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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Mamy na rynku pracy

Jak sobie radzą polskie mamy 
i jak na ich życie zawodowe wpłynę-
ła pandemia? Czy do CV wpisywać 
urlop macierzyński i wychowaw-
czy, czy może pozostawiać puste 
miejsce? Między innymi o tym była 
mowa w audycji „Głos pracownika”, 
która jest emitowana co tydzień na 
antenie Radia Gdańsk. Warto pa-
miętać, że np. widmo zamknięcia 
przedszkoli i żłobków sprawia, że 
mamy mogą być gorzej odbierane 
na rynku pracy – jako mniej pewny 
pracownik. 

O kapłanach  
przed wojną 

Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku organizuje cykl koncer-
tów „Błogosławieni kapłani polscy 
w Wolnym Mieście Gdańsku”. Naj-
bliższe dwa odbędą się 22 listopada 
w kościele pw. św. Jadwigi w Gdań-
sku przy ul. Krzemowej (Orunia) 
oraz 29 listopada w kościele pw. 
Chrystusa Króla w Gdańsku przy ul. 
ks. Rogaczewskiego (Śródmieście). 
– Każdy koncert połączony jest 
z prelekcją poświęconą duchow-
nemu związanemu z dziejami da-
nej parafii – informuje muzeum. 
Koncerty będzie można oglądać 
na żywo na stronie facebookowej 
gdańskiego muzeum. Więcej na te-
mat koncertów można przeczytać 
TUTAJ… >> 

Warto wiedzieć
Chociaż celem Pracowniczych 

Planów Kapitałowych jest oszczę-
dzanie na czas, kiedy zakończymy 
aktywność zawodową, to ustawa o 
PKK daje możliwości wykorzysta-
nia zgromadzonych oszczędności 
wcześniej. Dzisiaj, kiedy niektórzy 
mają wątpliwości, czy plany nie 
okażą się „kolejnym OFE”, świa-
domość, że możemy wycofać 
nasze oszczędności, powinna po-
móc w podjęciu decyzji o udziale 
w programie. Więcej na ten temat 
na naszej stronie TUTAJ...>>
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Prezydent Gdańska akceptuje wandalizm

Zmarła Alicja Kowalczyk
Była wieloletnim członkiem NSZZ „S”, działaczką struktur podziem-

nych związku w czasie stanu wojennego, prezesem Stowarzyszenia 
Solidarni z Kolebki. Odeszła 16 listopada 2020.  – Z naszym związkiem 
związała się na samym początku. Była jedną z założycielek związko-
wych struktur w 1980 roku. Niezwykle oddana sprawie „Solidarności”. 
Potrafiła upomnieć się o sprawy robotnicze, gdy sporo to kosztowało.
Była istnym wulkanem energii. Jej naprawdę zależało na stoczni i na 
„Solidarności” – wspomina Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”. Alicja Kowalczyk została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Więcej na jej temat można przeczytać TUTAJ… >>
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Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” skie-
rowało do Aleksandry Dulkiewicz 
oświadczenie, w którym prote-
stuje przeciwko popieraniu przez 
prezydent Gdańska aktów wanda-
lizmu towarzyszących manifesta-
cjom w ramach tzw. strajku kobiet. 
Świadczyć o tym może chociażby 
fotografowanie się na tle zniszczo-
nych elewacji na budynkach oraz 
upublicznianie tych zdjęć. 

To z jednej strony akceptacja dla 
tego rodzaju działań, a z drugiej zgo-
da na łamanie prawa. Brak reakcji na 
niszczenie mienia, za które pani prezy-
dent, jako włodarz miasta, jest w spo-
sób szczególny odpowiedzialna, jest 
przyzwoleniem na takie zachowania 
– czytamy w piśmie. NSZZ „Solidar-
ność” nie godzi się z anarchizacją życia 
w przestrzeni społecznej i coraz więk-
szą deprecjacją uniwersalnych warto-
ści. Uważamy, że akcje protestacyjne 
powinny być organizowane w takiej 

formie, aby uniknąć zagrożenia dla 
zdrowia i życia uczestników. Jesteśmy 
zdumieni faktem, że w czasach pande-
mii COVID-19 na ulice wyprowadzane 
są osoby małoletnie. Jest to działanie 
niezgodne z obowiązującym prawem 
i świadczy o skrajnej nieodpowiedzial-

ności organizatorów. Prezydium do-
maga się pilnego naprawienia szkód 
i przywrócenia budynku do pełni uży-
teczności publicznej.
Z pełną treścią pisma można 
zapoznać się na naszej stronie  
TUTAJ... >>

Po stanowisku w sprawie dzia-
łań jakie miały być podejmowane 
wobec uczniów i nauczycieli wyra-
żających poparcie dla ogólnopol-
skiego protestu kobiet, a przed-
stawionym przez Pomorską Radę 
Oświatową, głos zabrała Sekcja 
Oświaty „Solidarności”. 

