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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Dwa tygodnie zajęło Andrzejowi Netkowskiemu przepłynięcie
w kajaku ponad 800 kilometrów
Wisłą na odcinku z Krakowa do
Tczewa. Podróżnik to członek
NSZZ „Solidarność” od 1980 roku,
lider Związku w PKP Cargotabor
ZNT Tczew i sekretarz KZ NSZZ “S”
w PKP Cargotabor, a jego wypraza została zorganizowana z okazji
urodzin związku. Więcej...>>

Wystawa poświęcona
papieżowi

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej
można oglądać wystawę prac
malarskich poświęconych Świętemu Janowi Pawłowi II. To obrazy
Waldemara Cieślaka, stoczniowca,
pracownika stoczni Remontowa
Shipbuilding. Więcej...>>

Spożywcy apelują
do prezydenta

Prezydium Rady Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”
zwróciło się z prośbą o zawetowanie przyjętych przez Sejm RP
regulacji „0 promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów”,
wprowadzających tzw. podatek
cukrowy. Jak przestrzegają zmiany
stworzą zagrożenie dla pracowników. Więcej...>>

Solidarność rusza z pomocą dla Białorusi
– Dosyć pustego gadania. Czas
na konkrety. 40 lat temu to my
potrzebowaliśmy pomocy, dziś to
Białorusini potrzebują wsparcia
od nas - powiedział na konferencji
prasowej przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda.
Do naszych wschodnich sąsiadów wyruszył, zorganizowany
przez NSZZ „Solidarność”, konwój
humanitarny – jeszcze dziś okaże
się, czy ciężarówki wiozące pomoc przekroczą granicę i zostaną
wpuszczone na teren Białorusi.
Oprócz tego Związek utworzy
specjalny fundusz pomocy dla
rodzin represjonowanych i zwolnionych z pracy uczestników strajków. Piotr Duda zadeklarował, że
NSZZ „S” wpłaci na niego 1 milion
złotych.
– Nasze serca zwrócone są ku
pracownikom na Białorusi, gdy
trwają tam protesty społeczne po
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SKRÓTEM
Kajakiem
na 40 lat Związku

wyborach, które są u nas traktowane jako wybory sfałszowane.
Dla NSZZ „Solidarność” sprawa jest
jasna – mówił Piotr Duda.
Dodajmy, że przewodniczący
„Solidarności” wystosował apel do
Białorusinów upominających się o
prawa człowieka i demokratyczne
wybory.
– W Polsce znamy dobrze tortury, prześladowanie i bicie, szarże

milicji na bezbronny tłum, rozpacz
rodzin poszukujących swoich najbliższych w szpitalach i więzieniach - napisał Piotr Duda. – Wasze
dramatyczne doświadczenie było
także naszym losem. Wielkie protesty społeczne, w komunistycznej
Polsce były bezwzględnie pacy�kowane, a totalitarna władza nie
cofała się nawet przed użyciem
wojska i broni palnej.

Oświata zaniepokojona
W obliczu wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa i brakiem
szczegółowych rozwiązań zapewniających nauczycielom bezpieczne warunki Prezydium Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
proponuje przesunąć rozpoczęcie
roku szkolnego o dwa tygodnie.
– Z jednej strony widzimy potrzebę realizacji przez uczniów
obowiązku edukacji stacjonarnie,
ponieważ nic nie zastąpi bezpośrednich relacji. Z drugiej strony
widzimy występujące zagrożenia,
co potęguje utrzymujący się wysoki stan zakażeń wirusem - czyta-

my w stanowisku gdańskiej MSOiW NSZZ „S”.
W sytuacji wzrostu zakażeń
należy rozważyć przesunięcie
roku szkolnego o dwa tygodnie,
by wracający z wakacji mogli pozostać w domach i rozeznać sytuację zdrowotną. – Oczekujemy

systemowych rozwiązań warunków
pracy, płac oraz ochrony zdrowia
nauczycieli i pracowników oświaty
– podsumowują Wojciech Książek,
przewodniczący MSOiW NSZZ „S”
w Gdańsku, Bożena Brauer, członek
Prezydium oraz Hanna Minkiewicz,
sekretarz Sekcji.

