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80 procent
Tylu rodziców sześciolatków zdecydowało, że ich dzieci będą nadal uczęszczały do 
przedszkola, a nie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. To klęska reformy edukacji 
forsowanej przez byłą koalicję PO-PSL.
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Nie będzie zwolnień?
Minister edukacji Anna Zalew-

ska zapewnia, że planowana re-
forma edukacji będzie receptą na 
ratowanie miejsc pracy nauczycieli, 
zagrożonych niżem demograficz-
nym. Pomorski kurator oświaty 
Monika Kończyk przypomina, że 
etaty szkolne nie zależą od nazwy 
szkoły, a od liczby uczniów i siatki 
godzin nauczycieli. Bożena Brauer z 
oświatowej „S” w Gdańsku ocenia, 
że sposób rozwiązania przez MEN 
sprawy „godzin karcianych” nie 
uspokaja nauczycieli w przeddzień 
reformy edukacji. Więcej...>>

Gdynia pamięta
57 uczestników strajków 

w 1980 r. w Gdyni otrzymało 
medale „Bohaterom Sierpnia 80 
Gdynia”. Uroczystość odbyła się 
30 sierpnia. Wcześniej samorzą-
dowcy i związkowcy złożyli kwia-
ty pod pomnikiem Ofiar Grudnia
1970. Więcej...>>

Rząd liczy
3,4 proc. ma wynieść tegorocz-

ny wzrost PKB. To nieco mniej od 
pierwotnych szacunków rządu 
(3,9 proc.). W 2017 r. gospodar-
ka ma się rozwijać w tempie 3,6 
proc., a deficyt budżetowy ma wy-
nieść 59,3 mld zł. Zatrudnienie ma 
wzrosnąć o 0,7 proc., natomiast 
przeciętna płaca o 5 proc.

Pożegnania
25 sierpnia na cmentarzu Wi-

tomińskim w Gdyni odbył się po-
grzeb śp. Krystyny Mielnik. Wie-
loletnią kierownik Oddziału „S” 
w Gdyni pożegnali związkowcy i 
samorządowcy, m.in. przewod-
niczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof 
Dośla, prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek i poseł Janusz Śniadek.

30 sierpnia 2016 r. na gdań-
skim cmentarzu Srebrzysko spo-
częła śp. Anna Kurska. Zmarła 
w wieku 87 lat sędzia i była sena-
tor w 1980 r. współzakładała or-
ganizację związkową w gdańskich 
sądach, była też członkiem Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Więcej...>>
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LEGENDA 
„SOLIDARNOŚCI”

Dla mnie 
„S” to wiel-
ka legenda 
dążenia do 
wolności, to 
wielka legen-
da dążenia do 
sprawiedliwo-

ści, to wielka legenda dążenia 
do normalności. Do tego, żeby 
można było czytać takie książki, 
jakie się chce, o tym żeby w te-
lewizji mówili prawdę, o tym 
żeby można było wyjechać za 
granicę (…). 

Dumny jestem ogromnie 
i wzruszony, że mogę dzisiaj 
stać w tej sali pod tym zna-
kiem „S”, pod którym państwo 
wtedy i przez cały tamten czar-
ny czas szliście. „S” to wielka 
wspólnota walki o wolną, nie-
podległą, suwerenną ojczyznę. 
(…).

I dlatego dziękuję, że jeste-
śmy tutaj razem. Tak, to jest 
też miejsce, gdzie ludzie wła-
dzy od współczesnej „S” mogą 
usłyszeć gorzkie słowa, bo „S” 
nadal trwa i spełnia swoją rolę 
taką, jaką powinna spełniać 
w państwie, które chce być 
państwem, w którym istnieje 
społeczna gospodarka rynko-
wa deklarowana w naszej kon-
stytucji. W moim przekonaniu 
nasza gospodarka ze społeczną 
gospodarką rynkową na razie 
jeszcze nie ma wiele wspólne-
go. Zaczyna mieć dzięki dzia-
łaniom obecnego rządu. (...) 
Dziękuję za wyrozumiałość, za 
to, że obserwujecie te zmiany, 
uczestniczycie w nich. Proszę 
o czas. Pamiętajcie o tym, że 
zobowiązania wyborcze składa 
się na kadencję. Cztery lata ka-
dencji parlamentarnej, pięć lat 
prezydenta. Proszę, byście dali 
spokojnie pracować. Nie da się 
zrobić wszystkiego naraz. Cele 
będą realizowane po kolei, na 
tyle, na ile starcza możliwości. 
Po to, by najważniejsze postu-
laty, które jeszcze nie są zreali-
zowane, były wreszcie zrealizo-
wane. Po 36 latach jest próba 
ofensywnego zrealizowania 
tych postulatów 

Fragmenty przemówienia 
prezydenta RP Andrzeja Dudy 

w Sali BHP 31.08.2016 r.

