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Rada Ochrony Pracy
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek 

wręczyła akty powołania nowym 
członkom sejmowej Rady Ochro-
ny Pracy. Przewodniczącym ROP 
pozostał poseł Janusz Śniadek 
(PiS). Rada sprawuje nadzór nad 
działaniami Państwowej Inspek-
cji Pracy. Opiniuje projekty ak-
tów prawnych i inicjuje działania 
związane z raty�kacją konwencji
międzynarodowych dotyczących 
ochrony pracy. 

Koncert  
ku czci Hallera

W sobotę 1 lutego br. w Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku od-
będzie się koncert, zorganizowany 
dla uczczenia 100 rocznicy zaślubin 
Polski z morzem, gdy gen. Józef 
Haller, wjeżdżając konno w morze, 
wrzucił do wody pierścień. Usłyszeć 
będzie można polskie pieśni w wy-
konaniu solistów i Polskiego Chóru 
Kameralnego. Bilety (w cenie 20 zł) w 
kasach muzeum i pod adresem bile-
ty.muzeum1939.pl. O Zaślubinach  
z morzem tutaj…>>

Bilety nie zdrożeją?
Do końca wakacji nie zdroże-

ją ceny biletów – zadeklarował 
Krzysztof Mamiński, prezes PKP 
SA. Spółka Intercity jako jedyny 
przewoźnik pasażerski nie pod-
niósł cen od 2016 r. Bilety kolejo-
we opłaca się kupować z wyprze-
dzeniem, wówczas zniżki mogą 
sięgnąć 50 proc. 29 stycznia ob-
radował II Kongres Rozwoju Kolei 
– Przyszłość i Perspektywy. 

Wspólny głos dokerów

Bardzo dzię-
kuję panu prze-
wodniczącemu 
„S” za przyjęcie 
zaproszenia do 
Pałacu prezy-
denckiego ze 
względu na wy-

jątkowy moment. Tym momen-
tem jest rok rocznicowy 40-lecia 
istnienia NSZZ „S”, najważniejszej 
organizacji społecznej i pracowni-
czej, jaka powstała w Rzeczpospo-
litej, organizacji o charakterze po-
kojowym, organizacji solidarności 
jako takiej, bo przecież narodziła 
się w kraju nie w pełni wolnym, 
nie w pełni niepodległym. Dlatego 
też rodacy pragnący wolności tak 
masowo zrzeszyli się w „S”. Wyjąt-
kowej też ze względu na elementy 
godnościowe , które miały, mają 
i zawsze będą miały ogromne zna-
czenie. „S” jest i będzie potrzebna. 

Dwa czynniki spowodowały upa-
dek komuny: czynnik militarny, czyli 
NATO i wyścig zbrojeń, którym Ro-
sja sowiecka nie podołała i był drugi, 
czynnik woli, czynnik społeczny, po-
kojowej woli dążenia do odzyskania 
wolności, by można było normalnie, 
godnie żyć, walki bez broni, słowem 
i postulatami oraz nieugiętym dąże-
niem do ich realizacji. 

„Solidarność” jest potrzebna. 
„S” w sposób pokojowy, ale twar-
do przeciwstawiała się działaniom 
szkodliwym dla pracowników, 
które powodowały spadek jako-
ści życia, gdy podstawowe prawa 
były naruszane. Walczyła o wiek 
emerytalny w sposób twardy 
i zdecydowany. I „S” zwyciężyła po 
raz kolejny, spełniając rolę, która 
jest jej przynależna, by każdej ko-
lejnej władzy pilnować, by ta prze-
strzegała praw pracowniczych, by 
przestrzegała umów społecznych, 
elementów państwa nowocze-
snego, państwa praworządnego 
i społecznej gospodarki rynkowej, 
w której jest wolność gospodarcza 
i szanuje się człowieka. 

Prezydent RP Andrzej Duda do 
członków KK NSZZ „S” 29 stycznia br. 

„S” jest 
i będzie 
potrzebna

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Zachęcamy 
do wsparcia uzdolnionej i ak-
tywnej młodzieży z wojewódz-
twa pomorskiego.  Więcej...>>

Polscy i szwedzcy dokerzy 
spotkali się 28 stycznia br. w sie-
dzibie ZRG NSZZ „S” by dopraco-
wać umowę o współdziałaniu w 
dbaniu o bezpieczeństwo pracy 
dokerów i marynarzy. Pod auspi-
cjami międzynarodowej federacji 
transportowców ITF przygotowa-
no porozumienie, które ma regu-

lować zasady prac mocowania 
ładunków na statkach i promach 
kursujących między obydwoma 
państwami. Spotkanie zorgani-
zowały Sekcja Krajowa Portów 
Morskich NSZZ „S” i szwedzka 
związkowa centrala o 120 letniej 
tradycji Svenska Transportarbeta-
reförbundet.

