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Prezes IPN z Gdańska
Senat wyraził zgodę na po-

wołanie dr. Karola Nawrockiego, 
dyrektora Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku na stanowisko 
prezesa IPN. 52 senatorów było za 
jego kandydaturą, 47 było prze-
ciw, jeden wstrzymał się od głosu. 
Wybór poprzedziła debata o poli-
tyce historycznej. Więcej…>>

Wolność jest w nas
W programie tegorocznych 

obchodów narodzin NSZZ „Soli-
darność” Fundacja Kultury WOBEC 
przygotowuje wydarzenie arty-
styczne  „Wolność jest w nas”. 21 
sierpnia br. od godz. 17 w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
wystąpią wokaliści i muzycy, a go-
ście koncertu będą mogli  zoba-
czyć wystawę malarstwa i rzeźby. 

Więcej…>>
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Apelujemy 
o wpłaty

Przed nami rozstrzygnięcie 
dziewiętnastej już edycji rozdziału 
środków z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Finał i wręczenie od-
będą się 31 sierpnia. Do tej pory 
przyznaliśmy 689 stypendiów dla 
zdolnej młodzieży z rodzin nie-
zamożnych. Zwracamy się z ser-
deczną prośbą o wpłaty na konto 
funduszu. Środki są gromadzone 
na koncie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, która posiada sta-
tus organizacji pożytku publicz-
nego: 41 7065 0002 0652 4155 
2804 0001 (z dopiskiem „Fundusz 
Stypendialny” oraz informacją, kto 
wpłaca). 

Stocznia zablokowana

Trwa akcja zbierania podpisów 
pod obywatelskim projektem zmia-
ny systemu emerytalnego wprowa-
dzającym tzw. emerytury stażowe. 
Pracujący, który chce odejść na 
emeryturę nie tworzy obciążenia 
budżetu, gdyż jest ona wypłacona 
z jego  kapitału emerytalnego, po-
chodzącego ze składek. Emerytura 
stażowa to możliwość przejścia na 
emeryturę bez względu na wiek po 

Konstytucyjny zakaz handlu 

Zbieramy podpisy
wykazaniu się okresem ubezpie-
czeniowym – 40 lat dla męż-
czyzn i 35 lat dla kobiet. Jeśli 
wpłaciło się składki pozwala-
jące na wypłatę co najmniej 
minimalnej emerytury, każdy 
będzie miał prawo dokonać 
wyboru, czy chce dalej praco-
wać, czy zakończyć zawodową 
aktywność. 
Poradnik prawny tutaj…>>

Trybunał Konstytucyjny 27 lip-
ca br. orzekł o konstytucyjności 
przepisów dotyczących zakazu 
handlu w niedzielę. Orzeczenie 
zapadło większością głosów. 
Trybunał orzekł, że „w niedziele 
i święta w placówkach handlo-
wych handel oraz wykonywanie 
czynności związanych z handlem, 
powierzanie pracownikowi lub za-
trudnionemu wykonywania pracy 

w handlu oraz wykonywania czyn-
ności związanych z handlem – są 
zakazane”.  

W Sejmie jest też projekt, któ-
ry ogranicza wyjątki od zakazu, 
m.in. możliwość powoływania 
się na status placówki pocztowej. 
Sprawa jest pilna. Czas najwyższy 
zamknąć tę furtkę, czyniącą �kcję
z przepisów prawa. 

Więcej…>>

W Gdańsku przeciwko koronawirusowi, wywołującemu COVID–19, 
do 28 lipca br. zaszczepiło się w pełni 273 257 osób, czyli 58 proc. miesz-
kańców. To 10 wynik wśród polskich gmin. W Krynicy Morskiej w pełni 
zaszczepionych jest 735, czyli 56,9 proc. mieszkańców. W Sopocie 19 844 
(56,2 proc.), w Gdyni 135 370 (55,2 proc.), w Łebie 1 864 (52,6 proc.), 
w Pruszczu Gdańskim 15 969 (50,5 proc.), a w Pucku 5 593 (50,2 proc.).  
Mapa punktów szczepień (aktualizowana na bieżąco) tutaj…>>

