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NSZ
Z Takie miejsce na 123 sklasyfikowane państwa zajmuje polska infrastruktura kolejowa 

według rankingu Światowego Forum Ekonomicznego. Z krajów europejskich wyprzedza-
my Rumunię, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię oraz Albanię. W jakości dróg na 
świecie Polska zajmuje 20. miejsce – od końca. 
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Polska pustoszeje
Jeśli w Polsce nie zacznie się 

rodzić więcej dzieci, w 2060 r. licz-
ba ludności kraju spadnie o blisko 
8 mln – z obecnych 38,3 mln do 
zaledwie 30,56 mln. Wynika to 
z prognozy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Pesymistyczny wa-
riant zakłada, że wskaźnik dziet-
ności będzie oscylował wokół 1,4–
–1,2. Nastąpi katastrofalny proces 
starzenia się ludności. Tendencja 
odwróci się, o ile państwo zain-
westuje w rodziny.

Fundusz stypendialny
Ostatni dzwonek by zasilić 

konto jedenastej edycji Funduszu 
Stypendialnego im. NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego. 
Pomóżmy młodym ludziom, przy-
nieśmy im, ich Rodzinom – Na-
dzieję i Solidarność. Inwestycja 
w edukację się opłaca. Prosimy 
o wpłaty na stypendialne kon-
to Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy: 71 1500 1025 1210 2010 
1804 0000 z dopiskiem „Fundusz 
Stypendialny” i informacją kto 
dokonał wpłaty.

Stoczniowcy kontra GW
Zdaniem stoczniowej „S” „Ga-

zeta Wyborcza” prowadzi anty-
związkową kampanię poprzez 
artykuły szkalujące „Solidarność” 
oraz działaczy związkowych, zaś 
publikacje gazety mają za zada-
nie zniechęcić ludzi do Związku. 
Stoczniowcy nie zamierzają po-
zostać obojętni wobec publikacji 
„GW” i domagają się sprostowań 
serii niesprawdzonych informa-
cji, a w przypadku braku reakcji 
„GW” wejdą na drogę prawną.

CBA u Kudryckiej
Funkcjonariusze CBA wkroczyli 

do Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, aby sprawdzić 
wydawanie pieniędzy na stypen-
dia studenckie. Funkcjonariusze 
sprawdzają gospodarowanie środ-
kami publicznymi w latach 2010-
-13 w resorcie kierowanym przez 
min. Barbarę Kudrycką (PO).

BRAK DIALOGU – 
WYJDZIEMY NA ULICE

Naszym
ZDANIEM

Partia władzy 
wytoczyła ar-
maty przeciwko 
związkowcom. 
W ś rodowisku 
Platformy Oby-
watelskiej poja-

wił się projekt ograniczenia praw 
pracowniczych, firmowany przez
senatora Jana Libickiego. Ograni-
czenia praw związków zawodo-
wych to narzędzie, po które raz 
po raz sięgają aroganccy politycy. 
Prowadzi do likwidacji dialogu 
społecznego. To już przerabiali-
śmy, choćby w czasach PRL, gdy 
odmawiano nam prawa do zrze-
szania się. W Konstytucji jest za-
pis o społecznej gospodarce ryn-
kowej, czyli takiej, w której jest 
dialog z pracownikami, których 
reprezentują związki zawodowe. 
W Polsce zamierają negocjacje 
układów branżowych, międzyza-
kładowych. Bez związków gdzie 
i kiedy miałoby się to robić?

PO zaczyna manipulacje przy 
ustawie związkowej, co wygląda 
na odwet i zemstę, by osłabić siłę 
zdolną przeciwstawić się rządo-
wi. Związki zawodowe pozostały 
główną formą aktywności spo-
łecznej. Partie polityczne, uzna-
wane za fundament systemu, 
mogą się wykazać przynależno-
ścią na poziomie niespełna pro-
centa dorosłych Polaków.

Próby ograniczenia praw 
związkowych podjęli ostatnio 
tacy politycy jak prezydent Turcji 
i rząd w Kazachstanie. Czy w tym 
szeregu ma też stanąć polski 
ustawodawca?

Arsenał argumentów anty-
związkowych został poszerzony 
o tzw. koszta funkcjonowania 
związków. To próba antagonizo-
wania społeczeństwa i przejaw 
niezrozumienia, na czym polega 
nowoczesna gospodarka. A opie-
ra się ona także na dialogu, na 
wysłuchaniu zdania pracowni-
ków. Warto, by nasi domorośli 
liberałowie, którzy najlepiej czują 
się na państwowych posadach, 
zapoznali się z zasadami rządzą-
cymi wiodącymi gospodarkami 
Europy.

