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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Tu rodziła się „S”
1 lipca br. rozpoczyna się ogól-

nopolski projekt IPN upamiętnienia  
40. rocznicy powstania NSZZ „S”, 
pokazując wydarzenia z perspekty-
wy mniejszych ośrodków. Pierwsza 
wystawa „Tu rodziła się Solidarność” 
zaplanowana jest 1 lipca br. w Tcze-
wie oraz w kilkunastu miastach 
poza Pomorzem. Kolejne 21 lipca 
i 14 sierpnia br. w Lęborku, Gdyni i 
Gdańsku. 31 sierpnia br. wszystkie 
regionalne wystawy zostaną zapre-
zentowane w Warszawie.

S6 w programie
Budowa Obwodnicy Metropo-

litalnej Trójmiasta i trasy S6, przez 
Słupsk do Koszalina, wpisana zo-
stała do realizacji z budżetu pań-
stwa i zatwierdzona. Rząd dodał 
inwestycję do Programu Budowy 
Dróg Krajowych.

Apel o fundusz
Krzysztof Dośla, przewodni-

czący ZRG NSZZ „S” i Wojciech 
Książek, przewodniczący Kapitu-
ły Funduszu apelują o wpłaty na 
konto Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. 
Przed nami rozstrzygniecie jego 
osiemnastej edycji. Wręczenie 
stypendiów szczególnie uzdol-
nionej młodzieży odbędzie się 31 
sierpnia. Stypendia adresowane 
są szczególnie do dzieci i młodzie-
ży z niezamożnych rodzin, które 
wyróżniają się w swoich lokalnych 
spoecznościach. Więcej…>>

Krajówka 
informacyjna 

 23 i 24 czerwca br. podczas spo-
tkania informacyjnego członkowie 
Komisji Krajowej NSZZ „S” wymie-
nili informacje w związku z obecną 
sytuacją epidemiczną w regionach, 
branżach i zakładach pracy. Istotna 
dla „S” jest ochrona miejsc pracy.

– Obawiamy się wzrostu bezro-
bocia, stąd dodatek solidarnościo-
wy. Zasiłek dla bezrobotnych nie 
był od 2014 waloryzowany. Chcie-
libyśmy, żeby dodatek objął jak 
najwięcej potrzebujących osób 
– zaznaczył Piotr Duda, przewod-
niczący Związku.
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Człowiek Roku

Podczas obrad Komisji Krajowej 
NSZZ „S” w Zakopanem 23 czerwca  
Andrzej Duda, prezydent RP odebrał 
tytuł „Człowieka Roku” przyznany 
przez Tygodnik Solidarność”

– To jest wyjątkowe wyróżnienie, 
że właśnie „Tygodnik Solidarność”, 
pismo tak bliskie sercu mojego 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
o którym tutaj wielokrotnie wspo-
minano, przyznaje mi tę nagrodę. 
Dziękuję za słowa o „prezydencie 
przyjaznym pracownikom”. Chcę 
podkreślić, że miałem szczęście, że 
przez pięć lat mojej prezydentury 
zawsze był rząd, który także chciał 
realizować te zobowiązania, który 
rozumiał, co to znaczy „Solidar-

ność”, jakie jest zadanie „Solidarno-
ści” i jaka jest jej rola – powiedział 
Andrzej Duda. 

Według prezydenta Dudy „So-
lidarność” to jest oryginalne spoj-
rzenie na Polskę:

– „Solidarność” nie chce dopro-
wadzić do tego, żeby przedsiębior-
cy upadali, żeby zakłady pracy były 
likwidowane, bo przecież wtedy 
nie będzie pracowników. Idea „So-
lidarności” polega na obronie praw 
pracowniczych w taki sposób, żeby 
działo się to z pożytkiem dla go-
spodarki, z pożytkiem dla budowy 
systemu rzeczywiście społecznej 
gospodarki rynkowej – zaznaczył 
prezydent. Więcej...>>

28 czerwca br. odbędzie się 
pierwsza tura wyborów prezy-
denckich, które będą miały cha-
rakter mieszany (hybrydowy). 
Możliwe będzie głosowanie tra-
dycyjne, w lokalach wyborczych, 
lub korespondencyjnie. Z powodu 
epidemii będą nas obowiązywać 
szczególne zasady. Obowiązkowe 
będą maseczki, dystans społeczny 
(dwa metry) i limit osób w lokalu 
wyborczym. 

