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Z To dziura w kasie państwa na koniec sierpnia br. To aż 75 proc. pierwotnego 

rocznego planu sprzed koniecznej nowelizacji budżetu.
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PSL elastyczny
PSL chce odróżnić się od PO. 

Wicepremier i minister gospodarki 
Janusz Piechociński zapowiedział 
więc utworzenie spec-zespołu, 
który zajmie się monitorowaniem 
wpływu elastycznych rozwiązań 
czasu pracy na wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Festiwal niezłomnych
V Festiwal Filmów Dokumental-

nych „Niepokorni, Niezłomni, Wy-
klęci” rozpoczyna się w czwartek 
(19 września) w Teatrze Miejskim 
w Gdyni. Jest jedynym w Polsce fe-
stiwalem filmów historycznych, uka-
zujących polskie podziemie i opozy-
cję lat 1944 – 89. Więcej...>>

„S” broni szpitala
NSZZ „S” ze szpitala św. Wojcie-

cha na Zaspie protestują przeciw-
ko zwolnieniu dyrektorki  Krystyny 
Grzeni i krytykują niszczycielską po-
lityka NFZ. – Przez 15 lat zarządza-
nia szpitalem przez dyrektor Grze-
nię ani razu nie był on w sytuacji 
zagrożenia płynności finansowej
– mówi Anna Gruszecka, przewod-
nicząca szpitalnej „S”. Związkowcy 
podkreślają, że jako obywatele są 
też właścicielami tej placówki.  

Kompromitacja sądów
Europejski Trybunał Praw Czło-

wieka w Strasburgu uznał skargę 
Leopolda Przemyka, ojca Grzego-
rza Przemyka, maturzysty śmiertel-
nie pobitego przez milicjantów w 
1983 roku. Sędziowie stwierdzili, 
że w postępowaniu przed polskimi 
sądami została pogwałcona Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka. 
Trybunał obnażył słabość polskie-
go wymiaru sprawiedliwości. 

POKAZALIŚMY SIŁĘ!

zobacz reportaż...>>

Chciałbym w imieniu Za-
rządu Regionu Gdańskiego na-
szego Związku podziękować 
wszystkim Koleżankom i Kole-
gom, którzy tak licznie wzięli 
udział w Ogólnopolskich Dniach 
Protestu w Warszawie.

Niezależnie od reakcji wła-
dzy, pokazaliśmy, że z obrony 
podstawowych praw pracow-
niczych nie zrezygnujemy. Bę-
dziemy domagać się tego od 
tej i każdej innej władzy. Szcze-
gólne podziękowania kieruję 
do związkowców z gdańskiej 
Stoczni, którzy przez prawie 
cztery dni stanowili trzon na-
szego gdańskiego miasteczka 
pod Sejmem RP, dając przykład 
dyscypliny i wytrwałości. Za-
pewniam, że nie spoczniemy 
na laurach. Wobec braku reakcji 
rządu na nasze postulaty roz-
poczęliśmy zbieranie podpisów 
pod symbolicznym wezwaniem 
do samorozwiązania parlamen-
tu i przedterminowych wyborów. 
Niemniej, pamiętajmy, że aby 
wywalczyć realizację naszych po-
stulatów musimy pokazać naszą 
determinację, solidarność i jed-
ność w działaniu. Zarówno pod-
czas manifestacji, w codziennej 
praktyce działalności związkowej 
na rzecz pracowników, ale także 
przy urnach wyborczych.

Raz jeszcze dziękuję za tak 
liczny udział w proteście.

Krzysztof Dośla
Organizacje biorące udział 
w manifestacji...>>

DZIĘKUJEMY!

Obraz mówi więcej niż setki słów. 
Zachęcamy więc do oglądania 
filmowego reportażu z akcji
protestacyjnej w Warszawie 
zrealizowanego przez TV Solidar-
ność Gdańsk.

