
Warto pamiętać, 
że pod koniec sierp-
nia po raz kolejny 
zostaną wręczone 
stypendia z Fundu-
szu Stypendialnego 
NSZZ „S”. Zachę-

camy do wsparcia uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży z województwa 
pomorskiego.  Regulamin i wniosek 
stypendialny można znaleźć na 
stronie Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy...>>

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

12 ton
Tyle popiołów zebrano z ulic Woli po ludziach zamordowanych i spalonych przez 
Niemców z Sicherheitspolizei i jednostek podległych SS-Gruppenführerowi Heinzowi 
Reinefarthowi w pierwszych sześciu dniach Powstania Warszawskiego
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Maraton „S”
Trwają zapisy uczestników XXII 

Energa Maratonu Solidarności, 
jednej z ciekawszych imprez na 
polskiej mapie maratonów. Do 2 
sierpnia zgłosiło się ponad 800 
chętnych z różnych części świata 
Na zawodników XXII Maratonu 
Solidarności w Trójmieście 15 
sierpnia 2016 r. czekać będzie na 
mecie oryginalny medal formatu 
znaczka pocztowego. Na awersie 
znajduje się brama Stoczni Gdań-
skiej. Więcej…>>

Powszechna opieka  
Minister zdrowia przedstawił 

projekt zmian w ochronie zdro-
wia „Narodowa służba zdrowia”. 
Narodowy Fundusz Zdrowia zo-
stanie zastąpiony Urzędem Zdro-
wia Publicznego – ogłosił min. 
Konstanty Radziwiłł. Wszyscy 
Polacy uzyskają powszechny do-
stęp do opieki medycznej. Wię-
cej…>>

Dobra zmiana 500+
Liczba dzieci przychodzących 

na świat w Polsce w I półroczu 
2016 r. wyniosła 191 tys. i była o 
5 proc. wyższa niż w tym samym 
okresie rok wcześniej. Wzrosła o 
7 proc. do 74 tys.  liczba zawie-
ranych małżeństw. Eksperci  jako 
czynniki pozytywnej zmiany de-
mograficznej wskazują poprawę
sytuacji na rynku pracy, zmianę 
polityki społeczno-demograficznej
oraz politykę prorodzinną rządu.  
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Młodzi  
nadzieją Kościoła

Długo wy-
c z e k i w a n a 
wizyta Ojca 
Ś w i ę t e g o 
Franciszka na 
pewno wyda 
owoce po-
przez młodych 

wyznawców Chrystusa.
Była wielka radość i spon-

taniczność młodzieży przybyłej 
z wszystkich, poza Antarktydą, 
kontynentów. Były też chwile 
refleksji i zadumy nad złudnym
postrzeganiem szczęścia jako do-
brobytu i konsumpcji. Osobiście 
miałem okazję poznać różnorod-
ną, różnobarwną młodzież w Trój-
mieście i w Częstochowie. Czułem 
bijący od tych ludzi optymizm, 
radość i przyjaźń. Widziałem 
młodych Polaków przyjmujących 
pielgrzymów z wielką przyjaźnią. 
Polacy pokazali się jako ludzie 
wierzący, radośni i otwarci.

Zastanawiałem się, jak papież 
Franciszek, wywodzący się z dru-
giej półkuli, z Argentyny, która 
też przeżywała niedawno trudne 
momenty, odczyta Polskę. Od-
czytał dobrze, sądząc z tego, jak 
został przyjęty. Papież Franciszek 
w swoim przesłaniu był skupio-
ny, starając się, by przesłanie było 
czytelne, by jego słowa zapadły 
w pamięci, by jego nauki trafiły
do wiernych. Były też momenty 
bardziej swobodne, w których 
pokazywała się jego otwartość 
i skromność. On jest kimś z nas. 
Nie tylko był pośród nas. Nie tyl-
ko dlatego, że w swej wielkości 
i skromności jeździ przeciętnym 
autem, a na wielką uroczystość 
– tramwajem.