Przed wejściem i po wyjściu z 
lokalu wyborczego dezynfekuje-
my ręce. Płyn ma być ogólnodo-
stępny i umieszczony w widocz-
nym miejscu.  

Stoły powinny mieć gładką 
powierzchnię, tak by można było 
je łatwo dezynfekować. Powinny 
być zdezynfekowane klamki, urny, 
blaty, armatura, włączniki światła i 
wszelkie inne powierzchnie, które 
mogą być dotykane. 

Trzeba obowiązkowo zabrać ze 
sobą maseczkę. Trzeba ją założyć 
przed wejściem. Bez niej możemy 
zostać wyproszeni z lokalu wy-
borczego. Przede wszystkim jed-
nak liczy się dystans. O chwilowe 
odsłonięcie maseczki zostaniemy 
poproszeni przez członka komisji 
wyborczej, który potwierdzi naszą 
tożsamość.  Członkowie komisji 
wyborczych, obsługujący bezpo-
średnio wyborców, powinni mieć 
na twarzach maseczki. Inni mogą 
być zabezpieczeni przyłbicami.  

Epidemiolodzy zachęcają do 
zabrania własnego długopisu. 
Utrzymanie dystansu społeczne-
go, odkażanie rąk, prywatny dłu-
gopis powinny zapewnić maksy-
malne bezpieczeństwo. 

Osoby przebywające w izolacji 
lub na kwarantannie mogą gło-
sować wyłącznie koresponden-
cyjnie.   

Jak bezpiecznie oddać głos 

T y t u ł e m 
„ C z ł o w i e k a 
Roku”, przy-
znanym przez 
Tygodnik Soli-
darność, NSZZ 
„S” potwierdził 
poparcie dla 
prez ydenta 

Andrzeja Dudy, ubiegającego się o 
ponowny wybór na zaszczytne sta-
nowisko. Tytuł został przyznany nie 
tylko za  rok 2019, lecz za całokształt 
naszej współpracy.  

W 2015 r. z kandydującym 
na urząd prezydenta Andrzejem 
Dudą, została podpisana umowa 
programowa, w znaczącej części 
zrealizowana. Pięć lat współdzia-
łania, czasami w trybie interwen-
cyjnym, przekonało nas, że jest on 
kandydatem najlepszym, bo wia-
rygodnym. Udowodnił to inicjaty-
wami i podpisami składanymi pod 
dobrymi zmianami. Przypomnę 
chociażby przywrócenie wieku 
emerytalnego, ograniczenie han-
dlu w niedzielę, przyczynienie się 
do wzrostu płacy minimalnej i do 
ustanowienia minimalnej stawki 
godzinowej, klauzule społeczne w 
zamówieniach publicznych, postęp 
w dochodzeniu roszczeń przed są-
dami pracy, powstrzymanie wetem 
próby zniesienia przy składkach na 
ZUS tzw. limitu 30-krotności. 

Owszem, zdarzały się potknię-
cia i niedociągnięcia. O tym mówi-
liśmy my i sam prezydent w wystą-
pieniu. Jednak sumując działania 
możemy mówić o pięcioletniej, 
partnerskiej współpracy.  

Prezydent Duda jest też patro-
nem dialogu społecznego. Różnie 
z tym dialogiem w przeszłości 
bywało. Prosiliśmy prezydenta o 
zawetowanie fragmentu ustawy 
antykryzysowej, która była groźna 
dla Rady Dialogu Społecznego, 
umożliwiając premierowi ingeren-
cję i odwoływanie jej członków. W 
naszej ocenie te zapisy nadmiernie 
wkraczały w dialog. Andrzej Duda 
skierował ów passus do Trybunału 
Konstytucyjnego. Prezydent, pa-
tron rady, pokazał, że jego patronat 
jest nie tyle honorowy, co aktywny.   

