
34(493)
19 SIERPNIA 2020

SKRÓTEM

iBiS NSZZ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Krajówka w miejscu 
symbolicznym

Przewrócili pomnik
Wyznaczony na 18 sierpnia 

2020 r. termin pierwszej rozprawy 
przeciwko trzem osobom, które 
w lutym ub.r. obaliły pomnik ks. 
Henryka Jankowskiego, został 
przeniesiony na inny, nieznany na 
razie termin. Nocną akcję sprawcy 
nagrali i umieścili w Internecie. Po-
mnik, obok świątyni odbudowa-
nej staraniem ks. Jankowskiego, 
stanął 31 sierpnia 2012 r. dzięki 
zbiórce datków.  Więcej…>>

Stan epidemiczny 
Państwowy Wojewódzki Inspek-

tor Sanitarny informuje 19 sierpnia, 
że zakażenie SARS-CoV-2 stwier-
dzono ostatniej doby u 60 osób z 
woj. pomorskiego. Ogółem od 14 
marca br. odnotowano na Pomo-
rzu 1737 przypadki zakażenia, 41 
osób zmarło, 758 wyzdrowiało.

Niecodzienna podróż 
W środę w południe Andrzej Net-

kowski, ,lider „S” w PKP Cargotabor 
ZNT Tczew, który by uczcić 40-lecie 
Związku, płynie z biegiem Wisły ka-
jakiem, mijał wieś Trepel nieopodal 
Chełmna. Był 126 km od siedziby 
NSZZ „S” przy Wałach Piastowskich. 
Za kajakarzem, który podjął się nie-
codziennego wyzwania, dzień 12 
wyprawy i przepłynięte 706 km.  

Dodatek solidarnościowy
Tylko do 31 sierpnia br. osoby, 

które straciły pracę z powodu pan-
demii COVID-19 mogą wystąpić do 
ZUS o dodatek solidarnościowy. 
Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku 
do 12 sierpnia br. wypłaciły ponad 
10 tys. dodatków solidarnościo-
wych na 13,5 mln zł. Dodatek wy-
nosi 1400 zł. O świadczenie moż-
na wnioskować wyłącznie drogą 
elektroniczną na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE). 

Spotkanie
Piotr Duda, przewodniczący 

NSZZ „S” spotkał się 19 sierpnia 
br. w warszawskiej siedzibie „Kra-
jówki” z wicepremierem Jackiem 
Sasinem by w „cztery oczy” omó-
wić sytuację w spółkach skarbu 
państwa i wynagrodzenia w sferze 
budżetowej. 

NASZYM ZDANIEM

Idee u pod-
staw naszego 
Związku, za-
dania zapisa-
ne w naszym 
Statucie, nie 
zmieniły się 

od 1980 r. To działania na rzecz 
poprawy sytuacji pracowników 
i ich rodzin, niezależnie od formy 
wykonywanej pracy oraz na rzecz 
emerytów i rencistów. W roku 1980 
zdecydowana większość wysuwa-
nych postulatów tyczyła poprawy 
warunków pracy, wynagrodzeń, 
warunków socjalnych. 

Postulaty MKS-ów, negocjowa-
ne ze stroną rządową w Gdańsku, 
w Szczecinie, Jastrzębiu, w Katowi-
cach dotyczyły też kwestii ogólno-
krajowych, kilka miało charakter 
polityczny, z głównym gdańskim 
postulatem, wołającym o prawo 
do założenia niezależnego od 
władzy politycznej i pracodawców 
związku zawodowego, a w ślad za 
tym o prawo do strajku. „S” trzy-
mała parasol nad wszelkimi nie-
zależnymi od władz inicjatywami, 
od wydawnictw po konferencje 
i kongresy. Msza święta na ante-
nie radia zaistniała dzięki zapisom 
w porozumieniach z Gdańska.

W porozumieniach są zapisy 
o wolnych sobotach, a po latach 
musieliśmy upominać się o wolne 
niedziele. To znak czasu i tego, jak 
daliśmy się omamić „cudotwórcom” 
o proweniencji libertyńskiej i liberal-
nej. Oni wiedzieli czemu służy wy-
ścig szczurów, do którego zaprzęgli 
społeczeństwo, czyli napędzaniu 
pieniędzy do ich kieszeni i dezinte-
growaniu społeczeństwa przez ze-
rwanie z tradycją dnia świętego.  

