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Wsparcie dla rodzin

Apelujemy o wpłaty

Obchodziliśmy rocznice
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jąc wiązanki 
kwiatów pod 
pomnik ami 
Jana Pawła II 
i Ronalda Re-
agana, Józefa 
Piłsudskiego, 
Anny Walen-

tynowicz, uczestnicząc we mszy 
św. za Ojczyznę, miałem świado-
mość, że to także rocznica drugie-
go dnia strajków z sierpnia 1980. 
Ten strajk, oprócz postulatów eko-
nomicznych, był też walką o pra-
wo mówienia prawdy, pielęgno-
wania grobów i pamięci naszych 
przodków. Postulat 3 z 21 mówił: 
„przestrzegać zagwarantowaną 
w Konstytucji PRL wolność słowa, 
druku, publikacji”. To niezwykłe, 
że Polska od wieków, borykając 
się z przeciwnikami z zewnątrz, 
czasami i z wewnątrz, miała wiel-
kich patriotów. Co ważne, żyją 
oni także współcześnie. Myślę tu 
m.in. o środowisku niezłomnych 
ludzi skupionych w Stowarzysze-
niu „Godność”. Ten rok jest dla 
nich szczególny, gdyż kilka tygo-
dni temu prezes Czesław Nowak 
został uhonorowany przez IPN 
tytułem „Kustosz Pamięci Narodo-
wej”. Ta nazwa w piękny sposób 
oddaje istotę działań stowarzy-
szenia. To powód do podzięko-
wań. A 15 sierpnia to dramatyczny 
�nał zwycięskiego boju z Bol-
szewikami niedaleko Warszawy. 
Na szar�e wiązanki poprosiłem
o napisanie „Chwała Bohaterom”. 
Jedną z takich osób był Andrzej 
Lipowski, mój dziadek, walczący 
w Powstaniu Wielkopolskim, po-
tem odznaczony za udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej.  Jemu, 
jak i wszystkim broniącym odro-
dzonej II Rzeczpospolitej, ale też 
żołnierzom, ludziom walczącym 
o godność w Grudniu ‘70, w Sierp-
niu ‘80, w stanie wojennym, chciał-
bym w imieniu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S” podziękować.

Wojciech Książek, 
przewodniczący oświatowej „S” 

Regionu Gdańskiego 

Kwiaty  
na 15 sierpnia

NASZYM ZDANIEM

Związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” i stowarzyszenie „Godność” 
uczcili rocznice wybuchu strajków 
w 1980 i 1988 roku oraz zwycię-
skiej bitwy z bolszewikami w 1920 
roku.

– Możemy w sposób nieskrę-
powany celebrować uroczystości 
związane z rocznicą Bitwy War-
szawskiej i Świętem Wojska Pol-
skiego. To zasługa Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność” i zrywu sprzed 
41 lat, że dziś możemy uroczysto-
ści 15 sierpnia, ale i 3 maja oraz 11 
listopada, świętować w sposób 
spokojny, otwarty i wolny – mówił 
uczestniczący w uroczystościach 

Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność”. 

Z kolei prezes „Godności” Cze-
sław Nowak przypomniał zasługi 
św. Jana Pawła II i prezydenta Re-
agana dla Polski.

Po uroczystościach pod po-
mnikiem Jana Pawła II i Ronalda 
Reagana na gdańskim Przymorzu, 
kilkadziesiąt osób oddało cześć 
bohaterom pod pomnikiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego we 
Wrzeszczu, a następnie przeszło 
pod pomnik Anny Walentynowicz. 
Niedzielne uroczystości w Gdań-
sku zakończyły msze święte. 
Pełna relacja znajduje się 
TUTAJ...>> 

Letni sezon sprzyja poprawie 
sytuacji na regionalnym rynku 
pracy. W porównaniu z czerwcem 
nastąpił nieznaczny spadek sto-
py bezrobocia. Do powiatowych 
urzędów pracy wpłynęło 10,1 tys. 
ofert (o prawie 18 proc. więcej niż 
w poprzednim miesiącu), a w po-
równaniu z lipcem 2020 odno-

towano 36 proc. wzrostu liczby 
wolnych miejsc pracy. Według sta-
nu na 31 lipca liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych wyniosła 53,6 
tysięcy (o 2,1 proc. mniej niż przed 
miesiącem). 

