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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

85 urodziny 
Andrzeja Gwiazdy

14 kwiet-
nia 1935 roku 
urodził się An-
drzej Gwiazda, 
współt wór-
ca Wolnych 
Z w i ą z k ó w 
Zawodowych 
W y b r z e ż a 

i NSZZ „Solidarność”, jeden z liderów 
strajku w Stoczni Gdańskiej, nego-
cjator Porozumień Sierpniowych, 
działacz podziemia, przeciwnik 
porozumienia z władzami PRL przy 
okrągłym stole – przypomina Radio 
Gdańsk. Więcej...>>

Zmarła  
Aurelia Polańska

Aurelia Polańska, profesor nauk 
ekonomicznych, odeszła 7 kwiet-
nia 2020 roku. Miała blisko 90 lat. 
Od września 1980 roku należała 
do „S”, była jej współzałożycielką 
na Wydziale Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego, pracowniczką 
Ośrodka Prac Społeczno-Zawo-
dowych przy Komisji Krajowej, 
a także prelegentką w ramach 
szkoleń dla członków komisji za-
kładowych. 

Pierwsze postojowe 
już dziś

Blisko 7 tysięcy pomorskich 
przedsiębiorców 15 kwietnia 
otrzyma z ZUS przelew ze świad-
czeniem postojowym. Łącznie 
odziały ZUS w Gdańsku i Słupsku 
przekażą kwotę ponad 13,8 mln 
złotych. Więcej...>>

31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż 1 procent!
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Od jutra zasłaniamy usta i nos 
Przypominamy, że od 16 kwietnia każda osoba przebywająca na 

ulicy bądź w innym publicznym miejscu będzie miała obowiązek 
zasłaniania ust oraz nosa, ponieważ koronawirus rozprzestrzenia się 
przede wszystkim drogą kropelkową, czyli za pośrednictwem śliny 
uwalnianej podczas kichania, czy kasłania przez osobę zakażoną. 

Mając maseczkę obowiązkowo należy sprawdzić przyleganie jej 
do twarzy, a podczas zdejmowania unikać dotykania czaszy. Warto 
pokusić się o przystrzyżenie brody (o ile ktoś takową nosi). Po zdję-
ciu maseczki trzeba natychmiast poddać ją utylizacji lub w przypadku 
maseczki wielorazowej – dezynfekcji. 

Po zdjęciu maseczki należy bezwzględnie umyć lub zdezynfeko-
wać ręce. 

Jest przy Tobie 
„Solidarność”

Panie Prezydencie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej; Pani Mario Ka-
czyńska; Leszku – Przyjacielu Drogi 
(…) Jak zawsze jest przy Tobie „So-
lidarność”, od której wszystko się 
zaczęło, której byłeś zawsze wierny. 
Tylko wieniec, który chciałeś złożyć 
w katyńskim lesie – przetrwał kata-
strofę. Pamięć i prawda są silniejsze 
od największych tragedii. Solidar-
ność Polaków w dniach żałoby to 
hołd: dla Ciebie, Twojej Małżonki 
i wszystkich ofiar – to wieniec pa-
mięci polskich serc (…)  

Drodzy Przyjaciele z całego 
świata, proszę Was, powiedzcie 
wszystkim, jak Lech Kaczyński ko-
chał prawdę, jak o nią walczył, po-
wiedzcie o tych tłumach w Warsza-
wie i pod Wawelem. Płaczemy po 
Tobie wszyscy. Świat pracy, i prości, 
często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo 
byłeś dobrym człowiekiem. 