Krzysztof Dośla

NASZYM ZDANIEM

Patron dialogu

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-idea-solidarnosci-polega-na-tym-zeby-bronic-praw-pracowniczych-z-pozytkiem-dla-gospodarki
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-nszz-s-regionu-gdanskiego
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Robotnicze powstanie
1956

WYDARZYŁO SIĘ
 22.06.1792 r.  

Król Stanisław Au-
gust Poniatowski 
ustanowił Order 
Virtuti Militari.

 25.06.1976 r.  
Rozpoczęły się 
strajki robotni-
cze w Radomiu, 
Ursusie i Płocku po 
ogłoszeniu podwy-
żek cen żywności.

 26.06.1295 r.  
Przemysł II został 
koronowany na 
króla Polski, a orzeł 
biały stał się sym-
bolem Polski

0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
11

Chciałbym, żeby były nowe, amerykańskie inwestycje, także militarne, 
u nas. Będziemy rozmawiali także o bezpieczeństwie energetycznym. 
Jesteśmy dużym odbiorcą gazu LNG ze Stanów, ale pamiętajmy o tym, 
że mamy ambicje stać się hubem gazowym dla naszej części Europy, dla 
Trójmorza. Stąd nasze plany postawienia jeszcze jednego gazoportu, 
tym razem  w rozbudowywanym porcie w Gdańsku.

Prezydent Andrzej Duda dla „Tygodnika Solidarność” 

W szemudzkich szkołach nauczycielom nie płaci się  
za przepracowane nadgodziny. „Solidarność” interweniuje

„GŁOS PRACOWNIKA” W RADIU GDAŃSK

Tylu kandydatów ubiega się o głosy wyborców w wyborach prezy-
denckich 28 czerwca br.  Ewentualna druga tura 12 lipca br. 

28 czerwca 1956 r. pracowni-
cy poznańskich zakładów pracy 
wyszli na ulice, aby zaprotestować 
przeciw warunkom życia. 

Załoga Zakładów im. Stalina 
(fabryka Hipolita Cegielskiego) 
domagała się obniżenia wyśru-
bowanych norm produkcyjnych, 
przestrzegania bhp, podwyżki płac 
i obniżenia cen. Robotnicy wyszli 
z porannej zmiany, uformowali 
pochód i skierowali się do cen-
trum miasta, zbierając po drodze 
pracowników innych zakładów 
pracy i młodzież. Wzburzenie spo-
tęgowane zostało okrucieństwem 
strzałów z gmachu UB, które do-
sięgły tramwajarkę i śmiertelnie 
tra�ły 13-letniego Romka Strzał-
kowskiego, gdy przejął z jej rąk 
polską �agę. Skandowano hasła:
„Chcemy żyć!”, „Precz z normami”, 
„Chcemy chleba!”, „Precz z czerwo-
ną burżuazją!”, „Wolność!”, „Precz 
z Ruskami!”, „Chcemy Polski kato-
lickiej, a nie bolszewickiej”.    

Grupa demonstrantów rozbiła 
więzienie przy ul. Młyńskiej i zdo-

była broń. Inni przeszli pod gmach 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa przy ul. Jana Kocha-
nowskiego, demolując po drodze 
urządzenia zagłuszające zachod-
nie stacje radiowe. Rozpoczęły 
się walki uliczne wokół gmachu 
UBP.  Do miasta w celu pacy�kacji
protestów wkroczyło 10 tysięcy 
żołnierzy i 400 czołgów. Wojska 
pancerne zablokowały miasto. We-
dług różnych szacunków w Pozna-
niu zginęło od 57 do 79 osób, a nie 
mniej niż 650 zostało rannych.  

Premier Józef Cyrankiewicz 
w przemówieniu radiowym groził: 
„Krew przelana w Poznaniu obcią-
ża wrogie ośrodki imperialistyczne 
i reakcyjne podziemie. Każdy pro-
wokator czy szaleniec, który od-
waży się podnieść rękę przeciwko 
władzy ludowej, niech będzie pe-
wien, że mu tą rękę władza odrą-
bie w interesie klasy robotniczej”. 

