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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” zaprasza na obchody 38 rocznicy Sierpnia 1980,
podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, 30 rocznicy strajków z maja
i sierpnia 1988 roku oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Główne uroczystości
odbędą się 31 sierpnia w gdańskiej
Sali BHP. O godz. 15 będą składane kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni
Gdańskiej. O godz. 16 rozpocznie
się msza św. w bazylice pw. św.
Brygidy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Pełny program...>>

Mamy szczyt
koniunktury

Polska gospodarka rozwija się w
tempie 5,1 proc. – informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynik za
drugi kwartał jest minimalnie gorszy od statystyk za pierwsze trzy
miesiące tego roku. Więcej...>>

Wsparcie dla pikiety
w „Makro”

19 sierpnia w niedzielę wolną
od handlu, w godz. 12-14 na parkingu przed Centrum Wsparcia
Biznesu w Warszawie (Aleja Krakowska 61) członkowie „Solidarności” z Makro Cash and Carry Polska SA organizują wiec. Podczas
protestu związkowcy m.in. przeczytają memorandum do zarządu
Makro Polska S.A.

Contra Mundum
ponownie w Gdańsku

18 sierpnia 2018 roku, o godzinie 18, obok Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku odbędzie się koncert zespołu
Contra Mundum. Organizatorem
koncertu jest Instytut Debaty Publicznej w Gdańsku. Koncert wpisuje się w ogólnopolskie obchody
100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, bowiem
Contra Mundum jest zespołem
prezentującym muzykę rocka patriotycznego. Wstęp jest bezpłatny. Więcej...>>

NASZYM ZDANIEM

Nie wszystkie
postulaty
zrealizowano

FOT. DOROTA SZOTA

Prezydent na
obchodach Sierpień ’80

Maraton Solidarności

W tegorocznej edycji XXIV
ORLEN Maratonu „Solidarności”
pierwszy na mecie pojawił się
Rafał Czarnecki z Bliżyna. Start
maratonu był w Gdyni, a meta w
Gdańsku na Długim Targu, przed
fontanną Neptuna. Razem 42 kilometry 195 metrów. Czarnecki
na pokonanie tego dystansu potrzebował 2 godzin, 28 minut i 58
sekund. Wystartowało 645 zawodników, a bieg ukończyło 610.
Wśród zawodników byli też
członkowie „Solidarności”. Krzysz-

tof Garbowski z LKS Zantyr Sztum
zajął miejsce czwarte. Na piątym
miejscu uplasował się Maciej Kosiecki, przewodniczący KZ NSZZ
„S” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Bieg ukończyło 57 członków
„S”. Spośród pań pierwsza na mecie
pojawiła się Monika Brzozowska
z Krzepic, reprezentująca NSZZ „S”
Region Wielkopolska, która przybyła na metę po 2 godzinach, 57
minutach, 29 sekundach.
Więcej...>>

Msza św. za Ojczyznę
15 sierpnia br. w Dzień Wojska Polskiego, ustanowionego na
cześć zwycięstwa nad bolszewicką
nawałą z 1920 roku, oraz w święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w bazylice Mariackiej kilka
tysięcy gdańszczan i turystów oraz
żołnierze Wojska Polskiego i kombatanci żołnierskich dróg ku Niepodległej uczestniczyło w mszy
św. za Ojczyznę. Odprawił ją ks.
abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański i pierwszy ordynariusz polowy Wojska Polskiego.
– Dziś w szczególny sposób
wracamy do jednego motywu
polskich dziejów. Powstrzymania
nawały bolszewickiej w sierpniu
1920 roku, określanej mianem

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

SKRÓTEM

Cudu nad Wisłą. My starsi pamiętamy, jak tę pamięć krzywdzono w
latach PRL – zauważył metropolita
gdański.
Więcej...>>

Pod koniec sierpnia zostaną wręczone stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”. Zachęcamy do wsparcia uzdolnionej i aktywnej
młodzieży z województwa pomorskiego.
Więcej...>>