Międzynarodowa Rada Ochro-
ny Zabytków i Miejsc Historycz-
nych (ICOMOS) nie rekomenduje 
umieszczenia Stoczni Gdańskiej 
na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wyróżnienie miejsca, 
w którym zrodził się NSZZ „Solidar-
ność” mogłoby urazić uczucia… 
komunistów na całym świecie. Ar-
gumenty, aby nie wpisać Stoczni 
Gdańskiej, miejsca narodzin „So-
lidarności” i symbolu uniesienia 
żelaznej kurtyny w Europie, miej-
sca o ogromnym znaczeniu dla 
historii świata na listę UNESCO, są 
paradoksalne. Sprawa nie została 
jeszcze zakończona. Autorzy opinii 
dla UNESCO zdają się nie zauważać, 
że terror komunistyczny pochłonął 
w XX wieku co najmniej 60 milio-
nów istnień ludzkich! Owładnięci 

ideologią Marksa, Engelsa i Lenina 
zabijali masowo w Rosji, w Chinach, 
w Kambodży, sprowadzili klęskę 
głodu na Ukrainę. Czy opinia Rady 
ma związek z faktem, że sesja Ko-
mitetu Światowego Dziedzictwa 

Pomorskie 
szczepienia

UNESCO odbywa się w Fúzhōu 
w Chińskiej Republice Ludowej? Mi-
nisterstwo Kultury Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu domagają się 
ponownego rozpatrzenia wniosku 
i nowej ekspertyzy. Więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/karol-nawrocki-wybrany-na-nowego-prezesa-ipn
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolnosc-jest-w-nas-koncert-z-okazji-41-rocznicy-solidarnosci
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zakaz-handlu-w-niedziele-zgodny-z-konstytucja-ale-nie-w-biedronce
https://solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2021/07/Informacja-prawna-nt.-zasad-prowadzenia-akcji-zbierania-podpisow.pdf
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czy-stocznia-gdanska-znajdzie-sie-na-liscie-unesco
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Ślubuję: respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać 
zasady szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem 
fair play; wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić 
osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. 

Pierre de Coubertin, przysięga olimpijska z 1920 r.  
(wersja współczesna)

WYDARZYŁO SIĘ
 

 29 lipca 1941 
O. Maksymilian Ma-
ria Kolbe dobrowol-
nie wybrał śmierć 
głodową w zamian 
za współwięźnia 
w KL Auschwitz.

 29 lipca 1979 
W Gdańsku po-
wstał Ruch Młodej 
Polski, nawiązują-
cy do prawicowej 
myśli politycznej.

 2 sierpnia 1940  
Sformowano 303 
Dywizjon Myśliw-
ski Warszawski 
Polskich Sił 
Powietrznych  
w Wlk. Brytanii.

Chwała zwyciężonym
HISTORIA 1944

Pierwszy medal (srebrny) dla Polski na igrzyskach w Tokio, 28 lipca 
br., w piątym dniu olimpiady, zdobyła wioślarska kobieca czwór-
ka podwójna Katarzyna Zillmann, Maria Sajdak, Marta Wieliczko 
i Agnieszka Kobus–Zawojska. 
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Miecznik wyjdzie  
w morze

O ochronie praw pracowni-
czych marynarzy m.in. w procedo-
wanym projekcie dyrektywy Unii 
Europejskiej, dotyczącej adekwat-
nych minimalnych wynagrodzeń 
oraz w drastycznym przypadku 
uwięzienia przez piratów mó-
wił w audycji „Głos pracownika” 
wyemitowanej na antenie Radia 
Gdańsk 26 lipca br. Andrzej Kościk, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”. 
Podstawowych praw marynarzy, 
obowiązków i praw armatorów 
oraz państw rejestrujących statki 
dotyczy ustawa o pracy na morzu 

27 lipca br. w Gdyni minister 
obrony narodowej Mariusz Błasz-
czak zatwierdził umowę na budowę 
i zakup trzech fregat dla Marynarki 
Wojennej RP w ramach programu 
Miecznik. Wybuduje je konsorcjum 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ 
Stocznia Wojenna) i Remontowej 
Shipbuilding S.A. z grupy  Remonto-
wa Holding. Wielozadaniowe okrę-
ty, wyposażone w nowoczesne sys-
temy radiolokacyjne, artyleryjskie i 
rakietowe zwiększą zdolności ope-
racyjne na morzu. Kontrakt, opiewa-
jący na około 10 mld zł, jest jednym 
z największych w historii polskiego 
przemysłu zbrojeniowego. Fregata rakietowa.