 W 1956 roku przeciwko reżi-
mowi wystąpili ludzie przekonani 
o słuszności swych dążeń stawia-
jący czoła totalitarnej władzy. 

W ramach działań antykryzy-
sowych na czas pandemii COVID-
-19 20 czerwca br. weszły w życie 
przepisy, które wprowadzają 
dodatek solidarnościowy w wy-
sokości 1400 zł. Mogą z niego 
skorzystać osoby, które po 15 
marca 2020 roku, w następstwie 
COVID-19, straciły pracę, praco-
dawca rozwiązał umowę o pracę 
za wypowiedzeniem lub ich umo-
wa o pracę na czas określony, po 

tym terminie, wygasła. Dodatek 
solidarnościowy przysługuje od 1 
czerwca br. maksymalnie przez 3 
miesiące. Aby otrzymać świadcze-
nie, trzeba złożyć wniosek w syste-
mie teleinformatycznym ZUS. Wa-
runkiem otrzymania dodatku jest 
podleganie ubezpieczeniom spo-
łecznym z tytułu umowy o pracę 
przez łączny okres (nie musi być 
w jednym ciągu) co najmniej 60 
dni w 2020 r. Więcej…>>

Lokale wyborcze 28 czerw-
ca br. będą czynne od godz. 7 
do 21. Szefowa Krajowego Biura 
Wyborczego sędzia Magdalena 
Pietrzak zapewnia, że każdy, kto 
przybędzie do lokalu przed godz. 
21 odda głos, mimo ewentualnej 
kolejki. Oczywiście łatwiej to zro-
bić wcześniej. 

Zaświadczenie o prawie do gło-
sowania, umożliwiające głosowa-
nie w innej gminie na terenie kraju 
otrzymuje się na wniosek złożony 
do urzędu gminy, w której jest się 
ujętym w spisie wyborców, lub 
w konsulacie do 26 czerwca br. Wy-
borca otrzyma dwa zaświadczenia: 
zaświadczenie o prawie do głoso-

wania w dniu pierwszego głoso-
wania oraz zaświadczenie o prawie 
do głosowania w dniu ponownego 
głosowania (tzw. II tury wyborów). 
Z zaświadczeniem takim można 
głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za granicą lub 
na polskim statku morskim.  Wyniki 
pierwszej tury poznamy najpew-
niej 30 czerwca br.

Pakiety wyborcze otrzymane 
pocztą lub odebrane w urzędach 
należy, zgodnie z dołączoną doń 
instrukcją, wrzucić do skrzynki 
pocztowej, w gminie, w której je-
steśmy wpisani na listę wyborczą 
(!), do 26 czerwca br. lub osobiście 
dostarczyć do urzędu gminy.   

Jak głosujemy?

Premier Mateusz Morawiecki 
złożył wizytę na Pomorzu. W Sali 
Akwen w siedzibie NSZZ „S” spo-
tkał się z przedsiębiorcami, bene-
�cjentami wsparcia w ramach tzw.
tarczy antykryzysowej, tarczy �-
nansowej oraz tarczy pomocowej 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Podczas spotkania w Akwenie 
premier Morawiecki przekonywał, 
że rząd ma plan wyjścia z kryzy-
su i powrotu na ścieżkę rozwoju 
gospodarczego. Oparty jest na 
trzech �larach: po pierwsze ra-

towanie miejsc pracy, następnie 
kontynuacja polityki społecznej, 
a trzecim jego komponentem są 
inwestycje.

Wizyta rozpoczęła się od zło-
żenia kwiatów przy pomniku Po-
ległych Stoczniowców. Mateuszo-
wi Morawieckiemu towarzyszyli 
przewodniczący ZRG NSZZ “Soli-
darność” Krzysztof Dośla i rzecznik 
rządu Piotr Müller. 

Premier odwiedził też Wejhero-
wo, Lębork i Słuspk.

Więcej…>>

Premier o planie antykryzysowym

Link do audycji...>>

Dodatek na trudny czas 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/premier-morawiecki-na-pomorzu-o-inwestycjach
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/glos-pracownika-w-radiu-gdansk-3
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dodatek-solidarnosciowy-na-trudny-czas
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