Papież pochylał się też nad 
cierpieniem. Odwiedził kardynała 
Macharskiego na kilka dni przed 
jego odejściem do Pana. Wspo-
minam postać kardynała, czło-
wieka niezwykle szlachetnego, 
ujmującego. W latach 90. Fran-
ciszek Macharski przyjeżdżał na 
nasze stoczniowe zaproszenie, 
by 17 grudnia przewodniczyć 
Gdyńskiej Drodze Krzyżowej, 
przypominając o martyrologii 
mieszkańców Gdyni. Wsłuchiwa-
liśmy się w jego homilię głoszo-
ną na ulicach naszego miasta, 
na których dokonana została 
zbrodnia na niewinnej ludności 
w Grudniu 1970.

Roman Kuzimski

FRANCISZEK 
JEST Z NAS

Naszym
ZDANIEM

Światowe Dni Młodzieży były 
wielkim świętem wiary i brater-
stwa. W diecezjach, a następnie 
w Krakowie przekonaliśmy się 
o sile wiary w Chrystusa młodych 
z wszystkich zakątków świata. 
Najważniejsze w spotkaniu mło-
dych i papieża Franciszka było 
towarzyszenie sobie w imię Chry-
stusa i Boże miłosierdzie. Ojciec 
Święty błogosławił marzeniom 
młodych ludzi i odnalazł się 
w tym, czym młodzi żyją: w ich 
wątpliwościach, emocjach, od-
czuciach, problemach.

Podróż Franciszka do Polski to 
były msze św. w Krakowie, na-
wiedzenie obrazu Matki Bożej na 
Jasnej Górze i krzyk ciszy w Au-
schwitz. Była to wizyta pełna 
symboli, zadumy i radości mło-

dych ludzi, którzy udowodnili, 
że mają silną wiarę i nadzieję na 
świat pełen dobra. Te elementy 
składają się na pełen nadziei ob-
raz Kościoła.

Pielgrzymka była wielkim wy-
zwaniem logistycznym, organiza-
cyjnym i duchowym. Jej uczest-
ników ujęła gościnność Polaków, 
doskonała organizacja ŚDM, en-
tuzjazm i rozmodlenie. Doskona-
le zorganizowane, pełne energii, 
przyjaźni i otwartości Dni zadziwiły 
wielu. Odezwały się tylko nieliczne, 
wymuszone głosy malkontentów.

ŚDM zakończyła Msza Posłania 
na Campus Misericordiae w Brze-
gach, w której uczestniczyło po-
nad 1,5 mln osób.

Nasz komentarz obok.
Więcej…>>

Pielgrzymi doskonale czuli się na Wybrzeżu.

Wolne 
niedziele!

9 sierpnia w centrach polskich 
miast zostanie przeprowadzona 
przez nasz Związek skoordynowa-
na akcja zbierania podpisów pod 
obywatelskim projektem ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele.

Niezależnie od tego w najbliższą 
sobotę od południa członkowie Re-
gionalnej Sekcji Młodych NSZZ „S” 
przeprowadzą akcję zbierania pod-
pisów pod tym projektem w okolicy 
Fontanny Neptuna na Długim Targu 
w Gdańsku.

Pora skończyć z nową świecką 
tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu. W 1980 roku 
strajkujący domagali się wolnych sobót. Teraz związkowcy upominają 
się o wolne niedziele. By projekt trafił pod obrady parlamentu trzeba
zebrać 100 tys. podpisów. Miesiąc pozostał do zakończenia całej akcji. 
Im więcej podpisów uda się zebrać, tym większą presje wywrzemy na 
posłach. Więcej…>>

Stypendia „S”

 http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jezus-ktory-jest-droga-wzywa-ciebie-pozostawienia-swojego-sladu-w-historii
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pobiegna-szlakiem-solidarnosci/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/narodowy-fundusz-zdrowia-likwidacji-rzad-planuje-zmiany-w-sluzbie-zdrowia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wywalczmy-wolne-niedziele
http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MAŁGORZATA DEJDO z Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku

– W ciągu ostatnich lat podejmowane były przez 
poprzedni zarząd różne niezrozumiałe, niekorzystne 
decyzje dotyczące pracowników. Nie wiedzieliśmy, 

jaka jest kondycja firmy. Dobrze, że teraz mamy ochronę, jaką daje nam
związek zawodowy.