Zmniejszeniu uległa liczba za-
rejestrowanych oświadczeń o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcom. 

Rynek pracy w lipcu

Rodzinny kapitał opiekuńczy to 
nowa propozycja, która ma wejść w 
życie 1 stycznia 2022 roku i pomóc 
młodym ludziom podjąć decyzję 
o posiadaniu dzieci. Będzie przy-
sługiwał na każde drugie i kolejne 
dziecko w rodzinie w wieku od ukoń-
czenia 12. do 36. miesiąca życia w 
maksymalnej wysokości 12 tys. zł (na 
dziecko). Rodzice będą go mogli ela-
stycznie wykorzystać (otrzymywać 
świadczenie przez rok w wysokości 
1 tys. zł miesięcznie lub przez dwa 
lata po 500 zł miesięcznie). To rodzice 
zdecydują, czy przeznaczą środki np. 
na opłacenie miejsca w żłobku, wy-
nagrodzenie dla niani lub pokrycie 
samodzielnej opieki nad dzieckiem. 
Świadczenie nie będzie uzależnione 
od dochodów rodziny.

Nowa wystawa

Na Placu Solidarności w Gdań-
sku można oglądać wystawę 
„TU rodziła się opozycja. Między 
Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80”. 
Ekspozycja została przygotowana 
z okazji 45. rocznicy protestów 
robotniczych w czerwcu 1976 r. 
w Radomiu, Ursusie i Płocku. 
– Opozycja przedsierpniowa była 
bardzo nieliczna – podkreślał w 
czasie otwarcia dr Piotr Brzeziń-
ski z IPN, autor regionalnej części 
wystawy. – Bez działalności KOR 
i WZZ Wybrzeża, Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela strajki 
sierpniowe wyglądałyby inaczej. 
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rocznica-bitwy-warszawskiej-i-sierpniowych-strajkow
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-xix-edycja
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Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, jakimi przesłankami kierują się wła-
dze Gdańska, to ten przykład to pokazuje. W mojej ocenie to złośliwość, 
co najczęściej wynika z charakteru albo przesłanek ideologicznych.  

Krzysztof Dośla na antenie Radia Gdańsk o nałożeniu na nasz 
Związek kary za rocznicowe banery, w sytuacji gdy we Wrzeszczu wisi 

duży mural przypominający o tej samej rocznicy

WYDARZYŁO SIĘ
 

 18.08.1980 r.  
Rozpoczął się 
strajk w Stoczni im. 
Adolfa Warskiego 
w Szczecinie.

 19.08.1901 r.  
Poświęcony został 
krzyż znajdujący 
się na Giewoncie.

 22.08.1988 r. 
Rozpoczął się 
strajk w Stoczni 
Gdańskiej i Stoczni 
Północnej.

MKS z siedzibą w Stoczni Gdańskiej
HISTORIA 1980

O tylu nowych przypadkach zachorowania na koronawirusa 
na Pomorzu poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. 
Chorzy są z Gdańska, Gdyni i Słupska oraz powiatów gdań-
skiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego oraz 
słupskiego i starogardzkiego. 

PRAWNIK INFORMUJE

Obchody w Strzebielinku

W nocy z 16 na 17 sierpnia 
1980 roku na terenie Stoczni 
Gdańskiej powstaje Międzyzakła-
dowy Komitet Strajkowy reprezen-
tując 28 strajkujących zakładów 
pracy Trójmiasta. Mimo niedzieli 
(17 sierpnia) do Stoczni Gdańskiej 
powraca część pracowników, któ-
rzy opuścili ją poprzedniego dnia 
po ogłoszeniu przez Lecha Wałęsę 
zakończenie strajku. 

Strajk w Stoczni Gdańskiej trwał 
od 14 do 16 sierpnia, kiedy to Ko-
mitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej 
podpisał porozumienie z dyrekcją. 
Stoczniowcy uzyskali podwyżki, 
przywrócenie do pracy wcześniej 
zwolnionych Anny Walentynowicz i 

Lecha Wałęsy, a także m.in.n obietni-
cę upamiętnienia o�ar Grudnia 70.

