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Wyprawa w toku
Człowiek rodzi się i żyje wolnym 

To hasło przewodnie wysta-
wy, jaka została zainaugurowana 
w Sali BHP. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Joanna Lewandow-
ska, autorka wystawy, Piotr Duda, 
przewodniczący „Solidarności” 
oraz prof. Piotr Gliński, wicepre-
mier i minister kultury i dziedzic-
twa narodowego. 

– Każdy strajk i każde porozu-
mienie były ważne. Budowały po-
czucie jedności i siły, które obudził 
w nas św. Jan Paweł II podczas 
swojej pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny. Bohaterom naszej wol-
ności jesteśmy winni wdzięczność, 
szacunek i pamięć. Oni sami mają 
zaś prawo czuć się dumni ze swo-
ich dokonań – mówił Piotr Duda. 

– To niezwykle ważne, że po-
wołany w ubiegłym roku przez mi-
nistra kultury i NSZZ „Solidarność” 
Instytut Dziedzictwa Solidarności, 
mający za zadanie budowanie 
i rozsławianie fenomenu „Solidar-
ności” przedstawia państwu wysta-
wę  „Człowiek rodzi się i żyje wol-
nym. Strajki w Polsce w 1980 roku 
– powstanie Solidarności”. Dzięki 
niej raz jeszcze przypominamy, 
co leżało u wybuchu sprzeciwu, 
którego, tym razem, przynajmniej 

Trwa niecodzienna podróż 
Andrzeja Netkowskiego, człon-
ka NSZZ „S” od 1980 roku. Lider 
„Solidarności” w PKP Cargotabor 
ZNT Tczew i sekretarz KZ NSZZ 
„S” w PKP Cargotabor, by uczcić 
40-lecie Związku, płynie kajakiem 
z Krakowa. – Dzisiaj musiałem się 
mierzyć z bezustannym upałem 
i mieliznami. Po 44 km zrobiłem 
sobie przerwę. Po drodze minąłem 
dwóch kajakarzy, którzy również 
płynęli na północ, a widok innych 
kajaków zawsze dodaje motywacji  
– podsumowuje wtorkową część 
podróży kajakarz. Relacje z wy-
prawy można czytać na naszej 
stronie >>

Głos pracownika 
– Z badań, które przeprowadzi-

liśmy, okazało się, że tylko osiem 
procent osób chce wrócić do pra-
cy biurowej – opowiadała w au-
dycji „Głos pracownika” Agnieszka 
Śladkowska z �rmy, która wspie-
ra kandydatów na rynku pracy. 
– Ludzie nie chcą wracać do pracy 
biurowej, bo zobaczyli jak duże 
zyski przyniosła im praca zdalna 
lub hybrydowa – dodaje. Audycję 
można odsłuchać na stronie in-
ternetowej Radia Gdańsk...>>

Koronawirus na 
Pomorzu

75 nowych zakażeń w ciągu 
ostatniej doby odnotował po-
morski Sanepid (dane na środo-
we przedpołudnie). Wśród osób, 
u których zdiagnozowano teraz 
chorobę, spora część jest z Gdań-
ska oraz powiatów lęborskiego i 
puckiego. Dodajmy, że do tej pory 
na Pomorzu wykryto koronawi-
rusa u 1313 osób, ponad 700 to 
ozdrowieńcy, a kilkadziesiąt zmar-
ło. Ponad 2 tysiące osób przebywa 
na kwarantannie.

przez 16 miesięcy, władza nie dała 
rady opanować charakterystycz-
nymi dla siebie metodami. I nigdy 
już – mimo wprowadzenia stanu 
wojennego – nie była w stanie tak 
naprawdę zniewolić Polaków. Wy-
stawą naszą oddajemy hołd także 
strajkującym – powiedział prof. 
Piotr Gliński. 

Ze względu na zagrożenie 
związane z koronawirusem wy-
stawę, dostępną w czterech edy-
cjach: gdańskiej, szczecińskiej, 

śląsko-dąbrowskiej oraz ogólno-
polskiej, można oglądać na stro-
nie internetowej www.strajki1980.
pl. Należy przejść na dół strony, 
a następnie wybrać interesującą 
nas część. Tam znajdziemy zdjęcia, 
informacje, dokumenty, jak i stare 
gazety, także z innych części Eu-
ropy. Co ważne, każda edycja jest 
dostępna również w wersji angiel-
skiej (menu zmieniające język jest 
dostępne po prawej stronie, na 
górze witryny). 

Pożegnanie 
Piotra Soyki

Dzisiaj (środa, 12  sierpnia) 
odbył się pogrzeb twórcy 
i wieloletniego prezesa gru-
py kapitałowej Remontowa 
Holding SA, autora globalne-
go sukcesu Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. J. Piłsud-
skiego SA, który był zwią-
zany z polskim przemysłem 
okrętowym od lat 70. Uroczy-
stości żałobne zostały zorga-
nizowane w Archikatedrze 
Oliwskiej w Gdańsku. Rano 
każdy mógł wejść do kate-
dry by złożyć wpis do księgi 
kondolencyjnej, po czym od-
była się msza święta za duszę 
zmarłego. Piotr Soyka został 
pochowany na cmentarzu 
Srebrzysko w Gdańsku.