Spotkanie prezydenta Andrze-
ja Dudy z członkami Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” zainaugurowało 
obchody 40 rocznicy powstania 
NSZZ „S”. Uroczyste obrady 29 
stycznia br. o godz. 12 w Pałacu 
Prezydenckim rozpoczęło się od 
emisji fragmentów historycznych 
audycji Radia Solidarność. 

W spotkaniu z okazji 40-lecia 
Związku uczestniczyli obok pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, prze-
wodniczącego KK Piotra Dudy 
wraz z członkami KK, poprzedni 
przewodniczący „S”, prezydenccy 
ministrowe i doradcy. Minutą ci-
szy i modlitwą uczczono członków 

„S” i wszystkich tych, którzy zginęli 
za wolność, za „Solidarność”, za jej 
ideały i którzy odeszli przez 40 lat 
istnienia „S” na czele z prezyden-
tem Lechem Kaczyński. 

Prezydent RP przekazał na ręce 
przewodniczącego Krajówki polską 
�agę z godłem, a od„S”otrzymał ko-
pię dekretu Ojca Świętego Francisz-
ka o ustanowieniu ks. Jerzego patro-
nem „S” i logo 40-lecia NSZZ „S”. 

– Od samego początku, od 
1980 roku, była i jest jedna „So-
lidarność”. Rok jej jubileuszu ma 
być wyrazem wielkiego szacunku, 
dla tych, którzy w „S” są od począt-
ku – powiedział Piotr Duda.  

Spotkanie Prezydenta RP 
z Krajówką NSZZ „S”

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/general-haller-wraca-polske-nad-baltyk
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2019-nCoV

WYDARZYŁO SIĘ
 29.01.1981 r. 

W Łodzi rozpoczął 
się strajk studenc-
ki, który dopro-
wadził m.in. do 
rejestracji NZS.

 29.01.1990 r.  
Wyprowadzono 
sztandar PZPR i na-
stąpiło samoroz-
wiązanie partii.

 29.01.1968 r.  
Studencka demon-
stracja pod pomni-
kiem Mickiewicza 
w Warszawie 
przeciwko zdjęciu 
przez cenzurę 
spektaklu „Dziady” 

Sądy w służbie reżimu
HISTORIA 1982
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To oznaczenie koronawirusa zbierającego śmiertelne żniwo w Chinach 
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Panie, miej litość nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle okrucieństwa 
papież Franciszek w księdze pamiątkowej przed celą  

św. o. Maksymiliana Kolbe (numer kacetu  16670) 29 lipca 2016 r.,  
75 lat od dnia, w którym franciszkanin o�arował swoje życie za współwięźnia

27 stycznia 1982 r. Sąd Mary-
narki Wojennej w Gdyni, pod prze-
wodnictwem kmdr. ppor. Andrzeja 
Grzybowskiego, w trybie doraźnym 
z dekretu o stanie wojennym ska-
zał Mariusza Hinza na 7 lat, Jana 
Puczydłowskiego na 5 lat, Ryszarda 
Toczka na 5 lat, Andrzeja Klimiuka 
na 4 lata i Krzysztofa Sosnowskiego 
na 3 lata pozbawienia wolności. Ich 
„winą” było to, że jako członkowie 
KZ NSZZ „S”, zorganizowali strajk w 
przedsiębiorstwie „C. Hartwig” i nim 
kierowali. Oskarżał prokurator kpt. 
Zbigniew Antczak. 1 lutego 1982 r. 
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego 
w Katowicach pod przewodnic-
twem kpt. Antoniego Kapłona ska-
zał dziewięć osób na kary od 3 do 7 
lat więzienia za zorganizowanie pod 
ziemią strajku okupacyjnego w KWK 
„Ziemowit” i kontakty ze strajkujący-
mi w KWK „Piast”. 2 lutego 1982 r. 
Sąd Wojewódzki w Katowicach pod 
przewodnictwem Jana Góry skazał 
pięć osób na kary od 4,5 roku do 
7 lat więzienia  za zorganizowanie 
strajku w Hucie Katowice. 3 lutego 
1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w 
Gdyni, pod przewodnictwem kmdr. 
ppor. Andrzeja Grzybowskiego 

wydał wyroki za zorganizowanie 
strajku w Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni. Ewa Kubasiewicz, skazana 
na 10 lat więzienia, otrzymała naj-
wyższy wyrok w stanie wojennym. 
Pozostałym wymierzono: Jerzy Ko-
walczyk i Władysław Trzciński – 9 
lat, Cezary Godziuk – 6 lat, Wiesława 
Kwiatkowska, Jarosław Skowronek, 
Sławomir Sadowski, Krzysztof Jan-
kowski – po 5 lat, a Marek Czachor 
– 3 lata więzienia.   

