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SKRÓTEM
Napisała o Zbyszku
Godlewskim

Polonistka z Elbląga Anna Szawara napisała książkę skierowaną do dzieci o upamiętnionym
w „Balladzie o Janku Wiśniewskim”
Zbyszku Godlewskim. Książka „Jestem Janek” ukazała się w nakładzie 1 000 egzemplarzy i jesienią
tra� do elbląskich szkół. – Chciałam
przedstawić nie bohatera, czy o�arę wydarzeń grudnia 1970 roku, ale
nastolatka, który miał swoje plany,
tragicznie przerwane – mówiła
Anna Szawara w rozmowie z „Radiem Gdańsk”. – Gdy rodzina przyjechała do Elbląga, chłopak wybrał
szkołę zawodową przy ul. Blacharskiej, choć pewnie z powodzeniem
mógł pójść do liceum. Później
uciekł z Elbląga do Gdyni. Może to
był taki jego młodzieńczy bunt...

Szkolenia on-line

Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na kolejne szkolenia, które
będą realizowane w formie on-line. Zgłoszenia należy kierować
na adres mailowy działu szkoleń:
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl.
 Temat: Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, termin:
29 czerwca, godzina 10.00,
czas trwania: około 4 godzin,
prowadzący: Przemysław Sąpór.
 Temat: Mobbing, termin: 30
czerwca, godzina 10.00, czas
trwania: około 4 godzin, prowadzący: Przemysław Sąpór.

Poseł Śniadek
o kandydacie

– Rafał Trzaskowski nieustannie mówi o sprawach, z których
musi się tłumaczyć lub wycofywać. Tylko prezydent mający za
sobą większość parlamentarną
jest w stanie składać wiążące deklaracje programowe. Wszelkie
inne opowieści to bajki – mówił
na antenie „Radia Gdańsk” Janusz
Śniadek. Poseł wziął udział w dyskusji na temat trwającej kampanii
wyborczej. W ramach audycji oceniona została także aktualna sytuacja na scenie politycznej.
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Pandemia i przemysł
stoczniowy

Posiedzenie ZRG w Sali BHP.
Jak sobie radziły przedsiębiorstwa w czasie trwającej pandemii
oraz stan i perspektywy przemysłu
stoczniowego zdominowały poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, zwołane po trzymiesięcznej, wywołanej
pandemią COVID-19, przerwie.
Członkowie ZRG NSZZ „S” zebrali się 8 czerwca br. na posiedzenie
wyjątkowo w Sali BHP. Trzymano
tzw. dystans społeczny.
– Nadal istnieje zagrożenie,
że w pewnym momencie może
pojawić się kolejne ognisko epidemii. Mamy z tym problem. Nie
zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa oraz reguł pro�laktyki – apelował Krzysztof Dośla,
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.
Zarząd Regionu i jego biura nie
zawiesiły prac w czasie pierwszych
miesięcy pandemii. Zostały oneprzeniesione od połowy marca
br. do formy „on-line” oraz działaly w formie jednoosobowych
dyżurów w poszczególnych działach. Praca zdalna zdała egzamin.
W tym czasie odbyły się trzy szkolenia on-line zaproponowane i
przeprowadzone przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego, prawnicy z Działu Prawnego udzielili
około trzystu porad, aktualizowana była strona internetowa gdańskiej „S”, wychodził IBIS i ukazał
się podwójny numer „Magazynu
Solidarność”. Dział Programów

Europejskich rozliczył jeden z projektów i uzyskał przedłużenie
realizacji pozostałych terminów.
Członkowie ZRG omówili sytuację w poszczególnych zakładach.
Okazuje się, że odnotowano przypadki, w których pracodawcy
jednostronnie wprowadzali nowe
zasady, powołując się na ustawę
z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. I tak dochodziło do zmian bez obowiązkowych konsultacji w regulaminach
wynagradzania, w układach zbiorowych pracy, a nawet takie układy
były wypowiadane. Przypadki te
zostały zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy.
Drugim tematem poniedziałkowego ZRG była sytuacja w przemyśle
stoczniowym. Kryzys wywołany pandemią, zerwanie łańcuchów dostaw
oraz brak jasno przedstawionego i
realizowanego planu dla tego sektora powoduje, że los PGZ Stoczni Wojennej, Stoczni Remontowej Nauta
SA jest niepewny i zależny od działań
rządu. Wyjątkiem są stocznie Grupy
Stoczni „Remontowa”. Przewodniczacy „S” w GSR Mirosław Piórek powiedział, pomimo że rynek mocno
zwolnił na skutek ograniczeń w kontaktach bezpośrednich, to pracownicy GSR tego kryzysu nie odczuli.
Na powrót „do normalności” trzeba
jednak kilku miesięcy.