HISTORIA tak było

SIŁĄ JEST MIŁOŚĆ

iBiS NR 31 (282) 3 SIERPNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, 
aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z ży-

cia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przy-
szliśmy z innego powodu, aby zostawić 

trwały ślad. Gdy wybieramy wygodę, 
myląc szczęście z konsumpcją, wów-

czas cena, którą płacimy, jest bar-
dzo i to bardzo wysoka: traci-

my wolność.
Papież Franciszek  
do zgromadzonej  

w Brzegach  
młodzieży  

30 lipca br.

CYTAT tygodnia

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe 
(Rajmund Kolbe), święty, męczen-
nik, kapłan, filozof i teolog, misjo-
narz, franciszkanin umierał śmiercią 
głodową na przełomie lipca i sierp-
nia 1941 r. Oddał życie za bliźniego. 
Jego postawa zdziwiła oprawców 
spod znaku pogańskiej swastyki. Ko-
nał w celi nr 18 w podziemiach blo-
ku 11. Do końca modlił się i udzielał 
rozgrzeszenia towarzyszom niedoli.

17 lutego 1941 r. Niemcy uwięzili 
o. Kolbego na Pawiaku. Został prze-
wieziony do KL Auschwitz 28 maja 
1941 roku. 

29 lipca 1941 r. podczas apelu 
obozowego o. Kolbe wyszedł przed 
szereg współwięźniów po tym, jak 
wyselekcjonowano dziesięć osób, 
które miały umrzeć w celi śmierci za 
to, że jeden więzień uciekł. – Czego 
chce ta polska świnia – zapytał La-
gerfuehrer Karl Fritzsch, przedsta-
wiciel „rasy panów”, kiedy stanął 
przed nim o. Maksymilian.

Po niemiecku o. Kolbe poprosił, 
aby mógł zająć miejsce współwięź-

nia Franciszka Gajowniczka, który 
rozpaczliwie błagał o litość. Zapy-
tany: „Dlaczego?”, odparł: „Jestem 
księdzem katolickim”.

Kolbe został dobity zastrzykiem 
z kwasu karbolowego wstrzyknię-
tym mu najprawdopodobniej 14 
sierpnia 1941 r.

Papież Jan Paweł II w 1982 roku 
zaliczył ojca Maksymiliana do grona 
świętych Kościoła. Papież Franciszek 
29 lipca br. modlił się w celi, w której 
osadzono męczennika.

Bohaterowie nieznani
Na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.gda.pl zamieszcza-
my listę „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu”. Lista jest systematycznie 
uzupełniana. Jej cel to dotarcie do często bezimiennych uczestników 
strajków, którzy byli ważnym ogniwem w drodze do wolnej Polski, 
a którzy byli spychani na margines, gdyż w procesie transformacji 
kariery nie zrobili. Lista nie jest kompletna chociaż zawiera dzisiaj 
– dzięki skrupulatnej pracy, blisko 3,6 tys. nazwisk. Informacje prosi-
my przesyłać na adres e-mail Wojciecha Książka, przewodniczącego 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskie-
go: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl. Więcej…>>