Szukać oszczędności nale-
ży w rozbuchanej administracji 
publicznej, w układzie niezliczo-
nych gabinetów politycznych, 
doradców opłacanych z naszych 
podatków, w apanażach za za-
siadanie w radach nadzorczych, 
obsadzanych według polityczne-
go i towarzyskiego klucza.

Roman Kuzimski
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REKORDOWY MARATON „SOLIDARNOŚCI”

Akcja protestacyjna „Solidar-
ności”, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych jest rozpisana na 
cztery dni. 11 września związ-
kowcy wyjdą na ulice Warszawy 
by protestować przeciwko an-
typracowniczej polityce rządu 
oraz ograniczaniu prawa do ma-
nifestowania przekonań i postu-
latów. Pierwszego dnia odbędą 
się protesty branżowe, drugiego 
– debaty o rynku pracy, kolejnego 
– happeningi uliczne, a w sobotę 
14 września – duża manifestacja, 
z postulatami dialogu społecz-
nego, demokracji bezpośredniej 
i respektowania praw ekono-
micznych. W poniedziałek zespół 
roboczy Międzyzwiązkowego 
Krajowego Komitetu Strajkowe-

go pracował nad scenariuszem 
akcji protestacyjnej. Związkowcy 
chcą też pokazać obłudę obozu 
władzy, który 33 lata po Porozu-
mieniach sierpniowych torpeduje 
prawo do zgromadzeń.

– Niezależnie od złej woli, od 
prób ograniczenia prawa do de-
monstracji my i tak demonstrację 
w Warszawie zrobimy. Niezależ-
nie od konsekwencji. Są bowiem 
sprawy, dla załatwienia których 
warto ponosić konsekwencje. Po-
każemy obłudę władzy, która mie-
ni się demokratyczną, a fatycznie 
uniemożliwia zorganizowanie le-
galnej demonstracji. – mówi Ma-
rek Lewandowski, rzecznik pra-
sowy przewodniczącego KK NSZZ 
„Solidarność”.

Sąd podjął decyzję o likwidacji 
Unimor Radiocom, jedynego kra-
jowego producenta radiostacji do 
postsowieckich samolotów, choć 
jak zapewnia prezes firmy i zało-
ga, nie było ku temu powodów, 
bo w żaden sposób nie pogor-
szyła się sytuacja spółki, a wręcz 
przeciwnie – zaczęły spływać 
zamówienia. Tuż po podjęciu de-
cyzji przez sąd o upadłości likwi-
dacyjnej, sędzia komisarz i syndyk 
udali się na urlop. Natomiast dwaj 
członkowie Rady Nadzorczej, re-
prezentujący w niej Skarb Pań-
stwa złożyli rezygnację. 7 sierpnia 
mija termin złożenia od tej decyzji 
zażalenia i zarząd firmy zamierza
skorzystać z tej możliwości.

„Zapadł kolejny wyrok uśmier-
cający polski podmiot gospodarczy, 

na którego wypracowany latami 
rynek czeka kolejka zagranicznych 
sukcesorów. Wyrok tym bardziej 
dramatyczny i głęboko krzywdzą-
cy, gdyż zapadły w niespotykanym 
pośpiechu, tuż po tym, jak sąd wy-
słuchującego zarząd spółki o stanie 
bieżących spraw, dowiedział się on 
o tym, że po bolesnym okresie sta-
gnacji zamówień właśnie spłynął 
ich cały pakiet dających potwier-
dzone przychody w okresie trzech 
miesięcy na poziomie 2 mln zł. 
Ratujmy kolejną polską firmę, któ-
ra oddaje swoje życie na ołtarzu 
gospodarczego liberalizmu” – taki 
apel załoga Unimoru wysłała do 
polskich parlamentarzystów.

Większościowym udziałow-
cem Unimor Radiocom (70 proc. 
udziałów) jest Skarb Państwa. 

DOBIJANIE Unimoru

XIX Maraton Solidarności, któ-
ry wystartuje 15 sierpnia będzie 
rekordowy. Zgłosiła się rekordo-
wa liczba uczestników – ok. tysiąc 
osób. Biegacze będą reprezen-
tować rekordową liczbę państw 

– 21. Bieg rozpocznie start hono-
rowy spod pomnika Ofiar Grud-
nia’70 w Gdyni, start właściwy 
o godz.10 spod Urzędu Miasta 
Gdyni. Meta w Gdańsku na Dłu-
gim Targu. Czytaj więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzysztof-dola-cywilizacyjny-krok-wstecz-2/
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, przewodniczący KM 
NSZZ „S” w Zakładach Farmaceutycznych 
Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim

– „Solidarność” to przede wszystkim czas walki 
o wolność obywatelską, o godność, o prawa czło-
wieka. Dzisiaj daleko nam do sytuacji idealnej, ale nie 
rezygnujemy. Upominamy się solidarnie o prawa pra-

cownicze także tam, gdzie związki zawodowe są słabe lub ich nie ma. 
Związek zawodowy jest bowiem częścią społecznego i gospodarczego 
ładu. O ile zmieni się polityczna koniunktura to proponowane przez nas 
prawne rozwiązania, mam nadzieję, zostaną zrealizowane. Oby tylko 
Związek nie dał się wykorzystać kolejnej grupie cwaniaków, którzy na 
plecach pracowników dojdą do władzy, by zaraz zapomnieć, komu ją 
zawdzięczają i z czyjego mandatu ją sprawują.

HISTORIA tak było

WOLA I OCHOTA 
zbrodnia nieukarana

CYTAT tygodnia
 

Trzeba przekonywać Polaków, że są żołnie-
rzami Rzeczypospolitej – muszą jej bronić, 

bo bez nich ona upadnie, a bez niej ich 
nie będzie 

Jarosław Marek Rymkiewicz 
w rozmowie  

z Jackiem i Michałem  
 Karnowskimi,  

tygodnik „wSieci”

ZAPYTAJ prawnika

DANE OSOBOWE 
podczas wakacji

Z naszej strony 
WWW

O tym, jak bezpiecznie zacho-
wać się w różnych wakacyjnych 
sytuacjach zwraca uwagę 
Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO).

GIODO informuje o tym, że 
pracownicy hoteli, ośrodków 
wczasowych czy pensjonatów nie 
mogą żądać, byśmy na potrzeby 
spisania naszych danych pozosta-
wili im na jakiś czas swój dowód 
osobisty. Przetrzymywanie do-
wodu osobistego jest wykrocze-
niem i może stanowić zagrożenie. 
Ustawa o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych przesądza, że 
dowód osobisty może zatrzymać 
jedynie ten podmiot, któremu ta-
kie uprawnienie przyznaje przepis 
innej ustawy, zaś zatrzymanie cu-
dzego dowodu osobistego przez 
podmioty nieuprawnione stanowi 
wykroczenie. Grozi za to kara ogra-
niczenia wolności albo grzywny.

60 tys. mieszkańców warszaw-
skiej Woli i Ochoty zginęło od 4 
do 7 sierpnia 1944 r. w masowych 
egzekucjach dokonywanych przez 
oddziały niemieckie, po tym jak 
żołnierze AK i NSZ stanęli przeciw-
ko oddziałom Wehrmachtu i SS, 
wspieranych przez kryminalistów  
z zaciągu do sił pomocniczych. 
W pierwszych dniach powstania 
kamienice w gęsto zamieszkałych 
przez cywilów dzielnicach – Wola 
i Ochota, stały się areną wojen-
nych zbrodni. Ludobójstwa na 
cywilach na masową skalę doko-
nali siepacze z 3. pułku kozaków 
Jakuba Bondarenki, brygada SS 
Oskara Dirlewangera oraz SS-RO-
NA pod dowództwem Bronisława 
Kamińskiego. Żołdacy wypędzali 
z domów ludność cywilną. Domy 
podpalali, ludzi zapędzali na miej-
sca masowych mordów. Masakra 
nie ominęła szpitali, kościołów 
i sierocińców. Najwięcej osób zgi-
nęło w fabrykach Ursus oraz przy 

ul. Górczewskiej i ul. Wolskiej oraz 
na „Zieleniaku” (róg Grójeckiej 
i Opaczewskiej). Symbolem tragedii 
jest los pani Wandy Lurie, polskiej 
Niobe, która straciła trójkę małych 
dzieci, a w 1944 r. była w zaawan-
sowanej ciąży. Stosy ciał rozciąga-
ły się wzdłuż ulic. Dokładna liczba 
zamordowanych nie jest znana. 
Niemieccy sprawcy cynicznie prze-
prowadzonej akcji eksterminacyjnej 
Heinz Reinefarth i Erich von dem 
Bach-Żelewski nie odpowiedzieli 
za zbrodnie w stolicy (Bach-Żelew-
ski odpowiedział za czyny sprzed 
1939 r.). Kamiński za niesubordyna-
cję został skazany na śmierć przez 
sąd polowy jesienią 1944 r. Heinz 
Reinefarth (w raportach donosił, 
iż nie ma już amunicji do dalszych 
rozstrzeliwań) po wojnie był burmi-
strzem na wyspie Sylt, wybrano go 
do landtagu Szlezwiku-Holsztyna 
oraz rozpoczął pracę jako… adwo-
kat. Za zbrodnie popełnione w Po-
wstaniu nikt nie odpowiadał.