NASZYM ZDANIEM

Nie dla handlu
w niedzielę
Fragmenty stanowiska Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”
przyjętego jako reakcja na
coraz liczniejsze głosy pochodzące z Rady Dialogu Społecznego, aby – z powodu pandemii
– handlować przez cały tydzień.
Temat zawieszenia przepisów
ustawy ograniczającej niedzielny handel wrócił, tym razem za
sprawą organizacji wchodzących
w skład RDS. Zdaniem NSZZ „Solidarność” powodem takiej postawy jest fakt, że Forum Związków
Zawodowych zrzesza bardzo znikomą liczbę pracowników handlu
i w związku z powyższym nie posiada odpowiedniej wiedzy merytorycznej dotyczącej sytuacji w tej
branży.
Przepowiadano, że ograniczenie handlu w niedziele spowoduje masowe zwolnienia i spadki
obrotów sklepów. Żadna z tych
negatywnych prognoz się nie
sprawdziła. W okresie obowiązywania ustawy rosła sprzedaż we
wszystkich formatach placówek
handlowych.
Nawet w czasie największych
obostrzeń sanitarnych ci ludzie
każdego dnia stykali się z setkami
klientów, byli ciągle narażeni na
zakażenie koronawirusem. Pracowali w ciągłym stresie i strachu o
zdrowie swoje i swoich rodzin.
NSZZ „Solidarność” pod żadnym pozorem nie zamierza uczestniczyć w pracach nad liberalizacją
ustawy (…) i nie poprze jakichkolwiek działań zmierzających do
zmiany przepisów na niekorzyść
pracowników.
NSZZ „Solidarność” nie zamierza jak inne związki zawodowe
„przehandlować” wolnych niedziel
za wyższe wynagrodzenie w tym
dniu. Stoimy na stanowisku, że
pracownik winien za swoją pracę
w pozostałe dni otrzymywać godne wynagrodzenie i nie być zmuszony do pracy w niedzielę, by
utrzymać siebie i swoją rodzinę.
Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

Widać pierwsze symptomy
odmrażania gospodarki
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CYTAT TYGODNIA
Temat emerytur stażowych jest bardzo trudny, ale nie jest to niemożliwe.
Będziemy poszukiwać rozwiązania, by zostały one wprowadzone. Nie
wiem, czy dla wszystkich, ale będziemy pracować nad tym, żeby zaspokoić uzasadnione oczekiwania
Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Gdańsk

LICZBA TYGODNIA
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Pracy w Gdańsku w wydanym
podsumowaniu. – Prawdziwy rozmiar zmian, jakich doświadczyła
gospodarka i rynek pracy w związku z pandemią poznamy dopiero,
kiedy działalność w większości
branż wróci do pełnej aktywności.
Na podstawie danych dotyczących bezrobocia rejestrowanego
za maj, nie można powiedzieć, że
nastąpiła duża poprawa sytuacji
na rynku pracy, ale widać pozytywne symptomy: jest nieznacznie więcej w kwietniu zgłoszonych
ofert pracy. – Przyglądając się szacunkowym danym za maj można
zauważyć, że jest to kolejny miesiąc z niską liczbą ofert, jednak w
stosunku do kwietnia ich liczba
była większa o 324 oferty (7,8%).
Tym samym liczba wolnych wakatów wyniosła 4 502 (w kwietniu
br. 4 178) – informuje Wojewódzki
Urząd Pracy.

„GŁOS PRACOWNIKA W RADIU GDAŃSK

Głos opiekunów w radiu
Pandemia zatrzymała ich w
swoich domach, chociaż na co
dzień świadczą usługi w cudzych
miejscach zamieszkania. Chodzi
oczywiście o opiekunki i opiekunów osób starszych oraz nianie.
Tym właśnie osobom poświęcone było ostatnie wydanie audycji „Głos pracownika” w „Radiu
Gdańsk”.
Prowadząca audycję Aleksandra Nietopiel rozmawiała z Sylwią
Malinowską, specjalistką z portalu
opiekaseniora.pl i niania.pl.
– Sytuacja ogólnie na rynku pracy jest trudna i będzie z pewnością
jeszcze trudniejsza. Epidemia spowodowała taką sytuację, że, przez
masowe zwolnienia, coraz więcej
ludzi może spróbować swoich sił
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w roli opiekuna. Jest to zawód,
który prawnie nie jest regulowany
żadnymi kwali�kacjami bądź wykształceniem – mówiła na antenie
Sylwia Malinowska. – Rola niań i
opiekunów osób starszych opiera się głównie na bezpośrednich
kontaktach, na bliskości pomiędzy
stronami. Okres izolacji zamroził
tego typu usługi opiekuńcze. Pandemia spowodowała strach wśród
ludzi, ale wpłynęły na to też ograniczenia kontaktów – dodała.
Całą audycję można odsłuchać
na stronie internetowej „Radia
Gdańsk”...>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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HISTORIA

