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Zjazd naszego Związku
Nie dla zmian 
w Karcie

Krajowa Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” negatywnie zaopi-
niowała projekty nowelizacji Karty 
nauczyciela oraz ustawy o docho-
dach jednostek samorządu.

Proponowane przez MEiN roz-
wiązania wracają do „powszech-
nie skrytykowanych” wdrażanych 
niegdyś przez minister Katarzynę 
Hall. Więcej…>>

Czternastka
Rządowy projekt ustawy ws. 

czternastych emerytur zakłada, że 
będą one wypłacane od 25 sierp-
nia do 20 września br. Jej wysokość 
będzie równa minimalnej emery-
turze – 1338,44 zł. Przy in�acji 12
proc. „czternasta” emerytura bę-
dzie wypłacona zamiast kolejnej 
waloryzacji.  Może ona pochłonąć 
11–12 mld zł i zostanie wliczona 
w koszty tarczy antyin�acyjnej.  

NATO w stoczni
18  bm. delegacja Zespołu NATO 

do Spraw Projektowania Okrętów 
(NATO – SDCG) złożyła wizytę stu-
dyjną w Remontowa Shipbuilding, 
by zapoznać się z jej potencjałem 
produkcyjnym, projektowanymi 
i budowanymi jednostkami dla 
sił morskich. W składzie delegacji 
NATO byli inżynierowie i projek-
tanci okrętów, o�cerowie i cywilni
urzędnicy marynarek wojennych, 
resortów obrony państw NATO 
i Japonii.  

Zapraszamy 
na szkolenia

Dział Szkoleń Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” informuje, że są 
jeszcze wolne miejsca na  szkole-
nia wyjazdowe w ośrodku w Ja-
strzębiej Górze w terminach: 
20–22 czerwca br. – rokowania 
zbiorowe; 22–24 czerwca br. – Pra-
wo pracy i prawo związkowe (cz.  
I). Zgłoszenia chętnych do udziału 
w szkoleniach należy kierować te-
lefonicznie: 
58 308 42 76 i 58 305 54 79 
lub e-mailowo: 
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl.

XXX Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „S” zbierze się 26 i 27 maja 
br. w Zakopanem. Poprzedzą go 
obrady zwołanej na dziś (25 maja, 
na godz. 14) „Krajówki”. Na zjazd 
przybędzie około 300 delegatów 
oraz 200 gości, w tym  najważ-
niejsze osoby w państwie. Region 
Gdański NSZZ „S” reprezentuje 17 
delegatów.

KZD jest najwyższą władzą 
stanowiącą NSZZ „S”. Delegaci wy-
brani są przez walne zebrania de-
legatów regionów. Liczba miejsc 
przypadających regionom jest 
proporcjonalna do liczby człon-
ków Związku w regionie. Na KZD 
mandaty mają też przewodniczą-
cy zarządów regionów, przewod-
niczący rad krajowych sekretaria-
tów branżowych, przewodniczący 
Rady Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów oraz członkowie 
Prezydium Krajówki. 

Poprzedni, XXIX KZD zebrał się 
w październiku 2018 r. w setną 
rocznicę odzyskania niepodle-

głości, pod hasłem „Solidarność 
dla Niepodległej” i miał charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. 

Na XXX KZD istotnymi punk-
tami będą propozycje zmian 
w statucie Związku i w ordynacji 
wyborczej, debata nad funkcjo-
nowaniem funduszy strajkowych 
oraz wprowadzeniem „władzy 
sądowniczej” w Związku. W części 
roboczej Piotr Duda, przewodni-
czący „S”, przestawi sprawozdanie 
z prac KK NSZZ „S”.

KZD poprzedzi msza święta w 
intencji członków Związku i Ojczy-
zny, odprawiona dzisiaj o godz. 
18 w kościele Świętej Rodziny na 
Krupówkach, której przewodni-
czyć będzie ks. abp Marek Jędra-
szewski. Obrady rozpoczną się 
w Centralnym Ośrodku Sportu 
w Zakopanem w czwartek o godz. 
10. Wśród o�cjalnych gości będą
m.in. metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski, prezydent RP 
Andrzej Duda i marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek, premier Mateusz 

Morawiecki (o ile dotrze z Forum 
Ekonomicznego w Davos) oraz 
prezes IPN Karol Nawrocki i Główny 
Inspektor Pracy Katarzyna Łażew-
ska-Hrycko. Wśród gości ma być  
Mychajło Wołyniec, przewodniczą-
cy Niezależnego Związku Zawodo-
wego Górników Ukrainy (NPGU) 
i jednocześnie przewodniczący 
Ukraińskiej Konfederacji Wolnych 
Związków Zawodowych (KVPU). 