Przykłado-
wo, osoba wy-
pożyczająca sprzęt 
turystyczny, żądają-
ca dowodu w zastaw, 
może pozostawać w zmo-
wie z inną osobą, która 
udziela kredytów, albo sprzedaje 
sprzęt na raty i wówczas możemy 
się za kilka miesięcy dowiedzieć, 
że nie spłacamy jakiegoś obciąża-
jącego nas zobowiązania finanso-
wego, bo ktoś, mając nasz dowód 
w ręku, w naszym imieniu zawarł 
umowę, za którą teraz my jeste-
śmy odpowiedzialni.

GIODO radził więc, by w sy-
tuacjach, gdy ktoś żąda naszego 
dowodu osobistego w zastaw, zo-
stawiać inny dokument potwier-
dzający tożsamość, np. legityma-
cję służbową, lub wpłacać kaucję.

Maria Szwajkiewicz

Średni tydzień pracy w Polsce (40 
godzin), plasuje nas wśród najbar-
dziej zapracowanych narodów na 
świecie. Jeśli chcesz pracować tylko 
29 godzin tygodniowo, znajdź pracę 
w Holandii, gdzie czterodniowy ty-
dzień pracy jest niemal standardem, 
szczególnie dotyczy to pracujących 
mam. Kolejne miejsca na liście zaj-
mują Dania i Norwegia – 33 godz. 

Ponad 300 tys. polskich dzieci 
przebywa za granicą i najprawdo-
podobniej do naszego kraju nie 
wróci. O 30 proc. zwiększyła się 
ich liczba w rodzinach polskich 
emigrantów  w ciągu ostatnich 

NSZZ „S” i rzemieślnicy z Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej za-
praszają do udziału w konkursie 
„Firma odpowiedzialna w biznesie 
sektora MSP” w ramach projektu 
„Elementarz Społecznie Odpowie-
dzialnego Biznesu”,  związanego 
z respektowaniem zasad CSR, czy-
li społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR – Corporate Social 
Responsibility). Konkurs ma for-

POLSKIE DZIECI nie wrócą

Na
SMUTNO

dwóch lat. Według GUS w latach 
2011-2012 emigranci zarejestro-
wali w polskich urzędach stanu 
cywilnego 66 tys. dzieci urodzo-
nych za granicą. Narodowy Spis 
Powszechny wykazał, że w 2011 r. 
przebywało za granicą 222 tys. 
dzieci do 14 lat. Dodając te uro-
dzone w `kolejnych latach, to już 
co najmniej 288 tys. polskich dzie-
ci, które żyją za granicą. 

POLAK zapracowany
pracy tygodniowo, czwarte miejsce 
przypadło Irlandii (34 godz.). Nor-
wegowie i Duńczycy – o ile zarabiają 
przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie, najszybciej w Europie są w sta-
nie zapracować na urlop. Zajmie im 
to zaledwie 4 dni. Polakowi, który 
otrzymuje średnie wynagrodzenie 
krajowe, zarobienie na urlop letni 
zajęłoby 23 dni. 

Odpowiedzialna firma –  
KONKURS

mułę otwartą, a do udziału w nim 
zapraszane są przedsiębiorstwa 
z województwaz  pomorskiego. 
Zgłosić się do konkursu można 
wypełniając ankietę dostępną na 
stronie internetowej....>>

Strona www gdańskiej „S” to 
informacje o działaniach i projek-
tach Związku, o życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym kraju. 
Obok aktualności na stronach in-
ternetowego serwisu można zna-
leźć wiele informacji przydatnych 
w pracy i działalności związkowej. 
Zachęcamy do ustawienia naszej 
strony jako strony startowej w Wa-
szych przeglądarkach. Warto pole-
cić podstronę „Dla związkowców”.

Obok uchwał, apeli i zachęt do 
solidarnej postawy np. przy wspar-
ciu funduszu stypendialnego, na 
naszej stronie jest też kalendarium 
33 rocznicy Sierpnia’80.

,,Musimy się na nowo po-
liczyć’’ (reż. Grzegorz Tomczak) 
to tytuł filmu poświęconego pa-
mięci Anny Walentynowicz, który  
14 sierpnia 2013 roku zosta-
nie wyświetlony w Sali Akwen 
w Gdańsku przy Wałach Piastow-
skich 24. Słowo wstępne wygłosi 
Joanna Radecka. Początek o godz. 
18. Wstęp wolny.

Zapraszamy na film

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
www.elementarzbiznesu.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl
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