U STÓP Czarnej Madonny
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O poszanowanie godności ludzi 
pracy modlili się uczestnicy 
31. Pielgrzymki Ludzi Pracy do 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Wśród ok. 25 tys. uczestników 
pielgrzymki byli m.in. Marianna 
Popiełuszko, matka bł. ks. Jerzego 
i prezes PiS Jarosław Kaczyński, 
który opowiedział się za tym, by 
Polska „stała się państwem lu-
dzi pracy, prowadzącym polity-
kę, która zapewnia pracę swoim 
obywatelom oraz Janusz Śniadek, 
były lider NSZZ „S”. Piotr Duda, 

przewodniczący NSZZ „S” mówił 
o braku zgody na ograniczanie 
praw pracowniczych. – Rządzący 
w naszym kraju z pracownika zro-
bili niewolnika. Ostatnia noweli-
zacja kodeksu pracy w standar-
dach zatrudnienia cofnęła nas do 
XIX-wiecznego kapitalizmu. Nie 
bądźmy więc zdziwieni, że coraz 
więcej polskich pracowników to 
pracujący biedacy – pracują cięż-
ko i mimo to, muszą korzystać 
z pomocy społecznej – powiedział 
Piotr Duda. Więcej...>>

We wspólnym oświadczeniu, 
będącym odpowiedzią na za-
proszenie ministra pracy i poli-
tyki społecznej na posiedzenie 
Komisji Trójstronnej liderzy 
„Solidarności”, OPZZ i FZZ od-
rzucili propozycję udziału w jej 
obradach.

 (...) informujemy, że repre-
zentatywne centrale związkowe 
zawiesiły swój udział w tym gre-
mium, uznając dialog w Komisji za 
pozorowany. Warunkiem powrotu 
strony związkowej do jakichkol-
wiek rozmów jest wycofanie ostat-
niej nowelizacji kodeksu pracy oraz 
odwołanie ze stanowiska prze-
wodniczącego Komisji Trójstron-
nej i Ministra Pracy Władysława 
Kosiniaka-Kamysza – napisali Piotr 
Duda (NSZZ „S”) Jan Guz (OPZZ) 
i Tadeusz Chwałka (FZZ). 

DOŚĆ  
pozorów

– Moje serce się raduje. Jestem 
facetem, ale płakać mi się chce ze 
szczęścia, że wreszcie żeśmy się 
obudzili, jako Polacy, jako polscy 
pracownicy – mówił przewodni-
czący NSZZ „S” Piotr Duda na placu 
Zamkowym do rzeszy związkow-
ców z „Solidarności”, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych.

Premierowi Tuskowi udał się 
jeden „cud” – zjednoczył opozycję 
społeczną.Od rana do stolicy na 
gwiaździsty marsz jechały autoka-
ry z różnych stron kraju. Z Regionu 
Gdańskiego „S” do stolicy przybyło 
ok. 4 tys. związkowców i pół tysiąca 
z innych central związkowych. Ak-

cja była zorganizowana wzorowo. 
Słychać było bębny, trąbki i gwizd-
ki. Wśród haseł były m.in.: „Polak-
-Kaszub trzyma z Bogiem – Gardząc 
zdrajcą Polski wrogiem”, „Polak 
niedouczony wyborca wymarzo-
ny”, „Nie ma łupków jest rząd głup-
ków”, „Razem silni w obronie praw 
pracowniczych”, „Pracownik to nie 
towar”, „Ani centa dla Vincenta”, 
„Chcemy być pracownikami, a nie 
niewolnikami”. Związkowcy wy-
stawili też pomnik Donaldowi Tu-
skowi, stylizowany na Kim Ir Sena, 
w czapce peruwiańskiej i futbolów-
ką pod pachą.
Więcej na naszej stronie www...>>
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http://www.youtube.com/watch?v=C4-TtW4BkzQ&list=UUnZlugQb-vA2vf7lazYJC6w
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdynia-v-festiwal-filmw-dokumentalnych-niepokorni-niezomni-wyklci/
http://www.solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-godno-ludzi-pracy-pielgrzymka-na-jasn-gr/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/warszawa-14-wrzenia-bylimy-obecni/


DZIEŃ gniewu 
ZBIGNIEW JEZIERSKI, przewodniczący KO 
NSZZ „S” PKSC Polski Cukier S.A. Oddz. 
Cukrowni Malbork:

– Rząd zasypuje dziurę budżetową cukrem. Skarb Pań-
stwa zabrał całą ubiegłoroczną dywidendę naszej spółki, 
a nawet część dywidendy z bieżącego roku budżetowego. 
W naszej spółce „S” jest silna, udało nam się wywalczyć 

nieznaczne podwyżki, ale boli nas wydłużenie okresu rozliczeniowego pracy, 
brak stałych miejsc pracy. Nie odpuścimy, nie pozwolimy okradać ludzi.