„Solidarność” upomniała się: o 
wolność, o sprawiedliwość społecz-
ną, o obecność krzyża w życiu pu-
blicznym. Tym wartościom docho-
wałeś wierności jak nikt. Dlatego jak 
zawsze z dumą będziemy mówić 
o Tobie – Człowiek „Solidarności”. 
Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał: 
„Nie ma solidarności bez miłości”. 
Jak mało kto kochałeś swoich naj-
bliższych i kochałeś ludzi. Podkre-
ślałeś jako Prezydent: „Solidarność 
jest potrzebna w skali globalnej, w 
walce z głodem, przemocą, w wal-
ce o prawa ludzi” . Rozumiałeś, że 
„Solidarność” to zobowiązanie nie 
tylko dla naszej Ojczyzny, ale i dla 
innych narodów (...)

Przykład Twojego życia i dra-
matyczna śmierć na nowo rozpaliły 
w sercach Polaków ducha solidar-
ności. W czasie tych swoistych re-
kolekcji uświadamiamy sobie, że 
rezygnując z wartości, tracimy po-
czucie wspólnoty, tracimy Polskę! 
Nie ma wolności bez wartości. Wy-
śmiewani za niemodny patriotyzm, 
wierni Bogu i Ojczyźnie, podnieśli-
śmy głowy. Zróbmy wszystko, aby 
rozpalony w sercach i umysłach 
płomień nie wygasł (…)

Fragmenty przemówienia  
Janusza Śniadka wygłoszonego 

podczas pożegnania Pary 
Prezydenckiej w Krakowie

18 kwietnia 2010 r.

– Myślę, że to jest dobra wia-
domość, jeśli patrzymy na warto-
ści, jak wygląda koszt tej izolacji 
– poinformował minister zdrowia 
Łukasz Szumowski i podkreślił, że 
izolacja jest skuteczna i gdyby nie 
ona, liczba chorych byłaby znacz-
nie wyższa.

Już przed Świętami Wielkanoc-
nymi premier Mateusz Morawiecki 
zapowiedział, że po świętach  rząd 
przedstawi plan powrotu do „no-
wej rzeczywistości gospodarczej” 
i że będzie to plan „bardzo logiczny, 
uporządkowany, przedyskutowany 
z ekspertami i od zdrowia, i od go-
spodarki, i od spraw społecznych”.   

Jako pierwsze mają być zdej-
mowanie ograniczenia związane 
z limitami osób przebywających 
w sklepach. Generalnie one po-
zostaną, ale będą realizowane w 
nieco inny sposób. Co do poluzo-
wania restrykcji dla obywateli to, 
jak zaznaczył Piotr Müller, rzecznik 
rządu, będzie ono dotyczyło m.in. 
umożliwienia „aktywności w la-
sach i parkach”.

– Przygotowaliśmy draft planu, 
który mógłby stanowić podstawę 

Od niedzieli powolne 
odmrażanie gospodarki

dla rządu do stworzenia planu 
obejmującego całą polską gospo-
darkę. Odmrażanie powinno być 
rozłożone na długi czas. Stopnio-
wo, czyli w pierwszym etapie po-
wrót restauracji i drobnych usług, 
żeby fryzjerzy wyszli z podziemia 
– powiedział z kolei na antenie 
Polsat News Cezary Kaźmierczak 
ze Związku Pracodawców i Przed-
siębiorców.

Minister zdrowia 
Łukasz Szumowski.
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Na straży praw pracowników
Na stronie solidarnosc.org.

pl została utworzona specjalna 
zakładka z informacjami o działa-
niach związkowych w walce z pan-
demią oraz działaniach podejmo-
wanych w obronie miejsc pracy 
i praw pracowniczych.  – Trzeba 
być czujnym, gdyż „koronakry-
zys” może być wykorzystany do 

prób marginalizowania związków 
zawodowych – ostrzega Barbara 
Surdykowska z Biura Eksperckie-
go KK. Aby wejść na tę podstronę 
wystarczy kliknąć w baner, który 
znajduje się na stronie głównej 
www.solidarnosc.org.pl 
Bezpośredni link do podstrony 
jest TUTAJ...>>