Młodzi solidarni

Pamięć Sierpnia 

Uścisk dłoni premier Beaty Szy-
dło i okolicznościowe zdjęcie z pre-
zydentem Andrzejem Dudą – to 
niespodziewane wyróżnienia dla 
26 stypendystów Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”, którzy 31 sierp-
nia w Sali BHP odebrali stypendia. 
Region Gdański już po raz 14 do-
cenił uczniów, którzy wyróżniają 
się nie tylko bardzo dobrymi wyni-

kami w nauce, ale także osiągnię-
ciami sportowymi, artystycznymi, 
wolontariatem i zaangażowaniem 
w życie lokalnych społeczności. Od 
początku działalności Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „S”, który 
prowadzi Pomorska Fundacja Edu-
kacj i Pracy, finansowe wsparcie
otrzymało już blisko 600 młodych 
osób!

– Od 1980 r. jesteśmy ciągle 
w tym samym związku zawodo-
wym – powiedział przewodniczący 
„S” Piotra Duda, który zapewnił, że 
testament strajkujących w sierpniu 
1980 r. będzie realizowany „aż do 
skutku”. Wymienił m.in. wprowa-
dzenie kryterium okresu składko-
wego do nabycia praw emerytal-
nych bez względu na wiek.

Szef MON Antoni Macierewicz 
w emocjonalnym przemówie-
niu podkreślił, że różne narody 
organizują się w różny sposób. 
Polskim sposobem na samoor-
ganizację okazał się związek za-
wodowy. Minister zaznaczył, że 
zarówno w okresie PRL, jak i po 
1989 r. walka o godność i pod-
miotowość człowieka jest także 
walką o niepodległość państwa. 
Prezydent Andrzej Duda zapowie-

dział budowę państwa „solidarno-
ści wewnątrzspołecznej”.

– Porozumienia sierpniowe 
otworzyły długą drogę do wolnej 
i niepodległej Ojczyzny. U począt-
ku tej drogi było upominanie się 
o godność, było podnoszenie się 
z kolan, aby człowiek stał się pod-
miotem – mówił przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Związkowcy i przedstawiciele 
władz państwa złożyli kwiaty przed 
historyczną bramą nr 2. Mszę św. 
w Bazylice św. Brygidy koncele-
brował metropolita gdański. – „S” 
była, jest i będzie wielkim dobrem 
Polski. Wielkie wiano „S” znalazło 
trwałe mieszkanie w licznych ser-
cach. I nie można go utracić, nie 
można zagubić i beztrosko także 
pomniejszać – powiedział abp Sła-
woj Leszek Głódź. Więcej...>>
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/men-zapewnia-ze-nauczyciele-gimnazjow-nie-straca-pracy-s-obawia-sie-o-ich-los
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozegnanie-anny-kurskiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-duda-apeluje-s-o-czas-na-realizacje-wyborczych-programow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdynia-upamietnila-bohaterow-sierpnia-1980


Wyjątkowa wystawa
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MAREK MIEDZIŃSKI, członek OZ NSZZ „S” 
w Federal Mogul BIMET S.A.

– Do „Solidarności” należę od samego początku. Nig-
dy nie myślałem o rezygnacji z działalności związkowej, 
nawet gdy w stanie wojennym zostałem zatrzymany 
przez Milicję Obywatelską za udział w manifestacji pa-
triotycznej. Niektórzy mówią, że w nowej rzeczywistości 

Związek nie jest potrzebny, ale ja się z tym nie zgadzam. Jako pracownik 
czuję się pewniej wiedząc, że jest „S”. Związek daje wiele możliwości, na 
przykład pomocy prawnej. Uważam, że wszyscy nowi pracownicy powin-
ni się zapisywać do „S”, bo to najsilniejszy związek zawodowy w Polsce.

iBiS NR 35 (286) 1 WRZEŚNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

CYTAT tygodnia

Już czas, żeby niedziela została zwrócona 
ludziom, bo wolna niedziela im się należy. 

To czas zwrócony dziesiątkom tysięcy ludzi, 
którzy muszą w ten dzień pracować. Niech 

tak się stanie. Niech pan, panie prezy-
dencie, podpisze ustawę szybko  

abp. Sławoj Leszek Głódź,  
31.08.2016 r.

Wolne niedziele

Do 10 września przed Salą 
BHP w Gdańsku (ul. Popiełuszki 6) 
można oglądać wystawę pt. „Moja 
Solidarność”, autorstwa Wojcie-
cha Milewskiego, znanego gdań-
skiego fotografika, związanego
z „S” od początku jej powstania. 
W sierpniu autor ekspozycji obcho-
dził 80 urodziny i 60-lecie pracy ar-
tystycznej. Wernisaż wystawy miał 
miejsce 25 sierpnia, w obecności 

członków Komisji Krajowej i Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
oraz zaproszonych gości. Obecni 
byli m.in. aktualny oraz były prze-
wodniczący Związku Piotr Duda 
i Marian Krzaklewski oraz prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysz-
tof Dośla. Intencją autora jest, 
aby  wystawa prezentowana była 
we wszystkich oddzialach Regionu 
Gdańskiego. Więcej...>>