PAWEŁ KĄKOL, KZ NSZZ „S” w Hydrobudowie 
Gdańsk:

– Nas, pracowników sektora budowlanego, najbar-
dziej zbulwersowało niedawne wprowadzenie bardziej 
elastycznego czasu pracy. Przez to stracimy faktycznie 
nadgodziny, czyli dużą część naszych wynagrodzeń. 
Oznaczać to będzie dużo pracy w sezonie, po 12 go-

dzin, a zimą tylko minimalna płaca.

TOMASZ DARGACZ, KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej:

– Protestujemy przeciw podniesieniu wieku emerytal-
nego do 67 lat. W jednej szkole znalazłem nawet rekor-
dzistę, który przejdzie na emeryturę 17 lat później niż na 
poprzednich zasadach! To co oburzyło Polaków to także 
nepotyzm panujący na różnych szczeblach władzy. .

WOJCIECH MYSZK, KZ NSZZ „S” w Muzeum 
– Kaszubskim Parku Etnograficznym  
we Wdzydzach Kiszewskich: 

–  Ubraliśmy się w tradycyjne stroje kaszubskie, aby 
pokazać, że Kaszubi, na których tak często powołu-
je się premier Donald Tusk, nie popierają jego anty-
społecznych działań. Polityka premiera kwestionuje 

wszystko to, co stanowi tożsamość regionu kaszubskiego: przywiązanie 
do wiary i tradycji oraz szacunek dla pracy. 

HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
– Dlatego drodzy przedsiębiorcy, jeżeli chce-

cie żeby wasze towary i usługi sprzedawały 
się coraz lepiej, zacznijcie ludziom więcej 

płacić. Jeżeli rosną zyski, wypadałoby 
podnieść płace tym, którzy się do 

tego przyczynili – to przecież racjo-
nalne i fair.

Eryk Stankunowicz, 
zastępca red. naczelnego 

biznesowego pisma 
„Forbes”

O SZACUNEK  
dla polskiej pracy

– Z tej postawy solidarności 
z ludzką pracą wynika akceptacja 
Kościoła dla działalności związ-
ków zawodowych. Są one powo-
łane dla zabezpieczenia nie tylko 
bytowych interesów ludzi pracy, 
nie tylko ułożenia właściwych 
relacji między pracodawcami 
a pracownikami. Są także stróża-
mi pracowniczej godności – przy-
pomniał w niedzielę na Jazsnej 
Górze metropolita gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź, podkreślając 
rolę związków zawodowych.

– Kto twierdzi, że czas związ-
ków zawodowych się kończy, daje 
wyraz swojej arogancji w stosunku 
do ludzi pracy, niezrozumieniu nie 
tylko ich potrzeb, także godności 
pracy ludzkiej, której należny jest 
szacunek i ochrona – mówił ks. abp 
Głódź i przywołał słowa prymasa 

NSZZ „S” wzrasta ideowo w duchu katolickiej nauki 
społecznej 
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Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
że w sporze między władzą a lu-
dem, rację ma zawsze lud.

– Wielu z was szło ulicami sto-
licy w tym wielkim pochodzie ludzi 
pracy skupionych w związkach za-
wodowych. Wczoraj zatrzasnęły się 
drzwi gabinetów ministerialnych, 
ale dziś Maryja otwiera swe ramio-
na i zaprasza. Ludzie pracy są solą 
polskiej ziemi, a Polski nie byłoby 
bez polskiej pracy, która tworzyła, 
umacniała, a czasem ocalała oj-
czyznę. Praca stanowi fundament 
gmachu Ojczyzny. Od tego, jak 
jest on mocny, z jakiego materia-
łu został utworzony, jakimi war-
tościami zespolony, zależy jego 
stabilność i trwanie   – powiedział 
abp Sławoj Leszek Głódź, metro-
polita gdański do zgromadzonych 
u stóp klasztoru związkowców.

