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NSZ
Z O tyle zwiększyła się w ciągu dwóch lat liczba bezrobotnych. (DGP na podstawie 

danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r.)
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Protest cukrowników 
w Malborku

26 sierpnia Malborku na ulice 
wyszli cukrownicy i plantatorzy bu-
raka cukrowego. Przez dwie godzi-
ny blokowali Rondo Rodła na trasie 
do Iławy i Elbląga. Więcej...>>

Bałtycki Tydzień 
Kampanii 

Komitet Bałtycki Sekcji Trans-
portu Morskiego ETF (Europejska 
Federacja Transportowców) na 
posiedzeniu w Kopenhadze posta-
nowił, że od 2 do 6 września 2013 
roku odbędzie się Bałtycki Tydzień 
Kampanii obejmujący państwa 
i porty Morza Bałtyckiego oraz 
Norwegii. W tygodniu wezmą 
udział wszystkie afiliowane w ETF
i ITF (Międzynarodowa Federacja 
Transportowców) związki zawo-
dowe portowców i marynarzy.

Niekorzystne dla 
pracownika zmiany 
czasu pracy

23 sierpnia weszły w życie 
nowe przepisy dotyczące elastycz-
nego czasu pracy. Oznacza to dla 
pracowników możliwość wydłu-
żenia przez pracodawcę planowa-
nia czasu pracy nawet do 12 mie-
sięcy. Tym sposobem firmy będą
mogły wykorzystywać pracowni-
ków – np. zmusić ich do wyczer-
pującej pracy choćby przez sześć 
dni w tygodniu czy 13 godzin na 
dobę, a kiedy zimą będą przesto-
je, oddać pracownikom godziny 
wolne bez konieczności płacenia 
za nadgodziny. Więcej...>>

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
SIERPNIOWYCH

W hołdzie 
STRAJKUJĄCYM
Stanowisko KK 
w 33. rocznicę 
podpisania Porozumień 
Sierpniowych i 25. 
rocznicę strajków 
o Solidarność

Powstanie „Solidarności” 
wpisało się w narodową tra-
dycję walki o niepodległy byt, 
o godność i sprawiedliwość. 
Sierpień 1980 roku był kolej-
nym etapem zmagań narodu 
polskiego o przywrócenie ładu 
ustrojowego w Ojczyźnie.

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” składa hołd wszystkim, 
którzy od 1980 r. nie bacząc na 
groźbę represji walczyli o praw-
dę, wolność i niezależność.

Z ich uporu narodził się 
nasz Związek. Nie ma pierwszej 
i drugiej Solidarności jak gło-
szą, ci którzy wykorzystali Soli-
darność do budowania swojej 
politycznej i finansowej kariery,
a teraz chcieliby ją usunąć na 
margines życia społecznego.

Jest nadal ta sama Solidar-
ność zarówno w sensie praw-
nym, jak i międzyludzkim. Ci 
sami ludzie, którzy tworzyli ją 
w czasach, gdy sprzeciw wobec 
komunistycznego reżimu wyma-
gał odwagi wspólnie z nowym 
pokoleniem Polaków kontynu-
ują jej przesłanie wynikające 
z niezrealizowanych postulatów 
Polskiego Sierpnia 1980.

Historia zatoczyła koło. 
Dzisiaj za przynależność do 
„Solidarności” pracownicy są 
zastraszani i szykanowani, a ini-
cjatorzy tworzenia Związku dys-
cyplinarnie zwalniani z pracy.

Dlatego sierpniowe postu-
laty nadal pozostają aktual-
ne i walka o poszanowanie 
podstawowych praw pracow-
niczych, związkowych i oby-
watelskich jest dla NSZZ „So-
lidarność” wielkim zadaniem 
i zobowiązaniem.