– Za niemające uzasadnienia 
w faktach uznajemy zarzucanie 
ministrowi edukacji i nauki represji 
w stosunku do nauczycieli i dyrek-
torów namawiających uczniów do 
uczestnictwa w protestach – czy-
tamy w dokumencie Prezydium 

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku. – Informu-
jemy również, że nie otrzymujemy 
od członków NSZZ „Solidarność” 
sygnałów potwierdzających prze-
kroczenia kompetencji pomorskie-
go kuratora oświaty. W związku 
z tzw. protestem kobiet nie znamy 
przykładów nękania nauczycieli 
i dyrektorów. Natomiast znane są 
nam przykłady zastraszania peda-
gogów za prośbę skierowaną do 
uczniów, by usunęli z tzw. awata-
rów symbol – czerwoną błyskawi-

cę. Najwyraźniej poglądy inne niż 
strajkujących nie mogą być wyra-
żane. Dobrze pamiętamy, do czego 
prowadzi uznanie jakiejś ideologii 
za jedyną i słuszną. Przeciwko temu 
walczyła „Solidarność”.

Jednocześnie Sekcja Oświa-
ty zwraca uwagę na to, że nie do 
przyjęcia są wulgaryzmy, naru-
szanie przestrzeni kościołów czy 
niszczenie pomników.  Całe sta-
nowisko Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” można przeczytać na 
naszej stronie TUTAJ…>>

Sekcja oświaty prostuje 

Prezydent Gdańska najpierw pozowała pod zniszczoną elewacją do 
zdjęcia, a następnie udostępniła tę fotografię na swoim publicznym,  
a więc niejako urzędowym, profilu. Pokazujemy je razem  
z kontekstem całej publikacji. 
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www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odeszla-dzialaczka-stoczniowej-solidarnosci-alicja-kowalczyk
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/blogoslawieni-kaplani-polscy-w-wolnym-miescie-gdansku
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/warto-wiedziec-dodatkowe-mozliwosci-zwiazane-z-ppk
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stanowisko-sekcji-oswiaty-i-wychowania-w-sprawie-uczniow-i-nauczycieli-popierajacych-protest-kobiet
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prezydent-gdanska-akceptuje-akty-wandalizmu
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
3,4 procent

Nie chcemy żadnego blokowania praworządności. My chcemy zabloko-
wać arbitralność (…) sytuację, gdy Komisja Europejska będzie używała 
tego fałszywego kryterium rzekomej obrony praworządności, stosując 
bardzo dowolną, swobodną interpretację, pozywającą jej na stosowanie 
podwójnych standardów wobec różnych państw.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński  
w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy  

po zastrzeżeniach Polski oraz Węgier

1918
Świat uznaje niepodległość Polski

 18.11.1986 r. 
Niezależny 
Samorządny 
Związek Zawodo-
wy „Solidarność” 
został afiliowany
w międzynarodo-
wych strukturach 
związkowych.

 18.11.1965 r.  
List biskupów 
polskich do nie-
mieckich braci w 
biskupstwie, który 
spotkał się z ostra 
reakcją władz PRL.

 20.11.1898 r.  
We Lwowie odsło-
nięto pomnik króla 
Jana III Sobieskie-
go (obecnie na 
Targu Drzewnym 
w Gdańsku). 

Jak wygląda praca  
w okresie koronawirusa?

Nasze biuro funkcjonuje na miejscu w okrojonym 
składzie, a klienci, którzy przychodzą, nie mają moż-
liwości poruszania się po całym terenie. Podobnie 
było wiosną, gdy uruchomiony został punkt przyjęć 
dokumentów. Jeśli ktoś chce załatwić sprawy pilne, 
to musi wcześniej się umówić, aby przekazać ewentualne dokumenty 
w sposób bezpieczny. Poza tym pracujemy na różnych obiektach, które 
są rozrzucone na terenie miasta. W jednym miejscu jest biuro, w drugim 
stacja uzdatniania wody, a w kolejnym oczyszczalnia, więc nie ma sku-
pisk wielu osób. U nas w stacji uzdatniania, a wiec samym początku calej 
nitki wodociągowej, nie kontaktujemy się bezpośrednio, ale mijamy się w 
samochodach i przekazujemy sobie na odległość wiadomości z danego 
dnia służby. Jedna osoba odjeżdża, a druga wjeżdża do pracy.
Dariusz Kosior, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku

16 listopada 1918 r. Józef Pił-
sudski wysłał do wszystkich sze-
fów rządów i głów koronowanych 
notyfikację o odrodzeniu polskiej
państwowości.  