Sędziowie i prokuratorzy nie po-
nieśli konsekwencji za sprzeniewie-
rzenie się niezawisłości. Na mocy 
ustawy z 1998 r. o odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej sędziów, którzy 
„orzekając w PRL w procesach bę-
dących formą represji politycznej, 
sprzeniewierzyli się niezawisłości 
sędziowskiej” do Sądu Dyscypli-
narnego przy Sądzie Najwyższym 
tra�ło 30 spraw dotyczących 55 sę-
dziów. Doszło do rozpraw czterech 
sędziów, a do prawomocnego ska-
zania – jednego, Krzysztofa Zieniuka 
z Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. 
Po usunięciu z zawodu pracował on 
w starostwie w Nowym Dworze Gd. 
jako radca prawny. Ustawa działała 
do końca 2002 r. 

Uwaga kwestionariusz! 
Zgodnie z Uchwałą KK NSZZ „S” organizacje związkowe powin-

ny dostarczyć do Regionu wypełniony „Kwestionariusz informacyj-
ny organizacji” ze stanem osobowym na dzień 31 grudnia 2019 r. 
Kwestionariusz dotyczy też organizacji wydziałowej, oddziałowej  
i podzakładowej, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu „S” oraz orga-
nizacji zakładowych będących wewnętrzną jednostką organizacyjną 
zakładowej organizacji koordynacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 6 
Statutu, zarejestrowanej w Regionie. Kwestionariusze należy dostar-
czyć najpóźniej do 31 stycznia br. Kwestionariusz jest tutaj…>>

W 2020 roku będziemy obchodzić m.in. 40 rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność”. Wiele osób ma osobiste wspomnienia, niektórzy 
posiadają materiały, których część nigdy nie ujrzała światła dzienne-
go. Aby to zmienić, redakcja „Magazynu Solidarność” ogłasza kon-
kurs na opowiedzenie o osobistych doświadczeniach związanych 
z powstaniem Związku. Prosimy o pisemne wspomnienia i zdjęcia. 
Najciekawsze opublikujemy w „Magazynie”, a więcej zamieścimy na 
stronie www. Zgłoszenia można wysyłać na t.modzelewski@solidar-
nosc.gda.pl. Więcej...>>

Prześlij zdjęcie  
lub wspomnienie

Po 40 latach od powstania NSZZ 
„S” nadal trzeba się upominać o 
podstawowe prawa pracownicze 
i wolności związkowe.  Zwolnieni 
z Castoramy członkowie Komisji 
Międzyzakładowej „S” nie pozo-
stali sami. Co rozsierdziło Zarząd 
spółki? Wpisy na portalu społecz-
nościowym, w których związkow-
cy wskazywali na zaniedbania w 
ich miejscach pracy.  W ich obronie 
stanęła „S” i międzynarodowa kon-

federacja związkowa UNI Global 
Union. Wnet członkowie „S” będą 
mieli do dyspozycji fundusz dla 
represjonowanych związkowców. 
Jego powołanie zapowiedział na 
antenie Radia Gdańsk Wojciech 
Majchrowicz, zastępca przewod-
niczącego KK NSZZ „S”. 

Wesprzyj kampanię...>>

Więcej w lutowym „Magazynie 
Solidarność”.

Najpiękniejsze polskie kolę-
dy i pastorałki w wykonaniu braci 
Golców z zespołem wybrzmiały w 
bazylice św. Brygidy w Gdańsku 
u stóp bursztynowego Ołtarza. 
Koncert odbył się pod patronatem 
NSZZ „S” i ks. abp. Sławoja Leszka 
Głódzia. W niedzielę 26 stycznia br. 
świątynia była szczelnie wypełniona 

gośćmi, śpiewającymi z „Golcami” 
kolędy. Sponsorzy koncertu: Lotos, 
Energa, Port Gdynia, Port Gdańsk, 
Gdańska Stocznia Remontowa 
oraz NSZZ „S”.

O symbolice bursztynowe-
go  ołtarza w bazylce św. Brygidy 
czytaj w lutowym „Magazynie So-
lidarność”. 

Koncert w bazylice 

Chcesz wiedzieć, jakie masz 
prawa i obowiązki jako pracownik? 
Jak negocjować z pracodawcą? Ja-
kie są tendencje na rynku pracy? 
Emisja audycji w Radiu Gdańsk w 
każdy poniedziałek o 12.30. Tel. re-
portera 603 06 06 06 i e-mail: glo-
spracownika@radiogdansk.pl  

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk
Tematem audycji z 27 stycznia 

br. była m.in. sytuacja  pracow-
ników po 50. roku życia na rynku 
pracy. Link do audycji…>>

Nie będziesz sam

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pilne-kwestionariusze-informacyjne-do-31-stycznia
http://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oglaszamy-konkurs-wyslij-zdjecie-lub-swoje-wspomnienia
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/105242-osoby-po-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-mowimy-o-korzystaniu-z-ich-wiedzy-a-nie-ma-regulacji-ulatwiajacych-im-wspolprace-z-mlodymi
http://solidarnosc.gda.pl/akcje-zwiazkowe/solidarni-ze-zwiazkowcami-z-castoramy
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