28 sierpnia przedstawiciele KK i ZRG „S” złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców.
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31 sierpnia
9.25 – przemarsz uczestników strajków spod bramy nr 2 Stoczni Gdań-
skiej do bazyliki św. Brygidy
10.00 – msza w bazylice św. Brygidy (ks. abp Sławoj Leszek. Głódź, ks. 
proboszcz Ludwik Kowalski) i złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. pra-
łata Henryka Jankowskiego
11.30 – przemarsz: Podwale Staromiejskie – Rajska – Wały Piastowskie 
– Plac Solidarności, złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców, przemarsz do Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie odbędzie sie 
konferencja, wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku
Ponadto:
8.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970 – złożenie wiąza-
nek kwiatów (org. ZRG – Oddział Gdynia)
8.30 – Gdynia, pomnik Ofiar Grudnia 1970 przy Urzędzie Miasta – zło-
żenie wiązanek kwiatów (org. ZRG – Oddział Gdynia)
9.00 – Gdańsk, pomnik Jana Pawła II i pomnik Ronalda Reagana – zło-
żenie wiązanek kwiatów (Stowarzyszenie Godność)
8.00 – Gdańsk, Plac Solidarności, wypuszczenie gołębi pocztowych 
w 33 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” (Region Mazowsze i ZRG)

Od dzisiaj dostępny jest 
najnowszy numer „Maga-
zynu Solidarność”. W nu-
merze m.in.:
 Rozmowa z Jarosławem 

Kaczyńskim, prezesem  
PiS

 Rozmowa z prof. An-
drzejem Zybertowiczem, 
socjologiem z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

 Dodatek: strajki 1988

DOŚĆ LEKCEWAŻENIA 
SPOŁECZEŃSTWA

Obradująca 27 sierpnia w Gdań-
sku Komisja Krajowa przyjęła har-
monogram akcji protestacyjnej 
„Dość lekceważenia społeczeństwa” 
rozpisanej na cztery dni od 11 do 14 
września w Warszawie.
11 września. Protest „Solidarności” 
rozpocznie się „Dniem branżowym”. 
Związkowcy z RG będą reprezen-
tować sekcje krajowe: Przemysłu 
Okrętowego, Morską Marynarzy 
i Rybaków, Przemysłu Zbrojeniowe-
go, Mleczarstwa i Koncentratów 
Spożywczych, Przemysłu Teleelek-
tronicznego oraz Oświaty i Wycho-
wania. Związkowcy protestować 
będą pod kilkoma ministerstwami.
12-13 września miasteczko związ-
kowe pod Sejmem. W trakcie pi-
kiety debaty o postulatach „S”. 12 
września. Debaty pod Sejmem.
14 września. Główny dzień ogól-
nopolskiej akcji „Solidarności”. 
O godz. 12 protest pod Sejmem, 
Wyjazd do Warszawy spod bu-

dynku „Solidarności” w Gdańsku 
o godz. 5. Stoczniowcy ze Stoczni 
Gdańskiej będą uczestniczyć w pi-
kiecie pod Sejmemw sposób ciągły 
od 11 do 14 września.

„Solidarność” domaga się 
takich działań rządu, których ce-
lem będzie ochrona miejsc pracy, 
ograniczenia szkodliwej dla pań-
stwa plagi umów śmieciowych 
i rezygnacji z represyjnego prawa. 
Związkowcy zaprotestują prze-
ciwko uchwalonym przez parla-
ment zmianom w kodeksie pracy, 
wydłużającym okres rozliczenio-
wy czasu pracy, wysokości płacy 
minimalnej i podwyższeniu wieku 
emerytalnego, przeciw brakowi 
uczciwego dialogu społecznego. 

Przygotowania do akcji kor-
dynują: Roman Kuzimski, za-
stępca przewodniczącego ZRG  
(tel. 515 240 491) oraz Jan 
Szewczyk (tel. 603 934 165). 

Jan Pietrzak, satyryk i felieto-
nista, wystąpi w Gdańsku i Wej-
herowie. Gdańsk, piątek 30 sierp-
nia, godz. 18.00. Sala BHP Stoczni 
Gdańskiej. Wstęp wolny. Wejhe-
rowo, sobota 31 sierpnia, godz. 
18.00, Filharmonia Kaszubska. 
Wejściówkami na koncert dyspo-
nuje Oddział „S” w Wejherowie 
(ul. Hallera 1A/1, tel. 58 672 37 76).  

Koncert 
JANA PIETRZAKA

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/protest-w-malborku-polski-cukier-w-polskich-sklepach/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/od-dzi-niekorzystne-dla-pracownika-zmiany-czasu-pracy/


wali tak 
wiele – mó-
wił Dośla.

Podziękowa-
nie uczestnikom 
strajków złożył także 
Piotr Duda, przewodni-
czący KK. – Pamiętamy, dzię-
kujemy, nie zapomnimy. 1988 
rok to przede wszystkim ponowny 
krzyk robotników polskich o legali-
zację NSZZ „Solidarność”. Chichot 
historii i paradoks to fakt, że Ko-
misja Krajowa „Solidarności” musi 
upominać się i bronić wolności 
związkowych przed delegalizacją 
związków zawodowych. Dzisiejsza 
władza przygotowuje takie roz-
wiązania – powiedział Piotr Duda.
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JUSTYNA SUMCZYŃSKA-GRZYMAŁA, 
organizator związkowy NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego

– Pracuję jako organizator związkowy  i dzięki temu 
mogę działać na rzecz poprawy warunków pracy. Nie 
podobają mi się zmiany w kodeksie pracy, które forsuje 
obecna ekipa rządząca. Tylko w grupie można coś zrobić, 

co przyniesie pozytywny skutek. Dzięki temu, że jestem i działam w „Solidar-
ności” mogę wnieść swój głos w sprawach, o które walczy nasz Związek.

CYTAT tygodnia
Jest nam potrzebny społeczny i polityczny pakt. Tego paktu 

nie można zawrzeć z partiami postkolonializmu, bo one 
chcą utrzymać stan obecny, w którym będziemy sferą 

upadku, emigracji, podrzędnej produkcji i taniej 
propagandy. Polska już raz nie wykorzystała 

szansy na jesieni 1989 r. bo znaczna część 
elit opozycji z czasów PRL była uzależ-

niona od drugiej strony i dbała tylko 
o interesy swoich środowisk, a koń-

cówki systemu łączności były 
w ambasadzie radzieckiej.

Jarosław Kaczyński, 
prezes PiS  

dla „Magazynu 
Solidarność”

Będziemy mówić tak jak wtedy 
w 1988 r. „Nie ma wolności bez 
Solidarności!” – mówił Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego otwierając 27 
sierpnia w budynku „S” wystawę 
fotograficzną poświęconą straj-
kom z maja i sierpnia 1988 roku. 
Zorganizował ją gdański Region 
związku. Wśród autorów zdjęć 
znaleźli się m.in: Paweł Glanert, 
Wojciech Milewski, Janusz Bałan-
da-Rydzewski, Leszek Biernacki.

Przewodniczący Dośla przypo-
mniał, że w 1988 r. wielu dało już 
za wygraną, uznało, że nie warto się 
w nic angażować, ale znalazła się 
garstka odważnych. – Wystawa jest 
oddaniem im czci i podziękowaniem 
tym wszystkim, którzy wtedy odwa-
żyli się zastrajkować, choć ryzyko-

NIE MA  
WOLNOŚCI  
BEZ  
„SOLIDARNOŚCI”

zobacz relację...>>

To nie czas, kiedy za krytykę rzą-
du przeciw związkowcom wytacza-
no jak niegdyś czołgi czy strzelano 
im w plecy. Dziś można w inny spo-
sób „pałować”. PO rękoma senato-
ra Filipa Libickiego przygotowało 
projekt ustawy utrudniający funk-
cjonowanie, a w wielu przypad-
kach praktycznie uniemożliwiający 
funkcjonowanie w zakładach pracy 
związków zawodowych.

„Solidarność” wspierana przez 
OPZZ i FZZ ostro krytykują poczy-
nania ekipy Tuska. Ten w odwecie 
postanowił rozprawić się raz na 
zawsze ze związkowcami. Przygo-
towany przez senatora Libickiego 
projekt ustawy zakłada m.in.:
1. Likwidację obowiązku bezpo-

średniego lub pośredniego fi-
nansowania przez pracodawcę 
tzw. „etatów związkowych” 
lub pełnienia innych funkcji 
związkowych poprzez:

 likwidację konieczności zwol-
nienia pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy, 
z zachowaniem prawa do wy-

nagrodzenia, na czas pełnienia 
kadencyjnych funkcji w zarzą-
dach związków

 likwidację konieczności zwol-
nienia pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy, 
z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia, na czas wykony-
wania doraźnych czynności na 
rzecz związku zawodowego

 likwidację obowiązku udzie-
lenia urlopu bezpłatnego 
pracownikowi na czas wyko-
nywania pracy w strukturach 
związkowych z zachowaniem 
obowiązku przywrócenia do 
pracy na żądanie pracownika.