– Długo czekałaś „Inko”, dłu-
go czekałeś panie pułkowniku 
„Zagończyku”. Długo czekałaś 
Polsko. Stanowczo za długo – po-
wiedział abp Sławoj Leszek Głódź 
podczas uroczystości pogrzebo-
wych Danuty Siedzikówny i Feliksa 
Salmanowicza w Gdańsku w nie-
dzielę 28 sierpnia, organizowa-
nych przez IPN i „S”. Po mszy św. 

w bazylice mariackiej kondukt ża-
łobny z udziałem tysięcy Polaków, 
prezydenta Andrzej Dudy i związ-
kowców przeszedł na cmentarz 
Garnizonowany, gdzie spoczęli 
Żołnierze Niezłomni. – „S” zreali-
zowała testament, marzenia Żoł-
nierzy Wyklętych o wolnej Polsce 
– powiedział przewodniczący „S” 
Piotr Duda. Więcej...>>

Żołnierze Niezłomni

„Życząc spokojnej pracy 
w szkole, przyjaznej atmosfery 
w gronie pedagogicznym i w ca-
łej społeczności szkolnej, prosimy 
o współpracę i solidarność” – na-
pisali w życzeniach z okazji roz-
poczęcia nowego roku szkolnego 
członkowie Rady Sekcji Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”. Związkowcy są 
świadomi, że środowisko oświa-
towe czeka wiele zadań i nieunik-
nionych napięć, ale mają nadzieję 
na dialog z Ministerstwem Eduka-

Nowy rok szkolny

cji Narodowej. Ich zdaniem praca 
w szkołach to szczególny zawód 
związany z największą inwesty-
cją w dobrą przyszłość – kształ-
ceniem i wychowaniem młodych 
pokoleń.

Od 1 września wchodzą w ży-
cie przepisy, które mogą popra-
wić sytuację socjalną wielu Pola-
ków. Co się zmieni? Osoby po 75 
roku życia będą mogły korzystać 
z bezpłatnych leków (wykaz bę-
dzie cyklicznie ogłaszał minister 
zdrowia). Pomoże to zaoszczędzić 
starszym pacjentom ponad 310 
mln zł. Druga zmiana dotyczy li-
kwidacji tzw. syndromu pierwszej 
dniówki. Pracodawcy będą mieli 
obowiązek pisemnego potwier-
dzania pracownikom podstawo-
wych ustaleń umowy o pracę 
przed dopuszczeniem do wyko-
nywania obowiązków. Utrudni to 
pracodawcom nielegalne zatrud-
nianie, a Państwowej Inspekcji 
Pracy ułatwi kontrolowania wy-

k o -
n y -
w a n i a 
prawa pra-
cy.

Kolejna zmia-
na dotyczy eduka-
cji. Sześciolatki nie 
będą musiały iść do szko-
ły. Rodzice dostali możli-
wość wyboru i 80 proc. z nich 
zdecydowało, że ich pociechy 
pójdą do przedszkola. Ponadto 
od września sklepy uzyskujące 
co najmniej 17 mln zł przychodu 
zapłacą podatek od sprzedaży 
detalicznej. Jeszcze w tym roku 
tzw. podatek handlowy ma zasilić 
budżet państwa o kilkaset mln zł. 
Więcej...>>

Powiew  
zmian

M e d a l 
25-lecia sa-
morządności 
Gdyni odebrał 
30 sierpnia 
2016 r. prze-
wodniczący 
ZRG NSZZ „S” 
K r z y s z t o f 
Dośla. Odzna-
czenie wręczyli 
prezydent Gdyni Wojciech Szczu-
rek i przewodnicząca Rady Miasta 
Joanna Zielińska, która podkreśli-

Dobra współpraca
ła bardzo do-
brą współpra-
cę z gdańską 
„S” w ostat-
nim ćwierć-
wieczu (wy-
mieniła m.in. 
n a d a w a n i e 
historycznych 
nazw gdyń-
skim ulicom, 

organizację rocznic historycznych 
wydarzeń i Maratonu Solidarności). 
Więcej...>>
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– Zebraliśmy 350 tys. podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę 
– poinformował podczas uroczystości 36 rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych przewodniczą-
cy „S” Piotr Duda. Miejsce i moment nie były przy-
padkowe, ponieważ jednym z 21 postulatów było 
wprowadzenie wolnych sobót. Związek złoży projekt 
ustawy w Sejmie na początku września, ale podpi-
sy wciąż będą zbierane, aby pokazać duże poparcie 
społeczne dla inicjatywy „S”. W Regionie Gdańskim 
zebraliśmy ponad 10 tys. podpisów. Dziękujemy!
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/moja-solidarnosc-wystawa-wojciecha-milewskiego-przed-sala-bhp-otwarta
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pogrzeb-niezlomnych-przywracamy-godnosc-panstwa-polskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrzesniowy-powiew-zmian
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/region-gdanski-nszz-solidarnosc-nagrodzony-przez-wladze-gdyni
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