14 sierpnia
w naszej ojczyźnie wydarzyła
się rzecz bez
precedensu. Doszło do strajku w
dużym zakładzie
pracy, w Stoczni Gdańskiej. Ten strajk okazał się
kamieniem poruszającym lawinę
strajków w innych zakładach. Spisano wówczas postulaty łączące
wszystkie strajkujące zakłady.
Wiele z nich do dzisiaj nie zostało
jednak zrealizowanych.
Nadal w wielu zakładach pracy
naruszana jest wolność zrzeszania się
w związkach zawodowych. Związkowcy są szykanowani. Naruszane
jest prawo do strajku. Utrudniane
jest prowadzenie sporu zbiorowego.
Postulat szósty, mówi o umożliwieniu wszystkim środowiskom uczestniczenie w dyskusji nad programem
reform, czyli szeroki dialog społeczny.
Tymczasem przez lata tego dialogu
nie było. I dziś na różnych poziomach
wiele można by poprawić – od szczebla centralnego, poprzez branże, aż
do zakładu pracy.
Płaca minimalna w dalszym
ciągu odbiega od standardów
europejskich. Upokarzająca jest
wysokość rent i emerytur. Po 35-40 latach pracy emerytura 1500
zł brutto nie stanowi powodu do
dumy. I ostatni 21 postulat, mówiący o wszystkich sobotach wolnych od pracy. Wtedy w sierpniu
nie chodziło strajkującym o prawo do wolnej niedzieli. Ona była.
Chodziło o wolne soboty od pracy.
A nie, że w zamian za wolne soboty daje się nam pracę w niedzielę.
To jest jakieś kuriozum.
Dzisiaj, w wolnej Ojczyźnie,
demokratycznie wybrane władze
mają problemy z realizacją tych
postulatów. Nadal musimy więc
mówić, że jeszcze nie wszystkie
sierpniowe postulaty zostały zrealizowane. Oczywiste jest, że nasz
Związek, musi tego pilnować. Po
to został 38 lat temu powołany.
Krzysztof Dośla

ZADANIA NA NOWĄ KADENCJĘ

CYTAT TYGODNIA

URSZULA SZCZEPAŃSKA, przewodnicząca Komisji Podzakładowej NSZZ
„Solidarność” w Centrum Poczty Polskiej, Oddział Regionalny w Gdańsku

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość
kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.
Józef Piłsudski
fragment przemówienia w Lipnicy Górnej, 30 grudnia 1914 r.

– Ważne jest pozyskiwanie nowych członków, ale też
uczenie, zwłaszcza młodych ludzi, aktywności. Młodzi
nie chcą się w nic angażować, są bierni. Właśnie tym początkującym trzeba pomagać, wyjaśniać, że biernością
niczego się nie zrobi. Dobrym rozwiązaniem są terenowi mężowie zaufania, którzy wprowadzają początkujących pracowników również w problemy związkowe.

LICZBA TYGODNIA

50 tysięcy

Święto Sali BHP

Od 14 sierpnia 1980 roku Sala
BHP była centrum wielkiego strajku, miejscem powstania i obrad
Międzyzakładowego
Komitetu
Strajkowego (MKS) pod przewodnictwem Lecha Wałęsy, Andrzeja
Gwiazdy i Andrzeja Kołodzieja z
komisją rządową kierowaną przez
wicepremiera Henryka Jagielskiego. Tu podpisano najważniejsze
Porozumienia Sierpniowe, dzięki
którym narodził się Niezależny

Tyle osób rocznie odwiedza historyczną Salę BHP w Gdańsku, gdzie
31 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Sierpniowe.

ZAPYTAJ PRAWNIKA

Odwołanie z urlopu tylko wyjątkowo
Warunkiem odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego jest zaistnienie sytuacji,
w której pracownik korzystający
z urlopu wypoczynkowego okaże
się niezbędny w zakładzie pracy.
Ponadto jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności, które nie były przewidziane w
chwili rozpoczynania przez niego
urlopu. Odwołanie z urlopu ma
charakter polecenia służbowego.
W przypadku odwołania pracownika z urlopu pracodawca obowiązany jest pokryć koszty ponie-

Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”. Więcej...>>

Solidarni z Bogiem i ludźmi

sione przez pracownika, związane
bezpośrednio z odwołaniem.
Odwołując z urlopu, pracodawca ponosi koszty takiego odwołania.
Obowiązek pracodawcy w zakresie
zwrotu kosztów dotyczy poniesionych i udokumentowanych przez
pracownika kosztów. Przykładowo
takich jak koszt zorganizowanego
wypoczynku, np. wczasów, wycieczek, pobytu w hotelu czy pensjonacie oraz koszty podróży (koszty
biletów kolejowych lub lotniczych).
Stan prawny na 16.08.2018 r.
Łukasz Sulej

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

FOT. PAWEEŁ GLANERT

Bitwa Warszawska

15 sierpnia br. minęła trzecia
rocznica od wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do
kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku przy ul. Kartuskiej,
a także druga rocznica przyjęcia
krzyża „Nie daj się zwyciężyć złu” z
grobu bł. ks. Jerzego.
Z tej okazji w kościele na gdańskich Siedlcach, w dniach 11 i 12
sierpnia br. odbyły się uroczystości. Połączono je z obchodami 30
rocznicy strajków z 1988 r. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ks. kanonik Franciszek
Kuć, proboszcz para�i w Bonisławiu koło Płocka, wieloletni przyjaciel rodziny Popiełuszków, ale też
przyjaciel „Solidarności”.

iBiS

W homilii ks. Franciszek Kuć
mówił m.in. o prawie do miejsca,
jakim jest Westerplatte. – Prawo
do Westerplatte mają ci, którzy
tam zginęli na ołtarzu tej ziemi.
To jest ich prawo do tego miejsca.
Następnie prawo do Westerplatte mają ci, którzy potra�ą bronić
swojego Westerplatte we własnym
sercu…. Do tego miejsca nie mają
prawa ludzie skorumpowani. Ludzie, którzy mieszają pojęcia patriotyzm ze zdradą ojczyzny. Do
tego miejsca nie mają prawa ludzie, którzy w imię służby drugiemu człowiekowi, poprzez dziką reprywatyzację usuwają z mieszkań
tych, którzy brali udział w walce
o wolną ojczyznę. Więcej...>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk

Redaktor prowadząca: Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Na przedpolach Warszawy
w dniach 13-25 sierpnia 1920 r.
rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej.
15 sierpnia zastał zdobyty Radzymin, co przesądziło o przegranej
bolszewików. Bitwa Warszawska,
bo tak najczęściej mówi się o tej
batalii, została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata,
bowiem zadecydowała o niepodległości Polski i przekreśliła plany
rozprzestrzenienia się komunizmu
na Europę Zachodnią.
Kon�ikt
polsko-bolszewicki
rozpoczął się tuż po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. 18
listopada 1918 r. przywódca bolszewickiej Rosji Włodzimierz Lenin
wydał rozkaz o rozpoczęciu Operacji „Wisła”. Wojna polsko – bol-

szewicka rozpoczęła się 14 lutego
1919 r. starciem koło miasteczka
Mosty niedaleko Szczuczyna,
gdzie wysunięte poza wycofujące
się jednostki niemieckie oddziały
wojska polskiego powstrzymały marsz na zachód, w ramach
Operacji „Wisła”, oddziały Armii
Czerwonej. Pierwszy etap walk
polsko-bolszewickich trwał do
października 1919 r. Przerwały je
na trzy miesiące rozmowy pokojowe. W styczniu 1920 r. doszło do
kolejnych starć z bolszewikami.
W wyniku przegranej przez Rosję
Bitwy Warszawskiej oraz marszu
wojsk polskich na wschód 15 października 1920 r. delegacje polskie
i sowieckie zawarły zawieszenie
broni, a 18 marca 1921 r. w Rydze
podpisano traktat pokojowy.

WYDARZYŁO SIĘ


14 sierpnia 1980 r.
rano na pierwszej
zmianie rozpoczął
się strajk w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina



15 sierpnia 1980 r.
do strajku
przyłączyły się
największe zakłady w Trójmieście,
m.in. Stocznia im.
Komuny Paryskiej
w Gdyni



16 sierpnia 1980 r.
w Gdańsku, na
terenie Stoczni
Gdańskiej powstał Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy

