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Radio w hołdzie  
Jak co roku w obchody roczni-

cowe „Solidarności” włączyło się 
Radio Gdańsk, gdzie zorganizowa-
na została m.in. debata poświęco-
na Annie Walentynowicz. O jej roli, 
a także wydarzeniach, w których 
uczestniczyła, rozmawiali prof. Sła-
womir Cenckiewicz, biograf „Anny 
Solidarność”, dr Adam Chmielecki, 
prezes Radia Gdańsk oraz Janusz 
Walentynowicz, syn Anny Walen-
tynowicz.  

– Nie zależało jej na byciu 
kimś ważnym, na zaszczytach, 
dla niej najważniejsza była praw-
da i sprawiedliwość – mówił syn 
„Anny Solidarność”. – Brzydziła się 
kłamstwem, dla niej prawda była 
rzeczą nadrzędną. Nie funkcjono-
wało w jej pojęciu coś takiego jak 
mniejsze zło. Zło zawsze pozosta-
wało złem, bez względu na to, czy 
było małe, czy duże. 

Forum rozwoju
Czwarta edycja Forum Wizja 

Rozwoju odbyło się w minionym 
tygodniu w Gdyni. Uczestnicy, 
w tym Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” zajęli 
się najważniejszymi wyzwaniami 
stojącymi przed polską gospo-
darką, m.in. związanymi z szeroko 
pojętym bezpieczeństwem, ener-
getyką, gospodarką morską, czy 
rozwojem społeczności lokalnych. 
Odbyła się także uroczysta gala, 
podczas której wręczono nagrody 
gospodarcze. 

Dla „sezonowych”
Trwa kampania informacyjna 

„Prawa przez cały rok”. Europejski 
Urząd ds. Pracy zwraca w niej uwa-
gę na potrzebę rozpowszechniania 
wiadomości na temat sprawiedli-
wych i bezpiecznych warunków 
pracowników sezonowych, którzy 
zatrudniani są w krajach UE. Szacuje 
się bowiem, że każdego roku około 
850 tysięcy obywateli UE podejmu-
je sezonową pracę poza państwem 
pochodzenia. Mobilni pracownicy 
mają takie same prawa jak pracow-
nicy lokalni. Jednak biorąc pod uwa-
gę ich tymczasowy charakter, mogą 
być bardziej narażeni na oszustwa. 

To te 
strajki dały 
nam wol-
ność, o którą 
walczyliśmy 
przez kilka-
dziesiąt lat. 
O prawa pra-
c o w n i c z e , 

wolność człowieka, godność pra-
cownika. 

To także okrągła, 40 rocznica 
wydania pierwszego numeru Ty-
godnika Solidarność, 2 kwietnia 
1981 roku. 

Nie byłoby NSZZ „Solidarność” 
gdyby nie polski Kościół i duchowy 
przywódca Solidarności św. Jan Pa-
weł II. To on obudził w nas solidar-
ność 2 czerwca 1979 roku. I dzięki 
wielu księżom, którzy oddali życie 
za „Solidarność” i wolną ojczyznę. 
Dzisiaj o nich także musimy wspo-
minać. To, że szukaliśmy i znajdo-
waliśmy schronienie w kościele 
w tych trudnych czasach lat 80 
– i mówię to jako przewodniczący 
chrześcijańskiego związku zawodo-
wego, którego patronem jest bł. ks. 
Popiełuszko – pamiętajmy o tym, 
a zczególnie w tych chwilach, gdzie 
my jako katolicy i  nasz Kościół jest 
atakowany. (…) 

Panie premierze, ja bardzo 
dziękuje za pana słowa, że te 
postulaty to nie tylko relikt prze-
szłości, że to postulaty, które są 
wyryte w naszych sercach. Tak to 
odbieramy jako członkowie NSZZ 
„Solidarność”. Bo dla nas to nie 
tylko zbiór, który wpisany jest na 
listę UNESCO. Związek zawodowy 
„Solidarność” to żywa historia i co 
roku spotykamy się w tej sali, a ja 
w imieniu członków „Solidarności” 
zdaje swoisty raport z wykonania 
postulatów z sierpnia 1980 roku. 
Bo to nasz obowiązek, aby realizo-
wać postulaty naszych bohaterów 
z 1980 roku.

Piotr Duda  
przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”
Jest to fragment wystąpienia 
w Sali BHP, czytaj więcej...>>

Nie ma 
wolności bez 
„Solidarności”

NASZYM ZDANIEM

– Sierpień ’80 był upamiętniany 
przede wszystkim przez wystąpie-
nia uliczne, starcia na niewyobra-
żalną dziś skalę, ponieważ często 
występowało po kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi – mówił podczas po-
niedziałkowej konferencji „Walka 
o pamięć. Dorobek i spuścizna 
NSZZ Solidarność”, jaka została 
zorganizowana w Gdyni, dr Alek-
sander Kozicki, moderator spotka-
nia. – Stopień brutalności, środków 
i sił, jakie pożytkowano przeciwko 
ludziom, którzy chceli uczcić idee, 
były niewspółmiernie większe, a 
brutalność nieokiełznana. 

– Pamietam postrzeganie, że 
do momentu wprowadzenia sta-
nu wojennego, że niemożliwe jest, 
aby komuniści podnieśli rękę na 
10-milionowy związek – stwierdził 
z kolei inny uczestnik debaty Ja-
nusz Śniadek. 

W konferencji wzięli udział 
także Piotr Brzeziński, Robert 
Chrzanowski (IPN Gdańsk), Małgo-
rzata Sokołowska (autorka książek 
o Gdyni) oraz Roman Stegart (TKZ 
NSZZ Solidarność).

Pełna relacja na naszej stronie 
TUTAJ…>>

Walka o pamięć…

Minęło 41 lat od podpisania Po-
rozumień Sierpniowych w Gdań-
sku. Zakończył się, trwający od 14 
sierpnia 1980 roku strajk w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenia. Porozumienie 
otworzyło drogę do powstania 
„Solidarności”.

W ramach obchodów w waż-
nych historycznie miejscach 
składane były wiązanki kwiatów, 
odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń bohaterom strajków 
sierpniowych oraz Krzyży Wolno-
ści i Solidarności, strajkowa biesia-

da, występy artystyczne, a także 
uroczyste posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ Soli-
darność”, w którym wziął udział 
m.in. premier Mateusz Morawiec-
ki. Zorganizowana została także 
prezentacja wystawy plenerowej 
IPN „TU rodziła się Solidarność” 
oraz spotkanie rocznicowe dla za-
proszonych gości i wręczenie sty-
pendiów NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości uwieńczyła 
msza św. w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku.

Nasze uroczystości
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konferencja-walka-o-pamiec-dorobek-i-spuscizna-nszz-solidarnosc
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomost-miedzy-przeszloscia-a-terazniejszoscia-co-nam-zostalo-z-sierpnia-80-i-dokad-zmierzamy
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5265 osób

Dzisiaj będzie ponad 350 przypadków, co w stosunku do poprzedniego 
tygodnia oznacza ponad 50-procentowy wzrost, więc może dobrze, że 
jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że 
pandemia cały czas jest z nami.

Adam Niedzielski, minister zdrowia na radiowej antenie 

WYDARZYŁO SIĘ
 

 1.09.1939 r. 
Agresja na Polskę 
rozpoczynająca II 
wojnę światową.

 2.09.1939 r. 
Niemcy założyli 
obóz koncentra-
cyjny w Stuttho�e.

 8.09.1968 r. 
Ryszard Siwiec 
dokonał samospa-
lenia w proteście 
przeciw inwazji na 
Czechosłowację.

Po sierpniu był gorący wrzesień
HISTORIA 1980

Tyle osób zachorowało na covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni 
(zmarło 79 osób). To sytuuje Polskę w drugiej setce państw na świecie. 
Dużo więcej zachorowań było w sierpniu w krajach zdecydowanie mniej-
szych, jak choćby na Litwie, w Estonii, Słowenii, Mołdawii czy Norwegii. 
Liderem światowym pozostają Stany Zjednoczone, gdzie w sierpniu za-
chorowało ponad 4 miliony, a zmarło blisko 25 tysięcy. Wiosną przez jakiś 
czas byliśmy w niechlubnej czołówce tak zachorowań, jak i zgonów.

Sztafeta pokoleń

57 proc. pracowników przyzna-
je, że zdarza się im odbierać służbo-
we telefony na urlopie, 43 proc. od-
pisuje na służbowe maile - wynika 
z 44. edycji Monitora Rynku Pracy 
Instytutu Badawczego Randstad. 
Najczęściej robią tak pracownicy z 
wyższym wykształceniem. 

W badaniu niemal połowa 
pracowników zadeklarowała, 
że w ich �rmie należy planować
urlop z wyprzedzeniem, im więk-
sza jest �rma, tym częściej jest to
wymagane. 34 proc. pracowników 
mówi, że ma narzucony limit dni, 
które mogą wykorzystać w czasie 
jednorazowego urlopu – najczę-
ściej jest to od 10 do 15 dni.

Odsetek pracowników, którzy 
nie wykorzystali przysługującego 
urlopu w minionym roku utrzy-
muje się na zbliżonym poziomie 
(50 proc.) co w 2018 r. (wówczas 
54 proc.). Średnia liczba niewyko-
rzystanego urlopu to nadal 10 dni 
mimo, że w związku z epidemią 

Gdańskie porozumienia sierp-
niowe nie zakończyły batalii o 
niezależny od władz PRL związek 
zawodowy. Władze, szczególnie te 
wojewódzkie, i dyrekcje zakładów 
pracy nie zamierzały ustępować 
zbyt łatwo. Utrzymywało się straj-
kowe wrzenie. 

W kolejnych miastach wybu-
chały strajki i podpisywane były 
porozumienia. Gdy w Gdańsku 1 
września MKZ Niezależnych Związ-
ków Zawodowych wprowadzał się 
do siedziby przy ul. Marchlewskie-
go 13, w Toruniu komisja rządowa 
podpisywała porozumienie z tam-
tejszym MKS. Strajkowała Huta Ka-
towice, stał Górny Śląsk i Zagłębie 
nim 3 września w KWK „Manifest 
Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju za-
warto porozumienie. Trwał strajk 
w bytomskich kopalniach, zanim 
porozumienie zaakceptowało to 
zawarte w Jastrzębiu. 

W Białymstoku zawrzało 4 
września 1980 r., gdy do strajku 

przystąpiło wiele zakładów pra-
cy, natomiast 12 października 
1980 r. ukonstytuował się biało-
stocki MKZ. 4 września w Hucie 
Katowice podpisano porozumie-
nie, a przedstawiciele warszaw-
skich zakładów pracy powołali 
Tymczasowy Zarząd NSZZ „Ma-
zowsze”. 

17 września 1980 r. w Gdańsku 
zebrali się przedstawiciele NSZZ 
z całego kraju. Na wniosek mece-
nasa Jana Olszewskiego gdański 
MKZ miał przygotować projekt 
statutu, a wszystkie MKZ-ty po-
winny zarejestrować się jako jeden 
związek zawodowy. Przedstawiciel 
z Warszawy Karol Modzelewski 
zaproponował nazwę Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Rodził się wielki, 
niezależny ruch związkowy, a tym-
czasem 13 września 1980 r. władze 
komunistyczne podjęły przygo-
towania do wprowadzenia stanu 
wojennego.
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Telefony na urlopie

pracodawca mógł wysłać pracow-
nika na zaległy urlop w wybranym 
przez siebie terminie - zaznaczono 
w raporcie.

– Z jednej strony sytuacja epi-
demiologiczna nie sprzyjała pla-
nowaniu urlopów. Wygląda też na 
to, że w czasie pandemii pracow-
nicy byli na tyle obciążeni pracą, 
że na odbiór zaległego urlopu 
brakowało czasu – skomentowa-
ła dyrektor personalna i członek 
zarządu Randstad Polska Monika 
Hryniszyn. 

Podczas uroczystego posiedze-
nia ZRG NSZZ „S”, które odbyło się 
we wtorek, wręczono stypendia 
19 uczniom. M.in. do tych wyróż-
nień, które stały się symbolem 
„Sierpnia”, nawiązywali uczestnicy 
uroczystości.  

– Kamienie milowe, które pro-
wadziły do powstania „Solidar-
ności” to wysiłek pokoleń robot-
ników, inteligentów, studentów 
i rolników – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki. 

– Postulaty, które były podpi-
sywane, dla nas wszystkich stano-
wią wyzwanie. W swojej treści, ale 
przede wszystkim duchu, nadal 
stanowią nasz drogowskaz. Dzisiaj 
dzień radości, ale też dzień pa-
mięci o tych, którzy na drodze do 
wolności oddali swoje życie, stra-
cili zdrowie. Dzięki wysiłkom ludzi 
„Solidarności” na przestrzeni wielu 

lat, żyjemy w suwerennym poli-
tycznie i gospodarczo państwie 
– powiedział Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas posiedzenia odczytany 
został list Jarosława Kaczyńskiego 
do uczestników. Prezes PiS podkre-
ślił w nim, że miał - wraz ze swoim 
bratem – „szczęście uczestniczyć 
w zmaganiach o wolną Polskę”. 
Wyraził też dumę z brata, który „do 
ostatnich dni był wierny etosowi 
i dziedzictwu Solidarności”. 

– Strajkującym towarzyszyli 
kapłani, odprawiali msze święte 
i spowiadali, umacniali homiliami 
–  przypomniał z kolei podczas 
mszy św. arcybiskup Tadeusz Woj-
da – a ważnym wsparciem i umoc-
nieniem był dla nich papież Jan 
Paweł II, w którego bezgranicznie 
wierzyli.  
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk


1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków 
zawodowych, wynikająca z raty�kowanej przez PRL Konwencji nr 87
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkują-
cym i osobom wspomagającym.

3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, dru-
ku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydaw-
nictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicie-
li wszystkich wyznań.

4 a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po 
strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za prze-
konania,

b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadro-
żyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

c) znieść represje za przekonania.

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.

6 Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytu-
acji kryzysowej poprzez:

a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji 
społeczno-gospodarczej,

b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym 
uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wyna-
grodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu 
CRZZ.

8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł 
na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu 
cen i spadku wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żyw-
nościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.

11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do 
czasu opanowania sytuacji na rynku).

12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie we-
wnętrznym.

13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwali-
�kacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB
i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwi-
dowanie specjalnej sprzedaży, itp.

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 
55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn bez względu na wiek.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie 
wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę 
medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla 
dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wy-
chowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu 
ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompen-
sować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi 
płatnymi dniami wolnymi od pracy. 

21 postulatów Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w Gdańsku 
z 17 sierpnia 1980 roku
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