17 grudnia rano zginęły osoby, 
które usłuchały apelu Kociołka.  
W późniejszym czasie twierdził on, 
że na Wybrzeżu w Grudniu ’70 miał 
niewiele do powiedzenia.

Sąd: KOCIOŁEK NIEWINNY

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

Początkowo w latach 90. na 
ławie oskarżonych zasiadało kil-
kunastu działaczy aparatu komu-
nistycznego, m.in. Wojciech Jaru-
zelski, w 1970 r. minister obrony 
narodowej i członek BP KC PZPR.

Dwaj wojskowi z jednostek 
blokujących Stocznię Gdańską  
i przystanek kolejki w Gdyni, zo-
stali skazani na dwa lata w za-
wieszeniu za…udział w pobiciu, 
którego skutkiem była śmierć.

W grudniu 1970 roku od strza-
łów wojska i milicji zginęły na Wy-
brzeżu w Gdyni, Gdańsku, Szczeci-
nie i Elblągu 44 osoby. Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

NA STARCIE
U k o n s t y -

tuowały się 
władze Regio-
nu Gdańskie-
go naszego 
Związku. Peł-
nienie funkcji 
w NSZZ „S” 

na każdym szczeblu to przede 
wszystkim służba drugiemu 
człowiekowi. Zostaliśmy ob-
darzeni zaufaniem naszych 
Koleżanek i Kolegów, którzy 
powierzyli nam zadanie dbania 
o podstawowe prawa pracow-
nicze członków „S” w blisko 
czterystu organizacjach w na-
szym Regionie. To wyzwanie 
i zobowiązanie, szczególnie że 
w województwie pomorskim 
poziom ubóstwa osób żyjących 
poniżej minimum egzystencji 
znacząco przekracza średnią 
krajową, a bezrobocie nadal 
przekracza 12 procent. To po-
nad 105 tysięcy ludzi bez pra-
cy, z których 85 proc. nie ma 
nawet prawa do zasiłku. Dane 
gospodarcze też nie napawają 
optymizmem. Produkcja prze-
mysłowa była w maju niższa 
od kwietniowej. Nie powstają  
istotne zakłady, które dawały-
by dobre, trwałe i bezpieczne 
miejsca pracy. W tej sytuacji jest 
oczywiste, że nie było i nie ma 
lepszego reprezentanta intere-
sów pracowniczych jak związek 
zawodowy, który dba o warunki 
pracy, o poziom wynagrodzeń, 
o stabilne zatrudnienie. Trzy de-
kady historii pokazują, że „Soli-
darność” potrafi walczyć i dbać
o godność człowieka pracy, że 
razem naprawdę będziemy mo-
gli więcej. Z tym przesłaniem 
powinniśmy dotrzeć też do 
tych, którzy się  jeszcze wahają, 
boją, stoją z boku.

Przed nami cztery lata trud-
nej kadencji. Mam świadomość 
przeciwności, ale wiem, że 
NSZZ „Solidarność” zawsze nas 
wzmacniał. Zrobimy wszystko, 
by z powierzonych nam zadań 
wywiązać się jak najlepiej. Życzę 
wszystkim członkom naszego 
Związku wiary i optymizmu, że 
zadania stojące przed nami będą 
wypełnione. Jestem przekonany, 
że za cztery lata będziemy mogli 
powiedzieć, że większość na-
szych celów osiągnęliśmy w spo-
sób najlepszy z możliwych.

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bedzie-pomnik-antoniego-browarczyka-w-gdansku/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wladze-na-nowa-kadencje/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krwawy-kociolek-kat-trojmiasta-w-iii-rp-jest-niewinny/
https://www.youtube.com/watch?v=vdL5fm7yL2I&feature=youtu.be
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
W taśmach prawdy o rządach Donalda Tuska 

jest wiele wątków o ogromnym znaczeniu 
gospodarczym, z których wynika, że jego 

ministrowie i ich rozmówcy za nic mają 
strategiczne interesy naszego państwa 

i jego finanse. Z tych rozmów wyni-
kają również wątki, które wskazu-

ją, że ważni ludzie Platformy 
posuwali się także do szan-

taży i brutalnie wpływali 
i wpływają na media.

dr Zbigniew  
Kuźmiuk, 
poseł PiS,  

wPolityce.pl

ZAPYTAJ prawnika

Studencie:  
PO PORADĘ  
PRAWNĄ PRZYJDŹ  
DO „SOLIDARNOŚCI”!

