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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Wywieś flagę! 
11 listopada obchodzić będzie-

my radosną 102 rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Wywieśmy flagi. Niech będzie to
znak naszej dumy i manifestacja pa-
triotyzmu oraz szacunku dla wysiłku 
i ofiary naszych przodków w dziele
odrodzenia państwa polskiego.

Bon dla nauczycieli 
Minister edukacji i nauki Przemy-

sław Czarnek oznajmił, że w listopa-
dzie br. na rachunki  organów pro-
wadzących będzie przekazane 100 
proc. środków na pokrycie kosztów 
refundacji 500-złotowego bonu dla 
nauczycieli na sprzęt informatyczny 
(kamerki, mikrofony, słuchawki, staty-
wy, klawiatury, oprogramowanie) po-
trzebny do nauczania online. Wspar-
ciem zostaną objęci nauczyciele od I 
klasy szkoły podstawowej po ostatnią 
klasę szkół ponadpodstawowych. 

Urzędnik w pandemii
MSWiA przygotowało popraw-

kę do ustawy covidowej, nad któ-
rą pracuje Senat. Urzędnik będzie 
mógł zawiesić postępowanie jeśli 
uzna, że z powodu zmiany organi-
zacji pracy „nie wyrobi się” w ter-
minie. Z kolei osoba, której termin 
na załatwienie sprawy urzędowej 
minął z powodu choroby lub kwa-
rantanny, będzie mogła domagać 
się ponownego rozpatrzenia.

Marsz Niepodległości
Pełnomocnicy Stowarzyszenia 

Marsz Niepodległości złożyli do 
sądu apelacyjnego zażalenie na po-
stanowienie sądu I instancji, który 
utrzymał decyzję prezydenta War-
szawy o zakazie organizacji marszu 
planowanego na 11 listopada.

 Model koronawirusa
Zespół dr. Franciszka Rakowskie-

go z Interdyscyplinarnego Centrum 
Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu 
Warszawskiego przedstawił progno-
zy według których w najbliższych 
dniach liczba zakażeń SARS-Cov-2 
utrzyma się na poziomie 25-27 tys. 
na dobę. Pod koniec listopada licz-
ba zakażeń ma spaść poniżej 20 tys. 
przypadków na dobę.
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Porozumienie antykryzysowe

Liczba zarażeń SARS-CoV-2 i ofiar koronawirusa rośnie. Prezydium
ZRG NSZZ „S” postanawiło do odwołania zamknąć biura oddziałów 
ZRG. Działy w siedzibie Regionu będą funkcjonować w formie dyżu-
rów. Wizyty w Regionie muszą być poprzedzone kontaktem telefo-
nicznym w celu umówienia terminu spotkania. Telefony kontaktowe 
do oddziałów ZRG i działów ZRG są dostępne na stronie www.solidar-
nosc.gda.pl.

W związku z obowiązkiem wy-
nikającym z ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19 do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Gdańsku od 1 kwietnia 2020 r. do 
10 listopada 2020 r. tzw. „porozu-
mienia antykryzysowe” przekazało 
1569 pracodawców – informuje 
nas Agnieszka Dobrodziej, zastęp-
ca OIP w Gdańsku, w tym:

 1278 pracodawców, którzy za-
warli porozumienia dotyczące 
warunków i trybu wykonywa-
nia pracy w obniżonym wymia-
rze czasu pracy;

 483 pracodawców, którzy za-
warli porozumienie dotyczące 
warunków i trybu wykonywa-
nia pracy w okresie przestoju 
ekonomicznego;

 13 pracodawców, którzy za-
warli porozumienie o ograni-
czeniu odpoczynku;

Nastąpił przełom. Amerykański 
koncern farmaceutyczny Pfizer
poinformował 9 listopada br., że 
szczepionka przeciwko COVID-19, 
rozwijana we współpracy z nie-
miecką firmą biotechnologiczną
BioNTech SE, ma 90 proc. skutecz-

ności. Szczepionka przeszła 3 fazę 
testów.

– Podpisanie umowy z firmami
Pfizer i BioNTech SE na dostawę
szczepionek na koronawirusa pla-
nowane jest w środę – poinformo-
wał premier Morawiecki. Polska 

otrzyma szczepionki w tym samym 
czasie, co inne kraje UE na mocy 
unijnego porozumienia w sprawie 
szczepionek SARS-CoV2. Nie ozna-
cza to poluzowania rygorów sani-
tarnych czy rezygnacji z utrzymy-
wania dystansu społecznego. 