W najbliższą niedzielę, 16 sierp-
nia o godzinie 12.45 na placu przy 
kościele Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski przy ul. Świętojań-
skiej w Gdyni odbędzie się otwar-
cie wystaw „100 lecie odzyskania 
Niepodległości na Pomorzu” oraz 
„Gdyński Sierpień ’80”. Wydarzenie 
poprzedzi msza święta w intencji 
księdza prałata Hilarego Jastaka, 
kapelana gdyńskiej „Solidarności” 
(zostanie odprawiona o godzinie 
11 w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przy ul. Armii Krajo-
wej) oraz złożenie kwiatów na gro-
bie i przy pomniku ks. Jastaka.

Tego samego dnia Stowarzy-
szenie Strzebielinek zaprasza na 
spotkanie koleżeńskie. W pro-
gramie: spotkanie przy tablicy 

Uroczystości w Gdyni 
i Strzebielinku

pamiątkowej zamontowanej na 
murze dawnego obozu interno-
wanych, przemówienia przedsta-
wicieli strzebielinkowców i gości, 
złożenie kwiatów pod tablicą 
pamiątkową (godzina 9:30) oraz 
msza św. w intencji Ojczyzny i 
zmarłych kolegów celebrowana 
przez ks. dziekana Mariana Miotka 
(godzina 11:30, Gniewino, kościół 
para�alny pw. św. Józefa Rzemieśl-
nika).

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kajakiem-w-40-lecie-solidarnosci
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/113906-czym-jest-praca-hybrydowa-i-czy-stanie-sie-nowa-norma-tylko-osiem-procent-osob-chce-wrocic-do-pracy-biurowej
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W czterdziestolecie przełomowych wydarzeń musimy pamiętać i ciągle 
podkreślać, że NSZZ „Solidarność” rodził się w całej Polsce dzięki odwa-
dze, poświęceniu i o�arom tysięcy często bezimiennych ludzi. Każdy 
strajk i każde porozumienie były ważne. 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”  
podczas inauguracji wystawy  „Człowiek rodzi się i żyje wolnym.  

Strajki w Polsce w 1980 roku – powstanie Solidarności”

1980

Tyle osób każdego roku umiera w Polsce na raka. Liczba zachorowań 
sięga natomiast około 165 tysięcy osób, co oznacza śmiertelność na 
poziomie 60 procent. Dla porównania: na koronawirusa w Polsce za-
chorowało dotychczas ponad 52 tysiące osób, a zmarło ponad 1800, 
co oznacza śmiertelność na poziomie około 3-4 procent. 

Strajkowy sierpień
14 sierpnia 1980 r. w Stocz-

ni Gdańskiej rozpoczął się strajk. 
Jego bezpośrednim powodem 
było wyrzucenie ze stoczni Anny 
Walentynowicz, działaczki Wol-
nych Związków Zawodowych. 

Pierwsze postulaty strajku-
jących to właśnie przywrócenie 
do pracy Walentynowicz i Lecha 
Wałęsy, wzniesienie pomnika 
o�ar Grudnia 1970 r., gwarancje
bezpieczeństwa dla strajkujących, 
podwyżka płac o 2000 zł, zasił-
ki rodzinne równe wypłacanym 
funkcjonariuszom MO i SB. 

15 sierpnia strajk podejmuje 
Stocznia im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni. Strajkują także inne za-
kłady Trójmiasta m.in. porty i ko-
munikacja miejska. Władze PRL 
blokują łączność telefoniczną Wy-
brzeża z resztą kraju. 

16 sierpnia Komitet Strajkowy 
Stoczni Gdańskiej podpisuje poro-
zumienie z dyrekcją Stoczni. Obej-
muje ono przywrócenie do pracy 
Anny Walentynowicz i Lecha Wa-
łęsy, podwyżkę płac o 1500 zł, do-
datek drożyźniany oraz gwarancję 
bezpieczeństwa dla strajkujących. 
Wałęsa ogłasza w imieniu Komi-

tetu Strajkowego koniec strajku 
w Stoczni Gdańskiej.

Część strajkujących nie zga-
dzała się z tą decyzją i żądała kon-
tynuacji strajku, aż do spełnienia 
postulatów innych strajkujących 
zakładów pracy. Dzięki determina-
cji kilku kobiet m.in. Anny Walen-
tynowicz, Maryli Płońskiej i Aliny 
Pienkowskiej, nie chcąc dopuścić 
do zakończenia strajku, zatrzymu-
ją wychodzących stoczniowców, 
ale duża część z nich opuszcza 
zakład. Na noc w stoczni pozosta-
je kilkaset osób. W Stoczni zostaje 
ogłoszony strajk solidarnościowy, 
a w godzinach nocnych z 16 na 17 
sierpnia delegaci kilkudziesięciu  
zakładów pracy, powołują Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy. 
MKS opracował listę 21 postula-
tów, wśród nich akceptacja nieza-
leżnych od partii i pracodawców 
wolnych związków zawodowych,  
zagwarantowania prawa do straj-
ku, obniżenia wieku emerytal-
nego, poprawy warunków pracy 
służby zdrowia, przestrzegania 
wolności słowa.