ZAPYTAJ prawnika

ULGA  
USTAWOWA  
37 PROCENT

Jeżeli jesteś emerytem, rencistą 
masz prawo do dwóch przejazdów 
w ciągu roku z ulgą 37 proc. przy 
przejazdach środkami publicznego 
transportu zbiorowego kolejowe-
go w pociągach osobowych, po-
spiesznych i ekspresowych. Prawo 
do zniżki przysługuje na podstawie 
odpowiedniego zaświadczenia wy-
dawanego przez:
1. terenowe jednostki Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów,

2. regionalne komisje emerytów 
i rencistów NSZZ „Solidarność”,

3. Niezależny Krajowy Związek Za-
wodowy w Polsce „Solidarność 
Weteranów Pracy”,

4. Zarząd Główny i oddziały tere-
nowe Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów „Solidarność 
– 80”,

5. wojewódzkie i regionalne rady 
weteranów pracy Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków 
Zawodowych,

6. Niezależny Związek Przyszłych 
i Obecnych Emerytów i Renci-
stów „Weterani Pracy”,

7. zarządy wojewódzkie Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych,

8. zarządy i koła Związku Byłych 
Żołnierzy Zawodowych i Ofi-

cerów Rezerwy 
Wojska Polskiego,

9. okręgowe sekcje 
emerytów i rencistów 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego,

10. Związek Zawodowy Pracowni-
ków Najwyższej Izby Kontroli,

11. Komisję Krajową i zarządy re-
gionów Chrześcijańskiego 
Związku Zawodowego „Soli-
darność” im. Księdza Jerzego 
Popiełuszki,

12. zarządy wojewódzkie Związku 
Emerytów i Rencistów Pożar-
nictwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

13. oddziały wojewódzkie Związku 
Żołnierzy Ludowego Wojska 
Polskiego,

14. terenowe jednostki Krajowego 
Związku Emerytów i Renci-
stów Służby Więziennej, dla 
osób uprawnionych należą-
cych i nienależących do tych 
organizacji.

Zaświadczenie okazuje się wraz 
z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem umożliwiającym 
stwierdzenie tożsamości osoby 
uprawnionej.
Stan prawny na 3.08 2016 r.

Łukasz Sulej

2 sierpnia br. o godz. 9.37 
w wieku 89 lat zmarł kardynał 
Franciszek Macharski, jeden 
z duchowych przywódców 
Kościoła w trudnych czasach 
przełomu.  Był on w latach 
1979-2005 metropolitą kra-
kowskim. 16 grudnia 1980 
r. kardynał poświęcił pomnik 
Poległych Stoczniowców. 
W latach 90. uczestniczył w 
Gdyńskiej Drodze Krzyżowej. 
Ojciec Święty Franciszek, 28 
lipca br. udzielił Mu ostatnie-
go namaszczenia. Kardynała 
Macharskiego podczas uroczy-
stości pogrzebowej w piątek, 
5 sierpnia br. pożegna też de-
legacja Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. Więcej…>>

Żegnamy, Kardynale

Przypominamy o naszym wakacyjnym KONKURSIE FOTOGRAFICZ-
NYM na zdjęcia miejsc z logo NSZZ „Solidarność”, które prosimy 
przesyłać na adres: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl. Więcej...>>

Sekcja Krajowa Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych NSZZ „S” negatywnie za-
opiniowała projekt ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności. Związkowcy zwracają 
uwagę, że łączenie produkcji rol-
nej i kontroli żywności w jednych 
rękach może wywoływać konflik-
ty interesów.

„Nie” dla konsolidacji kontroli
Projekt ustawy proponuje po-

wołanie Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności z połą-
czenia Inspekcji Weterynaryjnej, 
Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ja-
kości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych oraz przejęcia zadań 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Inspekcji Handlowej. Więcej…>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ludzie-1988-roku-na-wybrzezu-bohaterowie-nieznani
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-kardynal-franciszek-macharski/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-wakacje-z-solidarnoscia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nie-dla-konsolidacji-kontroli-nad-produkcja-bezpieczenstwem-zywnosci/
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