Bilans zakażonych korona-
wirusem w Polsce zbliżając nas 
do granicy wydolności systemu 
służby zdrowia. Według danych 
z 10 listopada br. resortu zdrowia 
mamy 25 484 nowe potwierdzo-
ne przypadki COVID-19. Zmarło 
330 osób chorych: z powodu 
COVID 61 osób, natomiast z po-
wodu współistnienia COVID-19 

z innymi schorzeniami 269 osób. 
Od początku epidemii zakaziły 
się w Polsce 593 592 osoby. Zmar-
ło 8 375. W szpitalach jest 21 640 
chorych i 32 586 łóżek dla pacjen-
tów z COVID-19. Spośród 2 460 re-
spiratorów zajętych jest 1898. Od 
początku epidemii wyzdrowiało 
230 661 osób. Pomorski Państwo-
wy Wojewódzki Inspektor Sani-

tarny informuje o 1116 nowych 
potwierdzonych przypadkach 
SARS-CoV-2 w woj. pomorskim 
(razem 32 915). W izolatorium 
leczonych jest 36 osób, hospita-
lizowanych 594. Ostatniej doby 
zmarły 33 osoby z  zakażeniem 
SARS-CoV-2 z woj. pomorskiego. 
1 osoba nie miała chorób współ-
istniejących.   

Jest szczepionka

Smutny bilans

 70 pracodawców, którzy za-
warli porozumienie o wprowa-
dzeniu systemu równoważne-
go czasu pracy, w którym jest 
dopuszczalne przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu 
pracy do 12 godzin, w okresie 
rozliczeniowym nieprzekracza-
jącym 12 miesięcy;

 59 pracodawców, którzy zawar-
li porozumienia o stosowaniu 
mniej korzystnych warunków 
zatrudnienia pracowników niż 
wynikające z umów o pracę. 
Uwaga, niektórzy pracodawcy 

zawierali kilka porozumień, regu-
lujących więcej niż jeden aspekt 
warunków pracy. 



HISTORIA

iBiS NR 46 (505) 10 LISTOPADA 2020
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

WYDARZYŁO SIĘ

0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
83

Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszka-
nych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, 
niepodległością polityczną, gospodarczą; integralność terytoriów tego pań-
stwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

prezydent USA Thomas W. Wilson, styczeń 1918 r.  

1918

Tyle partii politycznych jest zarejestrowanych w Polsce, z czego 60, wg. 
danych GUS, działa aktywnie i zrzesza 242 tys. członków. Z kolei do związ-
ków zawodowych na koniec 2018 r. należało 1 mln 542 tys. członków. 

Do Niepodległej

  10.11.1980 r.  
Zarejestrowano 
NSZZ „Solidar-
ność”.

 13.11.1924 r. 
Władysław Rey-
mont został ogło-
szony laureatem 
Nagrody Nobla za 
powieść „Chłopi”.

 15.11.1920 r.  
Utworzono Wolne 
Miasto Gdańsk 
pod nadzorem Ligi 
Narodów.

Krzysztof Rekowski, przewodniczący KM 
NSZZ „S” w Zakładach Porcelany Stołowej  
LUBIANA  SA

Mamy dobre i złe wiadomości. Wynegocjowaliśmy 
z zarządem zakładu znośne warunki.  Zakład pracował 
i pracuje. W naszym przypadku tarcze antykryzysowe 
związane z zagrożeniem koronawirusem sprawdziły 
się. Dla dużej, znaczącej w regionie firmy i dla lokal-

nej społeczności było to niezwykle istotne. Ochroniliśmy miejsca pracy 
i produkcja idzie swoim rytmem, dostawy, głównie na rynki zagraniczne, 
są realizowane. W porozumieniu znalazły się zapisy o czasowych obniże-
niach wymiaru pracy i pensji, a od września mamy odmrożenie. Zostały 
wypłacone jubileuszówki za staż pracy, premie i nagrody, te zapisane w 
układzie zbiorowym pracy. Jednak sytuacja była i jest trudna. Niepokoi 
nas druga fala pandemii COVID-19. Spodziewamy się problemów z fre-
kwencją. Nie unikniemy zachorowań mimo, że zasady rygoru sanitarne-
go są u nas przestrzegane. 

W ramach obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości ze 
względu na sytuację epidemiczną, 
część z nich odbędzie się online.
 11 listopada br. o godz. 11 w 

bazylice pw. św. Brygidy odpra-
wiona zostanie uroczysta msza 
św., a ks. proboszcz Ludwik 
Kowalski poświęci miniaturę 
pomnika św. Jana Pawła II i pre-
zydenta Ronalda Reagana na 
pamiątkę wizyty prezydenta 
USA w bazylice  w 1990 r.  

•  Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku organizuje koncert  
„W Hołdzie Niepodległości” 
w środę 11 listopada 2020 r. 
o godz. 16 w kościele pw. św. 
Brygidy na motywach twórczo-
ści Cypriana Kamila Norwida, 
Adama Mickiewicza, Fryderyka 
Chopina i Ignacego J. Paderew-
skiego. Ze względu na obo-
wiązujące obostrzenia epide-
miczne koncert transmitowany 
będzie na antenie TVP3 Gdańsk 
oraz na profilu FB muzeum.  

Święto Niepodległości 
wirtualnie

 Prelekcja IPN online „Polskie 
symbole narodowe” w polskiej 
i angielskiej wersji językowej. 
Tutaj...>>

 Wirtualny spacer po trójmiej-
skich miejscach upamięt-
niających ludzi i wydarzenia 
związane z odzyskiwaniem 
niepodległości oraz powro-
tem Pomorza do Polski w roku 
1920. Użyteczna mapa online 
„11.11.1918 – miejsca pamięci”

 Do 30 listopada przed siedzibą 
IPN Gdańsk (al. Grunwaldzka 
216) prezentowane są wysta-
wy plenerowe IPN „Ojcowie 
Niepodległości” oraz „Polskie 
symbole narodowe”.