W „Solidarności” byli też ludzie 
z opozycji o rodowodzie lewico-
wym, chcący doprawić socjalizmo-
wi ludzką twarz. Zbigniew Herbert 
skomentował to jako oszustwo in-
telektualne,   potwór powinien mieć 
twarz potwora, nie jakiejś hybrydy.

Bez wielkich zakładów pracy 
byłoby wręcz niemożliwe powsta-
nie „S”. To rodząca się samodzielnie 
solidarność pracowników była wa-
runkiem naszego sukcesu.  

Krzysztof Dośla

W miejscu szczególnym 19 
sierpnia br. zebrała się Komisja Kra-
jowa NSZZ „S”, by przyjąć specjal-
ne stanowisko w 40-lecie narodzin 
Związku. To tworzone Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL. Jest zlokalizowa-
ne w ponurych budynkach daw-
nego aresztu śledczego MBP przy 
ul. Rakowieckiej na Mokotowie. 
Na terenie tego ponurego aresztu 
zabijano polskich bohaterów rtm. 
Pileckiego, mjra Szendzielarza 
„Łupaszkę”, gen. Fieldorfa „Nila” 
oraz członków Zarządu WiN. Tam 
do końca lat 80 przetrzymywano 
uczestników demonstracji i opo-
zycjonistów. Związkowcy złożyli 
wiązanki kwiatów przy pod Ścianą 
Śmierci oraz przy tablicach na wię-
ziennym murze, upamiętniających 
więźniów politycznych m.in. Annę 
Walentynowicz. Pokazali też soli-

darność z narodem białoruskim 
przez uniesienie flag w barwach
wolnej Białorusi. 

– To wielka symbolika, że na 
40-lecie powstania NSZZ Solidar-
ność jesteśmy tutaj, gdzie było za-
trzymanych wielu więźniów poli-
tycznych – powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący „Krajówki”. 

Główne uroczystości roczni-
cowe odbędą się 31 sierpnia br. 
w Gdańsku.  
 godz. 14 – Sala BHP Stoczni 

Gdańskiej – Spotkanie roczni-
cowe  (organizator: Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S”).

 godz. 15 – uroczystości na pla-
cu Solidarności w Gdańsku, zło-
żenie kwiatów koło Bramy nr 2 
Stoczni Gdańskiej i przemarsz 
do Bazyliki pw. św. Brygidy.

 godz. 17 – uroczysta msza św. 
w Bazylice pw. św. Brygidy.

Tegoroczne obchody rozpo-
częły się w piątek, 14 sierpnia od 
złożenia kwiatów pod pomnikiem 
Ofiar Grudnia ’70, nieopodal stacji
SKM Gdynia Stocznia.

16 sierpnia br. gdynianie uczcili 
pamięć ks. prałata Hilarego Jasta-
ka, kapelana gdyńskiej opozycji i 
„Solidarności”, człowieka wielkiego 
ducha. W homilii proboszcz parafii
NSPJ ks. prof. Jacek Bramski przy-
toczył wspomnienia ks. Jastaka z 
pierwszej mszy św., którą odprawił 

17 sierpnia 1980 r. w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, o spo-
wiedzi powszechnej. Ks. Hilary za-
brał z sobą 2 tys. komunikantów. Za 
mało. Trzeba było je dzielić, a ostatni 
otrzymali okruszki. Wieńce i znicze 
złożone zostały na jego grobie i 
przy pomniku u zbiegu ulic Włady-
sława IV i Batorego. Z kolei na placu 
przy kościele przy ul. Świętojańskiej 
można oglądać wystawy „100-lecie 
odzyskania Niepodległości na Po-
morzu” oraz „Gdyński Sierpień ‘80”.  