Prawa marynarza

z 2015 r., rezultat raty�kowania
przez Polskę konwencji MLC 2006 
MOP. Chociaż „piractwo” brzmi ar-
chaicznie i wydawałoby się, że ten 
problem to przeszłość, jest ono 
zmorą dzisiejszych czasów i wielu 
polskich marynarzy doświadczyło 
nielegalnego przetrzymywania. 
Audycja „Głos pracownika” w każ-
dy poniedziałek o godz. 12.30 i na 
stronie radiogdansk.pl. Audycja 
tutaj…>>

1 sierpnia br. o godz. 17 w Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku odbędzie się koncert „Artyści 
na barykadach”. Organizatorami 
wydarzenia, realizowanego z oka-
zji 77. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, są Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku oraz 

Fundacja Retro im. Mieczysława 
Fogga. Koncert będzie swoistym 
hołdem dla artystów, którzy brali 
udział w Powstaniu. Będzie trans-
mitowany w mediach społecz-
nościowych MIIWŚ. Bilety: 20 zł, 
dostępne w kasach MIIWŚ oraz na 
bilety.muzeum1939.pl

Od 1 lipca br. rodzice i opiekuno-
wie mogą składać wnioski o szkolne 
świadczenie „300 plus” z programu 
„Dobry Start”. W tym roku można 
to zrobić jedynie elektronicznie 
– za pomocą Platformy Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS, bankowości 
elektronicznej lub portalu Emp@tia. 

Pieniądze są wypłacane wyłącznie 
na rachunek bankowy. Wnioski 
można składać do 30 listopada br. 
Świadczenie „Dobry start” wynosi 
300 zł. Jest przyznawane raz w roku 
na dziecko uczące się do ukończe-
nia 20 roku życia lub 24 w przypad-
ku dzieci z niepełnosprawnościami.

„Dobry Start” tylko elektronicznie

Artyści na barykadach
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Bezprzykładne męstwo, bez-
miar heroizmu, piękna poezja, po-
ruszające piosenki i  niezabliźniona 
nigdy rana, polityczna i militarna 
– to Powstanie warszawskie. Było 
„zapisane” w nasz los od września 
1939 r. Wybuchło ze względów nie 
tyle wojskowych, co politycznych. 
Żołnierze AK i NSZ stanęli wobec 
potęgi wroga osamotnieni. Uzbro-
jeni w nieliczne steny, granaty, bu-
telki z benzyną i biało-czerwone 
opaski. Ich ideą była Polska wolna 
od niemieckiej okupacji i domina-
cji sowieckiej. 

Powstanie rozpoczęło się  
1 sierpnia 1944 r. o godzinie „W”, 
czyli o 17 (żołnierze 9. Kompa-
nii Dywersji Bojowej „Żniwiarz” 
stoczyli potyczkę z niemiecką 
żandarmerią już o godz. 13:30). 
Było �nałem akcji „Burza”. Decyzję
o rozpoczęciu walk wydał gen. 
Tadeusz Komorowski „Bór”, uzy-
skując akceptację Delegata Rzą-
du Jana Jankowskiego. Upadło 
z  braku skutecznej pomocy, gdy 
Polacy pomagali wyzwolić Fran-
cję, Belgię i Holandię. Powstanie 
doprowadziło do niespotykanej w 

swym okrucieństwie odpowiedzi 
okupanta.

Zgodnie z rozkazem gen. Ste-
fana Roweckiego „Grota” z  marca 
1943 roku akcje AK były sygno-
wane znakiem „Kotwicy”. „Polska 
Walcząca” po raz pierwszy pojawi-
ła się 20 marca 1942 r. na murach  
w Warszawie. Wyczynu tego doko-
nał harcmistrz Maciej Dawidowski 
ps. „Alek”, znany z „Kamieni na sza-
niec”. Znak składał się z litery „P” 
(Polska) oraz „W” (walka). Powstań-
cy oznaczali nim zdobyty sprzęt 
wojskowy. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/130276-prawa-pracownicze-marynarzy-a-piractwo-porwanie-i-zbrojna-napasc-pomoc-powinna-byc-bardziej-efektywna
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