1 września w Powiatowym Zespole Szkół
w Kłaninie odbędzie się prezentacja książki
„Niepokorni nauczyciele...”. Publikacja, której
autorami są Wojciech Książek i Artur Górski, jest
poświęcona dwojgu nauczycielom (Piotrowi
Wasilewskiemu oraz Ewie Muży), a także historii
oświatowej „Solidarności” na Ziemi Puckiej.

Uroczystości sierpniowe na Pomorzu
W najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia o godz. 14
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się spotkanie
rocznicowe dla zaproszonych gości. Na godz. 15 zaplanowane zostało, przy udziale prezydenta Andrzeja Dudy, złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni
Gdańskiej, a na godz. 17 msza św. w bazylice pw. św.
Brygidy.
Oprócz tego w planie są także m.in.: konferencja
„Geneza protestów robotniczych na Wybrzeżu...”,
wręczenie odznaczeń i przekazanie VIII tomu albumu Ludzie Sierpnia ’80 w Gdyni (29 sierpnia, Gdynia),

koncert na antenie Radia Gdańsk (29 sierpnia), msza
św. w intencji NSZZ „Solidarność” w Lęborku (30
sierpnia), msza św. i złożenie kwiatów w Wejherowie
(30 sierpnia), wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności (30 sierpnia) z odsłonięcie tablic pamiątkowych
(31 sierpnia). Szczegóły wydarzeń...>>
Mecenas obchodow:

O „Solidarności” w radiu
Kolejna debata poświęcona
fenomenowi „Solidarności” została
zaprezentowana na antenie Radia
Gdańsk. Rozmowa skupiła się m.in.
na roli Kościoła. Jak mówił jeden z
uczestników wspólne pokrzepienie, które dał Jan Paweł II i poparcie dla wolności, było tym, co Polaków porywało. – Po pielgrzymce
w wielu środowiskach wracano do
homilii papieskich, żyliśmy tym, to
było w nas - powiedział Kazimierz
Janiak, prezes stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej.
– A jaką rolę spełniali działacze
wcześniejszej opozycji? – dopyty-

0

CYTAT TYGODNIA
Chcemy dać do zrozumienia reżimowi Aleksandra Łukaszenki, że
czas, kiedy można było nie słuchać głosu społecznego, skończył się.
Popieramy sankcje skierowane w osoby, które brały udział w biciu
manifestantów.
Premier Mateusz Morawiecki

wał prowadzący, odnosząc się do
WZZ.
– Byli inspiratorami, doradcami
- stwierdził Daniel Wicenty z gdańskiego IPN. – W WZZ byli nie tylko
robotnicy. Władzom nie udało się
podzielić społeczeństwa. Stanowiliśmy wówczas jedność. Istniało dążenie do wolności oraz stworzenia
czegoś, co – choć jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie się to nazywać
„Solidarność”, – doprowadzi do niej.

LICZBA TYGODNIA

1 377

Tyle ustalonych osób ma obecnie na Pomorzu koronawirusa. W ciągu
ostatniej doby (dane na środowe przedpołudnie) doszło 60. Wśród nich
przeważają mieszkańcy Gdańska (25) oraz Gdyni (12). Pod nadzorem epidemiologicznym znajdują się 1 134 osoby. Łącznie na Pomorzu zmarły
dotychczas 44 osoby.