Jako Wódz Naczelny Armii Pol-
skiej pragnę notyfikować rządom i 
narodom wojującym i neutralnym 
istnienie Państwa Polskiego Nie-
podległego, obejmującego wszyst-
kie ziemie zjednoczonej Polski. Sy-
tuacja polityczna w Polsce i jarzmo 
okupacji nie pozwoliły dotychczas 
narodowi polskiemu wypowie-
dzieć się swobodnie o swym losie. 
Dzięki zmianom, które nastąpiły w 
skutek świetnych zwycięstw armij 
sprzymierzonych – wznowienie 
niepodległości i suwerenności Pol-
ski staje się odtąd faktem dokona-
nym. Państwo Polskie powstaje z 
woli całego narodu i opiera się na 
podstawach demokratycznych. 
Rząd Polski zastąpi panowanie 
przemocy, która przez sto czter-
dzieści lat ciążyła nad losami Pol-

ski – przez ustrój zbudowany na 
porządku i sprawiedliwości. (...) 
Jestem przekonany, że potężne 
demokracje Zachodu udzielą swej 
pomocy i braterskiego poparcia 
Polskiej Rzeczypospolitej Odro-
dzonej i Niepodległej – można 
było przeczytać w telegramie.  

18 listopada 1918 r. powoła-
no rząd na czele z Jędrzejem Mo-
raczewskim, który przygotował 
ordynację wyborczą w ciągu 3 dni, 
ogłosił powszechne prawo wy-
borcze, ustanowił ośmiogodzinny 
dzień pracy, zagwarantował le-
galność związków zawodowych 
i prawo do strajku, wprowadził 
inspekcję pracy, ubezpieczenia 
chorobowe, ochronę lokatorów i 
uchwalił dekret o walce z paskar-
stwem. 

20 listopada 1918 r. pierwsi 
niepodległość Polski uznali Niem-
cy (większość państw uznała ten 
fakt kilka miesięcy później, w lu-
tym 1919 roku). 

Jesteśmy pod telefonami 
Przypominamy, że z powodu zagrożenia koronawirusem nie działają 
obecnie biura oddziałów Zarządu Regionu „Solidarności”. Z kolei 
w siedzibie ZRG praca odbywa się w systemie dyżurowym. W związ-
ku z tym każda wizyta powinna być poprzedzona telefonicznym 
umówieniem się (poszczególne telefony można sprawdzić na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl/kontakt). Podczas przebywania w budynku 
należy mieć założoną na usta oraz nos maseczkę ochronną. 

Tyle ma wynieść tegoroczna inflacja. Informacja została zawarta
w opublikowanym przez NBP raporcie o wzroście gospodarczym. 
W przyszłym roku, według autorów dokumentu, będzie to 2,6 pro-
cent, a w 2022 roku 2,7 procent. 

Koronawirus 
na Pomorzu

Z dzisiejszych (18 listopada) 
danych wojewódzkiego inspek-
tora sanitarnego wynika, że na 
Pomorzu na koronawirusa za-
chorowało już ponad 41 tysięcy 
osób. W ciągu ostatniej doby 
zdiagnozowanych zostało 1313,  
z czego najwięcej w Gdańsku 
(195), Gdyni (140) i Słupsku (98) 
oraz powiatach gdańskim (123), 
wejherowskim (101) i słupskim 
(85). Na drugim końcu listy są 
powiaty sztumski (20 osób),  sta-
rogardzki (17 osób) oraz Sopot 

W takiej sytuacji masz prawo 
do zasiłku opiekuńczego. – Wa-
runkiem jest objęcie ubezpiecze-
niem chorobowym w związku 
z zatrudnieniem na podstawie 
umowy o pracę, umowy zlecenia 
czy prowadzeniem działalności 
gospodarczej – przypomina rzecz-
nik prasowy ZUS województwa 
pomorskiego Krzysztof Cieszyń-
ski. 

Ubezpieczony może wystąpić 
o zasiłek, jeśli opiekuje się prze-
bywającym na obowiązkowej 
kwarantannie lub objętym izola-
cją domową dzieckiem do lat 14. 
Świadczenie przysługuje również 
w przypadku opieki nad dziec-
kiem z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudzia-
łu na co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Zasiłek dostaniemy także, gdy 
musimy się zaopiekować innym 
członkiem rodziny (kwarantanna 
lub izolacja są traktowane tak samo 
jak choroba osoby pod opieką).

Jak przypomina ZUS, od 24 
października podstawą do wypłaty 
zasiłku opiekuńczego jest oświad-
czenie ubezpieczonego o koniecz-
ności opieki nad dzieckiem lub 
członkiem rodziny przebywającym 
na kwarantannie lub w izolacji. Po-
winno ono zawierać: imię i nazwi-
sko ubezpieczonego, numer PESEL, 
dane dziecka lub członka rodziny 
odbywającego kwarantannę albo 
izolację, dzień jej rozpoczęcia i za-
kończenia oraz podpis. 

Opiekujesz się dzieckiem na kwarantannie? 

(12 osób). – Aktualnie hospitali-
zowanych jest 649 osób – infor-
muje Sanepid. 

Zmarły kolejnych 29 osób 
z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2, z czego zdecy-
dowana większość (28) miała 
choroby współistniejące i była 
w wieku od 65 do 91 lat (jedna 
osoba miała 47 lat). 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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