 
WSZYSTKIE POSTULATY...>>

Z okazji 40-lecia powstania 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność” w „Radiu Gdańsk” odbywa 
się cykl wyjątkowych debat. Ostat-
niej można było wysłuchać dzisiaj 
przed południem. 

– Solidarność od początku 
łączyła w sobie wątek walki o 
demokrację z walką o prawa 
pracownicze i godność człowie-
ka pracy. To była podstawa. Nie 
przetrwałaby czarnej nocy stanu 
wojennego, gdyby nie zwykli lu-
dzie w zakładach pracy. To dzięki 
nim w 1989 roku mogliśmy cie-
szyć się wolnością i iść dalej. Dziś 
oczywiście „Solidarność” działa 
w innej rzeczywistości, ale to 
ciągle związek zawodowy, który 
dba o godność człowieka pracy 
– mówił Jacek Rybicki, publi-
cysta, wieloletni członek władz 
krajowych i regionalnych NSZZ 
„Solidarność”.  

– „Solidarność to też 10 milio-
nów deklaracji członków Związku, 
ponieważ tyle zostało wypełnio-

Pierwszego lipca ruszył wy-
jątkowy, ze względu na panującą 
sytuację pandemiczną, „Orlen e-
-maraton Solidarności”. Trwać bę-
dzie do 31 sierpnia 2020. W tym 
roku są trzy dystanse do wyboru: 
pełen maraton, maraton na raty i 
dystans 5 km. Ze względu na sytu-
ację uczestnicy biegną indywidu-
alnie, zapisywany jest ślad GPX (za 
pomocą np. smartfona z użyciem 
GPS), rejestrowany jest czas i dy-
stans. Zapis będzie wery�kowany
przez organizatorów we współpra-
cy z �rmą prowadzącą pomiary. Do

Trwa e-maraton 

tej pory jest 500 zgłoszeń, nato-
miast celem jest osiągnięcie liczby 
1000 zawodników. Zarejestrowali 
się uczestnicy z 230 miast, jak do tej 
pory prowadzi Warszawa. Uczestni-
cy korzystają z panelu Datasport, 
na który przesyłają wyniki. 

Debata o „Solidarności” 
w Radiu Gdańsk

nych – dodał Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność”. 

O 21 postulatach i ich wpływie 
na przepisy prawa mówił prof. 
Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu 
Gdańskiego, ekspert prawa pracy. 

– One były różne, ale wiele 
dotyczyło kwestii, jakie również 
dzisiaj są przedmiotem rozmów. 
To praca i czas pracy czy wolne 
soboty. Także dzis zachowują 
swoją aktualność – powiedział 
profesor. 

Dzisiejszą debatę prowadziła 
Olga Zielińska, kolejne odbędą 
się 19 sierpnia (temat: „Solidar-
ność” – wspólna historia, wspólne 
wartości) oraz 26 sierpnia (temat: 
„Solidarność” jako instytucja spo-
łeczna). 

Wszystkie są emitowane na an-
tenie „Radia Gdańsk” w środę po 
godzinie 11:00.

Decydujące starcie wojny pol-
sko-bolszewickiej zostało stoczo-
ne w dniach 13–25 sierpnia 1920 
roku. Jest uznawane za 18 przeło-
mową bitwę w historii świata, jako 
że zadecydowało ono o utrzyma-
niu polskiej niepodległości i jedno-
cześnie zatrzymaniu rozprzestrze-
niania się bolszewizmu. Z okazji 
setnej rocznicy wydarzenie upa-
miętnił  Senat. - Krwawe zmaga-
nia toczono na przestrzeni blisko 

pół tysiąca kilometrów  – można 
przeczytać w uchwale. – Wojsko 
Polskie na czele z Marszałkiem 
Józefem Piłsudskim uratowało nie 
tylko suwerenność naszej Ojczy-
zny, lecz także ład demokratycz-
ny całej Europy. Powstrzymując 
ofensywę Armii Czerwonej, Pola-
cy zapobiegli rozprzestrzenieniu 
się rewolucji komunistycznej na 
Europę i tym samym zniszczeniu 
zachodniej cywilizacji. 

Rocznica Cudu nad Wisłą

Bitwa Warszawska na obrazie Jerzego Kossaka. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/dialog-spoleczny-klucz-do-rozwoju/dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju-aktualnosci/sierpniowe-rozmowy-czyli-jak-wygladal-dialog-spoleczny-w-czasach-prl
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