Jan Paweł II w Gdyni i w Gdańsku
Po półrocznych negocjacjach Episkopatu z władzami PRL-u
oraz
ostrzeżeniu
przez Stolicę Apostolską, że w przypadku
braku zgody na odwiedzenie Trójmiasta
podczas III pielgrzymki papieża do Polski
może ona w ogóle nie
dojść do skutku, władze uległy.
11 czerwca 1987 r.
Ojciec Święty odprawił mszę św. dla ludzi
morza na Skwerze
Kościuszki w Gdyni.
– Świat nie zapomni,
że właśnie tu słowo
»solidarność« zostało wypowiedziane w nowy sposób (…) Solidarność musi iść przed walką. Solidarność również wyzwala walkę,
ale nie jest to nigdy walka przeciw
drugiemu – powiedział wówczas.
Równie ważne słowa, wspierające odradzający się po latach stanu wojennego i podziemnej działalności związek zawodowy, papież
wypowiedział dzień później, 12
czerwca na spotkaniu z młodzieżą,
które zostało zorganizowane na
Westerplatte: - Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu
jakieś swoje »Westerplatte«. Jakiś
wymiar zadań, które trzeba podjąć
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o
którą nie można nie walczyć. Jakiś
obowiązek, powinność, od której

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

Przedsiębiorcy bardziej pozytywnie patrzą w przyszłość niż
w ubiegłym miesiącu. Majowe
badania prowadzone przez GUS
wykazują, że �rmy oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie
niż w kwietniu. Lekko zwiększyła
się liczba zgłaszanych ofert pracy.
Maj to miesiąc, w którym działalność wznowiły przedsiębiorstwa dotknięte skutkami wprowadzonych ograniczeń. Wciąż jednak
część branż działa w ograniczonym zakresie i nie wiadomo, jak
szybko uda się wrócić do normalnego funkcjonowania.
– Niewątpliwie wiele przedsiębiorstw jeszcze długo nie będzie
mogło sobie pozwolić na większe
inwestycje i znacząco ograniczy
wydatki, co najprawdopodobniej przełoży się na ostrożniejsze
decyzje w sprawie zatrudniania –
zwraca uwagę Wojewódzki Urząd

Tyle osób zatrudnionych jest w International Paper w Kwidzynie,
gdzie pracownicy rozpoczęli strajk. Protest ma podłoże płacowe.
– We wcześniejszej historii współpracy związków zawodowych
z zarządem IP zawsze w przypadkach sporów udawało się dojść do
porozumienia, chociażby na poziomie mediacji. Tym razem niestety
nie. Dlatego doszło do czynnego strajku i wygaszana jest produkcja
– mówi Grzegorz Adamowicz z „Solidarności”.

Ojciec święty na Zaspie.
nie można się uchylić. Nie można
»zdezerterować«. Wreszcie – jakiś
porządek prawd i wartości, które
trzeba »utrzymać« i »obronić«, tak
jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie.
Tego samego dnia podczas
mszy św. na gdańskiej Zaspie Jan
Paweł II mówił do rodaków: - Praca
nie może być traktowana – nigdy
i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może być towarem, ale
musi być podmiotem. Ma prawo
do pracowniczej samorządności,
czego wyrazem są między innymi
związki zawodowe niezależne i
samorządne. Jakże te słowa są aktualne dzisiaj, kiedy wokół nas jest
tyle zła, nienawiści i obłudy.

WYDARZYŁO SIĘ


8.06.1533
Poświęcono Kaplicę Zygmuntowską
na Wawelu.



10.06.1979 r.
Zakończyła się
I pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski
trwająca od 2
czerwca.



12.06.2004 r.
Konsekrowano
bazylikę Matki
Bożej Licheńskiej
w Licheniu Starym.