Gdynia swemu kapelanowi

Ta sama „Solidarność”

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-w-polsce-mozna-zniszczyc-czyjas-wlasnosc-i-liczyc-na-specjalne-traktowanie-przez-sad
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U początku naszego Związku były potrzeby zwykłych ludzi naszego kraju, 
ich cierpienia i zawody, nadzieje i tęsknoty. Związek nasz wyrósł z buntu 
społeczeństwa polskiego doświadczonego w ciągu przeszło trzech dzie-
sięcioleci łamaniem praw ludzkich i obywatelskich: z buntu przeciwko 
dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu.

Fragment Uchwały programowej I KZD NSZZ „S”  
„Kim jesteśmy i dokąd dążymy”

1980

Tyle postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, zre-
dagowanych z 16 na 17 sierpnia 1980 r. stało się podstawą rozmów 
z władzami PRL. 18 sierpnia 1980 r. nad bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 
zawisły tablice z listą postulatów.  

Strajkowy sierpień

Zabrakło porozumienia w Ra-
dzie Dialogu Społecznego na te-
mat płacy minimalnej na 2021 r. 
Rada Ministrów zdecyduje więc o 
wysokości płacy minimalnej, wa-
loryzacji wynagrodzeń w budże-
tówce oraz waloryzacji emerytur 
do 15 września br. „Minimalna” nie 
może być niższa od zaproponowa-
nej przez rząd do negocjacji, czyli 
2800 zł (nieco ponad wymagane 
przepisami 2720 zł) oraz 18,3 zł 
jako minimalna stawka godzino-
wa brutto. Zgodnie z propozycją 

rządu – zamrożone zostaną płace 
w budżetówce.

Pracodawcy apelowali by 
w związku ze spodziewaną re-
cesją w 2021 r. pozostawić płacę 
minimalną na obecnych 2600 zł. 
Związkowcy postulowali 3 tys. zł. 
Poprzednio propozycje rządowe 
pod presją związków zawodo-
wych były korygowane w górę. 
Obecnie najniższa stawka godzi-
nowa to 17 zł (11 zł netto) a naj-
mniejsze pensje 2600 zł (1878 zł 
na rękę).

Minimalna 2800 zł?

WYDARZYŁO SIĘ
 18.08.1929 r.  

Powołano Zrze-
szenie Regionalne 
Kaszubów.

 18 -25.08.1920 r. 
Michaił Tucha-
czewski nakazuje  
odwrót znad Wisły. 
Polacy biorą do 
niewoli 60 tys. 
krasnoarmiejców, 
likwidując połowę 
z 22 ich dywizji.

 22.08.1988 r.  
Rozpoczął się 
strajk w Stocz-
ni Gdańskiej 
i w Stoczni Pół-
nocnej.

Nocą z 16 na 17 sierpnia 1980 
r. na terenie Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina delegaci reprezentujący 28 
strajkujących zakładów Wybrzeża 
powołali Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy. Był to przełomowy 
moment sierpniowego strajku. 
W niedzielę 17 sierpnia do stocz-
ni wróciło kilkuset stoczniowców, 
którzy opuścili zakład poprzednie-
go dnia po ogłoszeniu zakończe-
nia strajku i podpisaniu porozu-
mienia z dyrekcją SG. 

Powstanie MKS było konse-
kwencją decyzji o kontynuowaniu 
strajku o charakterze solidarno-
ściowym z innymi zakładami pracy. 
17 sierpnia MKS, na podstawie 
postulatów zakładowych, formu-
łuje 21 postulatów wspólnych dla 
strajkujących zakładów. Najważ-
niejsze   to: akceptacja niezależnych 
od partii i pracodawców wolnych 

związków zawodowych, zagwa-
rantowanie prawa do strajku oraz 
bezpieczeństwa strajkującym, znie-
sienie cenzury, przywrócenie do 
poprzednich praw ludzi zwolnio-
nych z pracy po strajkach w 1970 
i 1976 r., uwolnienie więźniów 
politycznych. Kolejne postulaty 
miały charakter socjalny i finan-
sowy. 18 sierpnia delegacja MKS, 
reprezentująca już 156 zakładów, 
złożyła wojewodzie gdańskiemu 
Kołodziejskiemu listę 21 postu-
latów, wzywając rząd do podję-
cia negocjacji. 22 sierpnia MKS 
powołał Komisję Ekspertów. 23 
sierpnia o godz. 20 rozpoczynają 
się rozmowy między MKS a Komi-
sją Rządową. Tego dnia MKS zaczął 
posługiwać się znakiem graficz-
nym „Solidarność”, autorstwa Je-
rzego Janiszewskiego. Ciąg dalszy 
w następnym numerze IBIS-a.  