I WZD REGIONU GDAŃSKIEGO

Publikujemy dalsze wypowiedzi z naszej ankiety ze spotkania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w lutym br.

I WZD NSZZ „S” Regionu Gdań-
skiego odbyło się od 2 do 5 
i od 13 do 17 lipca 1981 r. 600 
delegatów reprezentowało 865 
tys. członków Związku z 2008 
organizacji zakładowych.

Przyjęto m.in. uchwały doty-
czące projektu ustawy o samo-
rządzie przedsiębiorstw, środków 
masowego przekazu, czystości 
wód Zatoki Gdańskiej oraz or-
ganizacji regionalnej Związku. 
Delegaci podjęli decyzję o powo-
łaniu tygodnika „Samorządność”, 
z Lechem Bądkowskim jako re-
daktorem naczelnym i wybrali 
61 członków Zarządu Regionu, 
z przewodniczącym Lechem Wa-
łęsą i delegatów na I KZD.

W wyborach do władz regional-
nych Związku zwyciężyli w więk-
szości stronnicy Lecha Wałęsy. 

Andrzej Gwiazda został usunięty 
z prezydium, ale wszedł w skład 
ZRG. Większości głosów do ZRG 
nie uzyskali Anna Walentynowicz 
(zgłoszona z sali jako „honorowa 
członkini” ZRG) i Bogdan Boruse-
wicz. Alina Pienkowska i Joanna 
Duda-Gwiazda nie uzyskały man-
datów na I KZD NSZZ „S”.

20 lipca 1981 r. wybrano Prezy-
dium ZRG: Lech Wałęsa, przewod-
niczący, Stanisław Fudakowski, 
Bogusław Gołąb, Maria Grubba, 
Jacek Kłys, Andrzej Kozicki, Bog-
dan Lis, Konrad Marusczyk, Jacek 
Merkel, Andrzej Opiela, Jan Sam-
sonowicz, Zdzisław Złotkowski.

Członkiem Zarząu Regionu był 
wówczas Bogdan Olszewski, któ-
ry także obecnie pełni tę funkcję, 
jako jedyny z jego ówczesnego 
składu.  

Gdańska „Solidarność” zachę-
ca młodzież do skorzystania latem 
z porad w zakresie prawa pracy. 
Wakacje to też czas pracy sezo-
nowej. Podejmując czasowe za-
trudnienie powinniśmy pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach. 
Przede wszystkim:
 Warunki umowy o pracę po-

winny być potwierdzone na 
piśmie najpóźniej w dniu pod-
jęcia pracy.

 Umowa musi zawierać wyso-
kość wynagrodzenia oraz okre-
ślać rodzaj i warunki pracy.

 Przy pracy w gastronomii war-
to ustalić na piśmie ewentual-
ną odpłatność za nocleg i wy-
żywienie.

 Warto wynegocjować wypła-
tę wynagrodzenia co tydzień. 
Warto, by młody człowiek miał 
stały przypływ gotówki i był 

spokojniejszy o resztę 
wynagrodzenia. Umo-
wa o dzieło lub zlecenia 
nie gwarantuje minimalne-
go wynagrodzenia i pełnego 
ubezpieczenia społecznego.

 Przed rozpoczęciem pracy nale-
ży odbyć szkolenie BHP i zrobić 
badania lekarskie.
Jeżeli jesteś studentem lub 

uczniem i masz wątpliwości 
z zakresu prawa pracy – przyjdź, 
zabierając ze sobą legitymację 
szkolną lub studencką, do Działu 
Prawnego Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 
przy ul. Wały Piastowskie 24, 
pok. 106, tel. 58 308 42 74, e-
-mail dzial.prawny@solidarnosc.
gda.pl. Uzyskasz darmową pora-
dę prawną. Zachęcamy do odwie-
dzenia strony www.solidarnosc.
gda.pl i www.pip.gov.pl.