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/109056-85-lat-temu-urodzil-sie-andrzej-gwiazda-wspoltworca-wolnych-zwiazkow-zawodowych-wybrzeza-i-nszz-solidarnosc
http://www.solidarnosc.org.pl/video-lists/archiwum-aktow-prawnych/item/19395-zwiazki-wobec-pandemii-covid-19
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koronawirus-pierwsze-postojowe-na-kontach-przedsiebiorcow-juz-dzis
https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
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Tyle przypadków zachorowania na koronawirusa zostało dotychczas od-
notowanych w Polsce (na świecie już ponad 2 miliony). 268 osób w Polsce 
zmarło (na świecie 126 tysięcy), 668 wyzdrowiało (na świecie 484 tysiące). 
Na samym Pomorzu liczba zachorowań wynosi 177, zmarła 1 osoba, wy-
leczonych zostało 16. Dane przedstawiają stan na środę, 15 kwietnia.

Widać coraz bardziej, że jest w nas siła i przekonanie, że musimy poradzić 
sobie z koronawirusem, i poradzimy sobie. Jestem przekonany, że kraj 
wróci do nowej rzeczywistości

Premier Mateusz Morawiecki 

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

Praca w czasie koronawirusa

Dziesiątego kwietnia 2010 roku 
doszło do wydarzenia bez prece-
densu w dotychczasowej historii 
nie tylko Polski, ale i świata. W ka-
tastrofie lotniczej w Smoleńsku zgi-
nął prezydent RP Lech Kaczyński 
z małżonką, ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorow-
ski, wicemarszałkowie Sejmu i Se-
natu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancela-
rii Prezydenta RP, duchowni, przed-
stawiciele ministerstw, instytucji 
państwowych, organizacji komba-
tanckich i społecznych oraz osoby 
towarzyszące, załoga samolotu. 
Stanowili oni delegację polską na 

uroczystości związane z obchoda-
mi 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Pogrzeb pary prezydenckiej 
odbył się 18 kwietnia w Krakowie. 
W ostatniej drodze prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu i jego mał-
żonce towarzyszyły setki tysięcy 
ludzi, wśród nich wielu członków 
NSZZ „Solidarność”, których wi-
docznym znakiem obecności były 
dziesiątki związkowych sztanda-
rów i flag.  Żałobny kondukt prze-
jechał ulicami miasta na Wawel. 
Przy dźwięku Dzwonu Zygmunta 
trumny umieszczono w sarkofagu 
w krypcie pod Wieżą Srebrnych 
Dzwonów w sąsiedztwie krypty 
marszałka Józefa Piłsudskiego.  

STANISŁAW KOTYŃSKI, KM NSZZ 
„Solidarność” Gdańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

– Jesteśmy strategiczną dla mieszkańców Pomo-
rza firmą, zaopatrującą w ciepło, pracującą w ruchu
ciągłym, będącą non stop w gotowości. Nie ma tu 
miejsca na słabe ogniwa. Większość pracowników 
biurowych funkcjonuje zdalnie. Brygady zabezpiecza-
jące ciągłość produkcji i ruch ciepła oraz ochrona są 

rozlokowane w newralgicznych miejscach. Praca zaczyna się w odstępach 
czasowych, by nie dochodziło do kumulacji w szatniach. Wprowadzono 
tam rotację, a część prac logistycznie przeniesiono na obiekty, rozlokowane 
w obszarze działania. Wspieramy też naszych emerytów. Mogą zadzwonić, 
poprosić o pomoc w zakupach, w podwózce. Z funduszu socjalnego wyod-
rębniliśmy pewną kwota na wypadek objęcia pracownika kwarantanną lub 
koniecznością udzielenia zapomogi w związku z pandemią. 