Metropolita odchodzi 
biskupa metropolity gdańskie-
go i nominował „sede vacante” 
biskupa elbląskiego ks. Jacka Je-
zierskiego administratorem archi-
diecezji gdańskiej. Abp. Głódź 13 
sierpnia br. skończył 75 lat. W la-
tach 1980-81 był kapelanem „So-
lidarności” Regionu Podlaskiego. 
Pracował w Watykanie w Kongre-
gacji ds. Kościołów Wschodnich, 
w sekcji obrządku bizantyjsko-
-ukraińskiego. 23 lutego 1991 r. 
miał miejsce jego ingres, pierw-
szego od 1947 r. biskupa polo-
wego, do Katedry Polowej WP. 
Człowiek Roku 2009 „Tygodnika 
Solidarność”. Diecezją gdańską 
kierował od 2008 r. To on m.in. 
31 sierpnia 2014 r. w bazylice św. 
Brygidy ogłosił papieski dekret, iż 
bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan 
i męczennik, jest patronem „Soli-
darności”.  

Papież Franciszek przyjął re-
zygnację abp. Sławoja Leszka 
Głódzia z pełnienia posługi arcy-

Kościół w Polsce opierał się 
w PRL na wierze prostych ludzi 
i sile charakterów swych prze-
wodników: kardynałów Wyszyń-
skiego, Macharskiego, Wojtyły, 
księży Wryczy, Jancarza, Jastaka, 
Popiełuszki i wielu innych, skrom-
nych pasterzy. O chrześcijańskim 
obliczu „Solidarności” rozmawiali 
uczestnicy środowej debaty na 
antenie Radia Gdańsk. Gośćmi An-
drzeja Urbańskiego byli prof. Jan 

Porozmawiajmy o Solidarności 

Żaryn, historyk, Adam Hlebowicz, 
publicysta i historyk oraz ks. dr. 
Jarosław Wąsowicz, zajmujący się 
najnowszą historią Kościoła. Za ty-
dzień na antenie Radia Gdańsk po 
godz. 11 audycja „Solidarność jako 
instytucja społeczna”. 

Audycja tutaj…>>

Znaczki podziemnej poczty, 
stemple i inne archiwalia z obo-
zów jenieckich oraz obozów in-
ternowania m.in. w Strzebielinku 
można obejrzeć w Sali BHP.

Otwarcia wystawy 17 sierp-
nia br. dokonali Krzysztof Dośla 
przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
i Ryszard Rusiłowicz, delegat do 
MKS w 1980 r., delegat na I KZD “S”, 
działacz podziemnej “S”, kolporter 
prasy i znaczków “podziemnych”.

– Znaczki pocztowe, a na nich 
zostało uwiecznione dążenie do 
wolności i ludzie ważni dla „Soli-
darności”, jak Jan Paweł II i ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, pokazują, że 
nośnikami idei były nie tylko ga-

zetki, wiece, sztandary, plakaty, 
ale i wykonywana z mozołem i 
artyzmem praca nad formą minia-
turową – powiedział Dośla. 

– Znaczki służyły podtrzyma-
niu ducha. Wystawa niechaj bę-
dzie okazją do przemyśleń o tym 
co działo się w i po 1980 roku i o 
tym, czym była i jest „Solidarność” 
– wspominał  Rusiłowicz.   

Znaczek pocztowy jest minia-
turową formą graficzną. Te „pod-
ziemne” były symbolem sprzeciwu 
wobec reżimu. Jakość druku zale-
żała od możliwości technicznych. 
Są wśród nich prawdziwe perełki. 
Wystawę można oglądać codzien-
nie w Sali BHP od godz. 10 do 18.

Znaczkiem w reżim

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/wielka-solidarnosc/item/114466-solidarnosc-wspolna-historia-wspolne-wartosci-trzecia-debata-na-40-lecie-powstania-zwiazku
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