Po tym jak minister zdrowia 
Adam Niedzielski wydał 1 listopa-
da br. polecenie prezesowi NFZ, 
by personel medyczny walczący 
z COVID-19 otrzymał o 100 proc. 
większe wynagrodzenie w formie 
świadczenia dodatkowego, Prezy-
dium KK NSZZ „S” zaprotestowa-
ło przeciwko nieuwzględnieniu 
w decyzji ministra salowych, sani-
tariuszek i sanitariuszy oraz innych 
osób, które wykonują najgorzej 
płatną pracę przy pacjentach. 
W decyzji ministra zapomniano 

Nie dzielić pracowników

też o pracownikach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. To przykład 
dzielenia pracowników na lep-
szych i gorszych. NSZZ „S” upomi-
na się o wszystkie grupy zawodo-
we. 
Maria Ochman, przewodnicząca 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” w Radiu 
Gdańsk...>>

Święto Niepodległości obcho-
dzimy 11 listopada na pamiątkę 
powrotu Polski na mapę Europy. 11 
listopada 1918 r. w Polsce trwało 
rozbrajanie  okupantów. Przybyły 
dzień wcześniej z Magdeburga do 
stolicy Józef Piłsudski otrzymał z 
poręki Rady Regencyjnej, zwierzch-
nictwo nad armią polską „wobec 
grożącego niebezpieczeństwa ze-
wnętrznego i wewnętrznego, dla 
ujednolicenia wszelkich zarządzeń 
wojskowych”. Piłsudczycy powiąza-
li później odzyskanie niepodległo-
ści z osobą swego komendanta, w 
ustawie z 23 kwietnia 1937 r. uzna-
jąc 11 listopada „jako dzień po wsze 
czasy związany z wielkim imieniem 
Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego 
Wodza Narodu”.  

11 listopada 1918 r. marszałek 
Ferdinand Foch, przewodniczący 
Rady Wojennej Sprzymierzonych, 
podyktował w Compiegne dele-
gacji niemieckiej warunki rozejmu, 
kończącego działania wojenne na 
Zachodzie. W czasie Wielkiej Wojny 
walczyło 70 mln żołnierzy. 10 mln 
ludzi poniosło śmierć. Wśród po-
ległych było pół miliona Polaków, 
którzy w obcych mundurach nieraz 
strzelali do siebie nawzajem. 

5 listopada 1916 r. został wyda-
ny akt dwóch cesarzy gwarantu-

jący powstanie Królestwa Polskie-
go w nieokreślonych granicach. 
7 października 1918 r. Rada Re-
gencyjna ogłosiła niepodległość 
Polski i przejęła władze wojskową 
od Niemców. Roman Dmowski, 
któremu ścieżkę do Białego Domu 
przetarł Ignacy Jan Paderewski, 
8 października 1918 r. przedłożył 
prezydentowi USA Wilsonowi pro-
jekt granic państwa polskiego.  

Drogi do Niepodległej wiodły 
więc przez pola bitew legionowych 
brygad Józefa Piłsudskiego, wa-
leczność Błękitnej Armii gen. Józe-
fa Hallera, zabiegi dyplomatyczne 
Ignacego J. Paderewskiego i Roma-
na Dmowskiego, który w  politycz-
nych kalkulacjach stawiał na Wiel-
ką Brytanię i Francję, kaszubską 
wytrwałość Antoniego Abrahama, 
Aleksandra Majkowskiego i Toma-
sza Rogali (w Wersalu dowodem 
polskości ziem kaszubskich była 
np. książka telefoniczna Kościerzy-
ny), upór i wytrwałość Wincentego 
Witosa oraz dzieło tysięcy, którzy 
poświęcali życie w powstaniach i w 
ciężkiej codziennej pracy. 

W PRL 11 listopada zastąpił 
22 lipca, dzień ogłoszenia Manife-
stu PKWN. Święto Niepodległości 
przywrócono ustawą z 11 lutego 
1989 r.

Przeciętny dochód, jakim dys-
ponuje rocznie statystyczny Polak 
ze wszystkich źródeł (po potrące-
niu podatków i składek), wynosi 
7 143 euro, czyli około 32 tys. zł 
wynika z raportu GfK Purchasing 
Power Europe 2020. Mieszkaniec 
Liechtensteinu ma do dyspozy-

cji ponad 64 tys. euro. Przeciętny 
Niemiec ma w portfelu trzy razy 
większą kwotę niż Kowalski. Na tle 
europejskich krajów jesteśmy na 
28 miejscu na 42 państwa w ran-
kingu. Średni roczny dochód do 
dyspozycji mieszkańca Europy to 
13,9 tys. euro.  Więcej...>>

Mapa dobrostanu

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/121765,Obchody-Narodowego-Swieta-Niepodleglosci.html
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mapa-bogactwa-i-niedostatku-na-tle-europy
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