ADAM BRONK-ZDUNOWSKI, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej przy MOPR w Gdańsku

– Pracodawca podjął działania w celu reorganizacji pracy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie niezwłocznie po wprowadzeniu stanu zagroże-
nia epidemicznego. Zostało wydane zarządzenie dyrektora dotyczącego 
wprowadzenia pracy zdalnej, a także możliwości pracy rotacyjnej pracow-
ników zatrudnionych na różnych stanowiskach w ośrodku. Osoby będące 
pracownikami socjalnymi wychodzą w teren, jeżeli wymaga tego sytuacja, 
np. interwencja. Kontakt z pracownikami socjalnymi odbywa się poprzez 
telefon, służbową pocztę elektroniczną, a także tradycyjną drogę poczto-
wą. Jeżeli występuje potrzeba bezpośredniego kontaktu z klientem jest 
to ograniczone do minimum – zostały zamontowane stanowiska, które 
są wyposażone w plexi, a także pracownicy zostali wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Powyższe działania umożliwiają ciągłość funkcjonowa-
nia ośrodka zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa.
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Po zakończeniu realizacji projek-
tu z funduszy europejskich „Wiem 
więcej, działam skutecznie” Dział 
Szkoleń przystąpi do prowadzenia 
szkoleń zgodnie z ofertą. Pierwsze 
dostępne będzie szkolenie nego-
cjacyjne. Ogólne cele to rozwinię-
cie umiejętności negocjacyjnych, 
doskonalenie umiejętności prze-
konywania i wywierania wpływu 
na innych oraz zapoznanie się ze 
strategiami i technikami negocja-
cyjnymi. Dzięki udziałowi w tym 
szkoleniu uczestnicy będą mogli le-
piej: zrozumieć, czym naprawdę są 

negocjacje, zarządzać procesem ne-
gocjacyjnym, dobierać i korzystać z 
właściwego stylu prowadzenia ne-
gocjacji oraz z taktyk właściwych dla 
danej sytuacji, planować skuteczną 
strategię, prawidłowo oceniać siłę i 
zamiary drugiej strony, wzmacniać 
własną pozycję przy stole negocja-
cyjnym oraz oceniać i ulepszać ja-
kość porozumień, które negocjują.

Szkolenie będzie mieć formę 
warsztatu. W planie jest dużo 
ćwiczeń indywidualnych i zespo-
łowych, ćwiczeń negocjacyjnych i 
gier symulacyjnych. 

Dział Szkoleń przygotowuje szkolenia

Zachęcamy do udziału w kon-
kursie, który odbywa się w związku 
z obchodami 40 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność”, a także 50 rocz-
nicą wydarzeń Grudnia ’70. 

Wielu z nas ma osobiste wspo-
mnienia związane z tymi wydarze-
niami. Niektórzy w swoich zbiorach 
posiadają dokumenty i zdjęcia, 
a może nawet i filmy z tamtych
lat. Część z nich zapewne nigdy 
nie ujrzała światła dziennego. Aby 
to zmienić, redakcja „Magazynu 
Solidarność” zachęca do opowie-
dzenia o osobistych doświadcze-

niach związanych z powstaniem 
Związku. Prosimy zarówno o pi-
semne wspomnienia, jak i zdjęcia 
wykonane przez naszych Czytelni-
ków. Najciekawsze opublikujemy 
w „Magazynie Solidarność”, a wię-
cej zamieścimy na naszej stronie 
internetowej. E-maile i zgłoszenia 
można wysyłać na adres: t.modze-
lewski@solidarnosc.gda.pl.  

W tym tygodniu przedstawia-
my zdjęcie wykonane w okresie 
stanu wojennego przez Zbigniewa 
Piotrowskiego. Fotografię otrzy-
maliśmy od Tomasza Cofty. 

Jesteś w domu? 
Poszukaj starych zdjęć

W najbliższy poniedziałek w Radiu Gdańsk w audycji Olgi Zielińskiej 
„Głos pracownika” m.in. o sytuacji w zakładach pracy w czasie pande-
mii. Zapraszamy do odbiorników o 12.30.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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