KRZYSZTOF SAS-DUNAJEWSKI, NSZZ „S” w PRCiP  
sp. z o.o. w Gdańsku

– Należę do naszego Związku, ponieważ program „Solidarności” 
oraz postulaty stawiane przez właśnie tę organizację pracowniczą zga-
dzają się z moimi poglądami.

BARBARA LUDWICKA, NSZZ „Solidarność” w Gościcińskiej 
Fabryce Mebli „Klose” sp. z o.o.

– Do „Solidarności” wstąpiłam, gdyż moja organizacja dba o mnie, 
a w razie potrzebnej mi pomocy mogę liczyć na solidarność koleżanek 
i kolegów.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

W lipcowym numerze „Magazynu Solidarność” opublikujemy m.in.
relację z pierwszego posiedzenia nowo wybranego ZRG NSZZ 
„S”, raport traktujący o planach wycieczkowych Polaków i garść 
praktycznych porad oraz wywiad z Tomaszem Dziemianczukiem, 
ekologiem zatrzymanym przez Rosjan we wrześniu ub.r. na Arktyce 
i więzionym przez ponad trzy miesiące. Zapraszamy do lektury!

Przed wyjazdem na wakacje 27 
czerwca nauczyciele oraz ucznio-
wie i ich rodzice uczestniczyli 
w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego 2013/2014 w Zespo-
le Szkół im. NSZZ „Solidarność” 
w Wąglikowicach, jedynej szkoły 
w kraju noszącej imię Związku.

Region pomaga szkole finan-
sując m.in. zakup regionalnych 
strojów dla dzieci działających 
w zespole tańca, oraz poprzez 
Fundusz Stypendialny wspiera 
utalentowaną i zdolną młodzież.

W uroczystości udział wzięli 
m.in.: Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „S”, skarbnik 
Stefan Gawroński, Józef Rym-
sza, kierownik Oddziału „S” 

Zakończenie 
ROKU SZKOLNEGO

w Kościerzynie i Renata Tkaczyk, 
dyrektor Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy.

Krzysztof Dośla pogratulował 
uczniom bardzo dobrych wyników 
w nauce oraz życzył im, dyrekcji 
szkoły i zespołowi pedagogicz-
nemu radosnych i bezpiecznych 
wakacji oraz zapewnił, że Region 
Gdański „S” nadal będzie wspie-
rać szkołę. Więcej...>>

WERONIKA JATKOWSKA –  
ubiegłoroczna stypendystka

– Uważam, że stypendium w pewien sposób 
wyrównuje szanse uczniów i daje możliwość 
szerszego rozwoju zainteresowań. Myślę, że 
jest to ważne dla każdego ucznia, bo jest to 
docenienie jego starań i nauki oraz zachęta do 
dalszej pracy. 
Już w sierpniu kolejna, XII edycja Funduszu Stypendialnego. Wes-
przyj zdolną młodzież – ufunduj stypendium!

Już w sierpniu KOLEJNE STYPENDIA

A f e r a 
p o d s ł u -
c h o w a 
w  n o -
wym kon-
t e k ś c i e 
i z nową 
m o c ą 
s t a w i a 
pytania 
o  b i -
l a n s 
III RP. 

Dlatego mimo rozpo-
czętego lata warto wybrać się na 
jedno ze spotkań z prof. Markiem 

Przyślij maila – WYGRAJ KSIĄŻKĘ!
Janem Chodakiewiczem, poświę-
conych jego najnowszej książce 
„Transformacja czy niepodle-
głość?”. Publikacja ukazała się 
pod patronatem medialnym m.in. 
„Tygodnika Solidarność”. Profesor 
Chodakiewicz jest stałym felieto-
nistą związkowego tygodnika.

Wśród osób, które do piątku, 
4 lipca do godz. 16 przyślą e-ma-
ila z hasłem NIEPODLEGŁOŚĆ do 
naszej redakcji: ibis@solidarnosc.
gda.pl, rozlosujemy dwie książki.

Harmonogram spotkań z auto-
rem...>>

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zakonczenie-roku-szkolnego-w-waglikowicach/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/iii-rp-transformacja-czy-niepodleglosc-spotkania-z-prof-markiem-chodakiewiczem-na-pomorzu/
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