Spacer śladami „Inki”
Gdański IPN zaprasza w piątek,
28 sierpnia: plac przed siedzibą
Rady Miasta, ul. Wały Jagiellońskie 1, godz. 13. Udział jest możliwy po zgłoszeniu pod adresem:
artur.chomicz@ipn.gov.pl (w treści
należy podać imię i nazwisko).
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Portowa „Solidarność” świętowała

W kościele w Gdyni oraz na boisku w Rumi odbywały się obchody
40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” zorganizowane przez KM
NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia.
Pierwsza część uroczystości miała
miejsce 16 sierpnia (w kościele w
Gdyni odprawiona została msza
święta). Drugą częścią obchodów
był piknik, który odbył się 21 sierp-

nia w Rumi. Przy tej okazji wręczone zostały wyróżnienia z okazji 40-lecia Związku.
– Bardzo się cieszę, że możemy razem świętować, że mogę
być wśród przyjaciół – powiedział
uczestniczący w obchodach Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Zobacz zdjęcia...>>

Jak jest w sezonie z pracą?
Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wynika, że jest
więcej ofert pracy niż wiosną, ale jednocześnie mniej niż w analogicznym
okresie rok temu. – Szacunkowo pomorscy pracodawcy w lipcu zgłosili

do urzędów pracy 7,3 tys. ofert zatrudnienia. Cieszy fakt, że jest to o 7
procent więcej niż miesiąc wcześniej,
ale z drugiej strony to ok. 12 procent
mniej niż w lipcu roku ubiegłego
– informuje WUP. Więcej...>>

1980
Strajkowy sierpień – cd.
HISTORIA

23 sierpnia 1980 roku o godz.
20.00 rozpoczynają się rozmowy
pomiędzy
Międzyzakładowym
Komitetem Strajkowym a Komisją
Rządową.
Strona rządowa odrzuca warunki MKS (dotyczące m.in. odblokowania łączności telefonicznej
i zaprzestania represji wobec osób
wspomagających strajk), więc negocjacje zostają odroczone.
24 sierpnia odbywają się obrady IV Plenum KC PZPR. Podczas
obrad I sekretarz KW w Gdańsku
stwierdza: błędem byłoby sądzić,
że strajk w Stoczni Gdańskiej, a następnie w kilkuset innych przedsiębiorstwach Trójmiasta był wynikiem
działalności nielicznej grupy przedstawicieli sił antysocjalistycznych.
Tego samego dnia powołany
zostaje specjalny sztab, którego
zadaniem jest przygotowanie planu zdławienia strajków siłą. Sztab
działa w składzie: premier Józef Pińkowski, wicepremier Mieczysław
Jagielski (główny negocjator strony rządowej w Gdańsku), minister
obrony gen. Wojciech Jaruzelski,
minister spraw wewnętrznych gen.
Mirosław Milewski. Podobny sztab
powstaje po stronie sowieckiej.

25 sierpnia „Wieczór Wybrzeża”
jako pierwsza o�cjalna gazeta informuje o powstaniu MKS i 21 postulatach. W nocy zostają odblokowane
telefony, a w godzinach porannych
26 sierpnia wznowione zostają rozmowy. Kolejne zakłady przyłączają
się do strajku, a MKS reprezentuje
już ponad 500 zakładów.
28 sierpnia warszawski dziennik
„Sztandar Młodych” jako pierwszy
ogólnopolski dziennik publikuje
listę 21 gdańskich postulatów.
29 sierpnia podczas obrad Biura
Politycznego KC PZPR Władysław
Kruczek wnioskuje aby zwołać V
Plenum KC i zastanowić się nad
ogłoszeniem stanu wyjątkowego
celem obrony władzy.
31 sierpnia, gdy fala strajków
rozlała się na cały kraj, a do gdańskiego MKS przystąpiło już około
800 zakładów pracy o godz. 16.40
w Gdańsku podpisane zostaje
porozumienie pomiędzy MKS a
Komisją Rządową. Gdański MKS
przekształca się w Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Związku Zawodowego. Jego
pierwsze posiedzenie odbywa
się już tego samego dnia o godz.
17.55 w tzw. małej sali BHP.
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ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

25.08.1920 r.
– Wojna polsko-bolszewicka:
zakończyła się
Bitwa Warszawska.



28.08.1991 r.
Podczas prac ziemnych w Gdańsku
odkryto grób 38
zamordowanych
w 1939 r. obrońców
Poczty Polskiej.



30.08.1980 r.
Podpisano porozumienie szczecińskie (33 postulaty).