2. Likwidację obowiązku stałe-
go udostępniania organizacji 
związkowej pomieszczenia na 
terenie zakładu pracy.

3. Likwidację przywileju obowiąz-
kowego zbierania składek związ-
kowych przez pracodawcę.

Czytaj: „Obława na związkow-
ców” w najnowszym „Magazynie 
Solidarność”.

RZĄDOWĄ PAŁĄ  
w związkowców

Podczas drugiego dnia obrad 
KK „S” w historycznej Sali BHP 
Ryszard Bugaj, jeden z krytyków 
neoliberalizmu diagnozował, że 
pracodawcy wykorzystują kryzys 
ekonomiczny:

– Deregulacja rynku pracy po-
dejmowana jest w interesie pra-
codawców. Powoli zbliżamy się 
do XIX-wiecznych reguł – przeko-
nywał Bugaj i opisał dwa funda-
menty „Solidarności”.

– Po raz pierwszy w 1980 r. 
bunt robotniczy wiązał się z po-

stulatami, które przekraczały ho-
ryzont postulatów bytowych – po-
wiedział Bugaj i dodał, że drugą 
nogą był ład społeczny propono-
wany w porozumieniach z Sierp-
nia ’80, przywiązanie do zasady 
sprawiedliwości społecznej i wizji 
państwa, które nie może zostawić 
obywateli sobie samym.

– Nie słuchajcie swego pierw-
szego przewodniczącego i jego 
rad o wyprowadzeniu sztanda-
rów. Ta firma jest Polsce potrzeb-
na – apelował Bugaj.

Senator mec. Piotr Ł. J. An-
drzejewski przedstawił przebieg 
procesu odpowiedzialnych za 
tragedię Grudnia ’70, wskazując 
na bezkarność winnych i na moż-
liwość wznowienia postępowania 
wobec Wojciecha Jaruzelskiego. 
Z kolei Andrzej Kołodziej, wice-
szef MKS z 1980 r., przypomniał, 
że licząca sobie 40 tys. członków 
PO rości sobie pełnię praw do rzą-
dzenia. Więcej...>>

NIE WYPROWADZAĆ 
sztandarów

Komentuje Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG:

– Wczoraj prokuratura skie-
rowała do sądu wniosek o uka-
ranie pięciu osób, pracowników 
szpitala w Kościerzynie, które 
zostały uznane za organizatorów 
nielegalnego jakoby protestu, 
który miał miejsce przed Pomor-
skim Urzędem Marszałkowskim 
w kwietniu br. Przypominamy, że 
pracownicy szpitala przyjechali 
pod Pomorski Urząd Marszałkow-
ski w sytuacji, kiedy nie wypłacono 
im wynagrodzenia. Mieli jedynie 
obietnicę wypłaty pierwszej raty, 
a drugiej w bliżej nieokreślonym 
terminie. Znamiennym jest, że to 
wydarzenie, działania prokuratury 
mają miejsce w miesiącu sierpniu, 
kiedy świętujemy rocznicę strajku 
w 1980 r. – nielegalnego od po-
czątku do końca. Nikt wtedy jed-

nak nie został ukarany za udział 
w nim. W zderzeniu z tym faktem 
mamy sytuację, kiedy grupa osób, 
której nie wypłacono wynagro-
dzenia w terminie (za to nikt nie 
został ukarany) będzie odpowia-
dać przed sądem za to, że cho-
dziła po chodniku przed Urzędem 
Marszałkowskim.

Płynie z tego tylko jedna prze-
stroga do wszystkich, którzy 
zjawia się w Gdańsku, aby nie 
przechodzili w grupie większej 
niż trzy osoby przed jakimkolwiek 
urzędem władzy publicznej czy 
samorządowej, a już na pewno by 
nie przyjeżdżali w większej licz-
bie w jakiejkolwiek sprawie, bo 
mogą zostać uznani za winnych 
zorganizowania nielegalnej ma-
nifestacji w tzw. wolnym, demo-
kratycznym państwie przez tzw. 
niezawisły sąd.

Więcej niż trzech – 
NIELEGALNIE

Prof. Ryszard Bugaj na 
obradach KK.

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.youtube.com/watch?v=LcfAl_-Xn-s
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bugaj-odrzucicie-rady-o-wyprowadzeniu-sztandarw-solidarnoci-ta-firma-jest-polsce-potrzebna/
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