Momentem przełomowym był 
dzień 17 sierpnia kiedy to na te-
renie Stoczni Gdańskiej, Stoczni 
Gdyńskiej oraz Porcie Gdyńskim 
zostały odprawione msze św. 
W godzinach nocnych z 17 na 18 
sierpnia MKS na podstawie po-
stulatów zakładowych formułuje 
21 postulatów wspólnych dla 
wszystkich strajkujących zakła-
dów pracy. 18 sierpnia delegacja 
MKS reprezentująca już 156 za-
kładów pracy wręczyła wojewo-
dzie gdańskiemu listę 21 postula-
tów i wezwała rząd do szybkiego 
podjęcia rozmów. 
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Przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980.

Od 1 kwietnia 2021 obowiązują 
nowe, korzystniejsze tablice trwa-
nia życia. To dobra wiadomość dla 
osób, które ukończą wiek eme-
rytalny między kwietniem br. 
a marcem przyszłego roku. Na 
nowych tablicach zyskają także 
osoby, które w poprzednich latach 
zdecydowały się odłożyć decyzję 
o przejściu na emeryturę. 

W przypadku osoby 60-letniej 
w tegorocznych tabelach średnie 
dalsze trwanie życia wynosi 247,7 
miesięcy, a więc aż o 13,8 miesięcy 
mniej niż przed rokiem. Dla osoby 
65-letniej parametr ten zmalał o 
13,3 miesięcy do 204,3 miesięcy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych będzie wykorzystywał nową 
tablicę do obliczenia wysokości 
emerytury osobom, które w tym 
okresie ukończą wiek emerytalny 
i złożą wniosek o to świadczenie. 
Osoby takie nie muszą jednak spie-
szyć się z przejściem na emeryturę, 

Kiedy można przeliczyć 
emeryturę? 

aby skorzystać z tegorocznej tabli-
cy GUS. Przyznając emeryturę ZUS 
zawsze sprawdza, czy dla zaintere-
sowanego korzystniejsza jest obo-
wiązująca tablica w chwili złożenia 
wniosku, czy ta, która obowiązywa-
ła w momencie, gdy ukończył on 
swój wiek emerytalny. ZUS do obli-
czeń przyjmuje tę korzystniejszą. 

Na zmianach dotyczących no-
wych tablic nie skorzystają ubez-
pieczeni, którzy od dawna są na 
emeryturze i korzystali już z moż-
liwości przeliczenia np. z uwagi na 
ukończenie powszechnego wieku 
emerytalnego.
Stan prawny na dzień 17.08.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Opowiadając się za emerytu-
rami stażowymi działasz nie tylko 
w swoim interesie, ale w imieniu 
wszystkich pracowników, którzy 
ciężką pracą zapracowali lub za-
pracują na zasłużony odpoczynek. 
Podpisując się pod obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą „Emery-
tura za staż” bierzesz udział w de-

 Zbieramy podpisy 

mokracji bezpośredniej. Wszyst-
kie informacje na temat projektu 
znajdują się TUTAJ... >>

Mija 40 lat od czasu, kiedy ko-
muniści utworzyli w Strzebielinku 
obóz internowania dla działaczy 
opozycyjnych. Dzięki Stowarzy-
szeniu Strzebielinek co roku 15 
sierpnia odbywają się tam uroczy-
stości upamiętniające. 

 – Ludzie byli aresztowani i za-
mykani za tym murem, tylko dlate-
go, że działali w strukturach „Soli-
darności” – mówił przewodniczący 
gdańskiej „Solidarności” Krzysztof 
Dośla podczas uroczystości zorga-
nizowanej przed dawnym obozem 
internowania. – Komunistyczna 

władza chciała w ten sposób zabić 
nadzieję. Nie udało im się to. 

Tegoroczne obchody były 
szczególne, ponieważ połączone 
z wręczenia odznaczeń państwo-
wych działaczom opozycji wobec 
dyktatury komunistycznej z lat 
1956-1989. Krzyż Wolności i So-
lidarności otrzymali Andrzej By-
sewski, Mirosław Kamieński, Maria 
Ałła Walentynowicz, Leon Wicza-
nowski, Stanisław Zwolicki oraz 
pośmiertnie Zenon Baranowicz 
i Witold Walentynowicz. 
Pełna relacja TUTAJ…>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://emeryturazastaz.pl
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strzebielinek-nie-udalo-sie-zabic-nadziei
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