Na
SMUTNO

PŁACE w dół
Wg GUS średnia płaca spa-

dła w sierpniu w porównaniu 
do lipca o blisko 70 zł i wyniosła 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
3760,45 zł. Liczona rok do roku 
płaca wzrosła o niespełna 2 proc. 
W tym samym czasie inflacja wy-

niosła 1,1 proc. Średnia płaca 
często ma się nijak do zarobków 
przeciętnego Kowalskiego. Nawet 
jednak tak liczona średnia pensja 
sytuuje nas na szarym końcu nie 
tylko w Europie.  Analiza godzino-
wych stawek wynagrodzeń ame-
rykańskiego serwisu finansowego
Bloomberg wykazała, że średnio 
zarabiający polski pracownik wy-
przedza…. Filipińczyka, a prze-
grywa z Węgrem, Słowakiem, 
Czechem, Estończykiem, Brazylij-
czykiem itd.  

Na fali strajków robotniczych 
i powstania NSZZ „S” umocnił 
się niezależny ruch studencki, 
zapoczątkowany w 1977 r. przez 
Studencki Komitet Solidarno-
ści. Już 2 września 1980 r. stu-
denci Uniwersytetu Gdańskiego 
powołują Tymczasowy Komitet 
Założycielski Niezależnego Zrze-
szenia Studentów. 17 września 
na UG spotykają się delegaci 
z Politechniki Gdańskiej, Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni, Akade-
mii Medycznej oraz Uniwersyte-
tu Gdańskiego, aby ustalić plan 
działania na forum ogólnokrajo-
wym a 18 i 19 września na Poli-
technice Warszawskiej spotykają 
się przedstawiciele 60 grup za-
łożycielskich niezależnego ruchu 
studenckiego.

Na tym spotkaniu ustalono 
wspólną nazwę – Niezależne 
Zrzeszenie Studentów z siedzi-
bą w Warszawie oraz statut. 
Głównym zadaniem NZS-u była 

POWSTANIE NZS
demokratyzacja życia studenc-
kiego, przestrzeganie swobód 
politycznych i obywatelskich, 
a także poszanowanie polskich 
tradycji niepodległościowych 
i patriotycznych. Władze dopie-
ro po najdłuższym w Europie 
studenckim strajku okupacyjnym 
w Łodzi zgodziły się na rejestra-
cję Zrzeszenia, która nastąpiła 
17 lutego 1981 roku. NZS, jako 
pierwsza organizacja, została 
zdelegalizowana zaledwie 24 dni 
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Wojskowe władze zarzu-
ciły NZS naruszenie Konstytucji 
PRL-u, działanie na szkodę pań-
stwa, szkalowanie ustroju socjali-
stycznego państwa, a także druk 
i kolportaż wydawnictw o treści 
antysocjalistycznej i antyradziec-
kiej. NZS ponownie zalegalizowa-
no 22 września 1989 roku.
Przeczytaj:

 17 września 1980: Narodziny „S”

HARATAMY w gałe!

Na
WESOŁO

Gdy ulicami Warszawy szła rze-
sza Polaków rozgoryczonych sta-
nem państwa i lekceważeniem rze-
czywistych problemów przez kartel 
władzy, parlamentarzyści, głównie 
z klubu PO, szkolili swój futbolowy 
kunszt w meczu z reprezentacją 
Wielkiego Zgromadzenia Narodo-
wego Turcji. W „tanim państwie 
drogich polityków” umiejętność 

dokopania rywalom jest szczegól-
nie cenna. Platformersi pokonali 
kolegów z Turcji aż 5:1. 

Tym razem na boisku zabrakło 
znanego ze swej piłkarskiej pa-
sji Donalda Tuska, nie wiemy, czy 
premier obawiał się konfrontacji 
swoich piłkarskich umiejętności, 
w zwarciu z tureckimi parlamenta-
rzystami, czy też nie chciał opuścić 
stolicy i stracić wyjątkową okazję 
do podziwiania własnego styro-
pianowego pomnika. Jako selek-
cjonerowi rządu doradzamy mu 
wzmocnienie parlamentarzystami 
PO któregoś z ligowych klubów. 
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