O godz. 5 nad ranem 25 maja 
br. na krzyżu na Giewoncie zawisła 
wielka �aga „Solidarności”. Wnieśli
ją na szczyt Edyta Odyjas, prze-
wodnicząca MOZ Pracowników 
Sądownictwa i Prokuratury NSZZ 
„Solidarność” i Artur Braszkiewicz, 
przewodniczący związku w KWK 
Ruda Ruch Halemba.  

Pomorska Rada Oświatowa 18 
maja br. pochyliła się nad dziećmi 
z Ukrainy, które opuściły ojczyznę z 
obawy przed wojną i podjęły naukę 
w polskich szkołach. W pomorskich 
szkołach przybyło 11 tys. uczniów z 
Ukrainy, w całym kraju stacjonarnie 
uczy się o 180 tys. więcej niż przed 
24 lutego br. Klasy przygotowaw-
cze otworzono w 9 proc. szkół. 
Problemem są różne systemy edu-
kacji i odmienne podstawy pro-
gramowe i to, że dzieci przybyły w 
trakcie roku szkolnego. Pół miliona 
uczniów z Ukrainy uczy się on–line, 
łącząc się z nauczycielami w swej 
ojczyźnie.  

– Pomagając Ukrainie poma-
gamy Polsce, a przez humanizm 
i humanitaryzm pomagamy sobie. 
Obawiam się odwrócenia wahadła 
nastrojów w zetknięciu z codzien-
nymi problemami, z rekrutacją do 
przedszkoli, o miejsca w żłobkach. 
Czeka nas maraton pomocy, dłu-
gi marsz. Chrońmy więc dobrą 
energię. A materialnie potrzebne 
są fundusze i potrzebny jest pod-

Edukacja w cieniu wojny

ręcznik zawierający podstawowe 
dane, elementarz wiedzy o Pol-
sce, z podstawowymi zwrotami 
i klasy przygotowawcze – mówił 
Wojciech Książek, przewodniczą-
cy Rady Międzyregionalnej Sekcji 

OiW NSZZ „S” w Gdańsku, dzięku-
jąc jednocześnie zaangażowanym 
w pomoc, strukturom administra-
cji i społeczeństwu obywatelskie-
mu. 

Więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-oswiatowa-o-uczniach-z-ukrainy
https://www.tysol.pl/a84489-Nie-dla-projektu-nowelizacji-Karty-Nauczyciela


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

7 mld złotych

Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, 
chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek 
– wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu. 

Prymas Polski ks. Stefan Kardynał Wyszyński

Tyle wyniosła polska pomoc wojskowa bezinteresownie przekazana 
Ukrainie. zgodnie z deklaracją premiera Morawieckiego z 25 kwietnia 
br. W jej ramach zostało przekazanych m.in. 250 czołgów T-72 oraz kil-
kadziesiąt bojowych wozów piechoty. Zanim ruszą dostawy z USA toczą 
się negocjacje z Berlinem o przekazanie nam czołgów Leopard 2A5. 
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 „Remontowa” z gwarancjami 
na trzy Ro–Paxy

Pomóżmy! 
Zachęcamy do zgłasza-

nia się osób chętnych do 
pełnienia dyżuru w siedzi-
bie „Solidarności” w Gdań-
sku (ul. Wały Piastowskie 
24). Od 11 marca 2022 r. 
został u nas otwarty punkt 
recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy, kobiet i dzieci., dla których przy-
gotowano 48 łóżek. Z założenia są to pobyty krótkie, maksymalnie 
1–2 dniowe.  Zgłoszenie wolontariatu na adres ZRG: prezydium@so-
lidarnosc.gda.pl lub tel. 58 308 43 52. 

SYMBOLE „SOLIDARNOŚCI”

Pomnik O�ar Grudnia 1970
zwany Aniołem Wolności upa-
miętnia o�ary wydarzeń gru-
dniowych w 1970 r. w Szczecinie. 
Znajdujący się na pl. Solidarności, 
odlany z brązu 11-metrowy Anioł 
Wolności, jest jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych miejsc w 
tym portowym mieście. Zaprojek-
towany przez Czesława Dźwigaja 
anioł z uniesionymi skrzydłami, 
trzymający koronę cierniową, 
układającą się w napis Grudzień 
1970, stoi na łódce, która wyłania 
się roztrzaskując bruk. Wokół nie-
go ustawiono cztery pionowe pły-
ty granitowe, na których znajdują 
się inskrypcje oraz nazwiska pole-
głych w grudniu 1970 roku.  

Kamień węgielny pod pomnik, 
wzniesiony z inicjatywy radnych 
miejskich oraz Stowarzyszenia 
Grudzień ’70–Styczeń ’71, położo-
no 17 grudnia 2003 r. Jego odsło-
nięcie miało miejsce 28 sierpnia 
2005 r., w trakcie obchodów 25 
rocznicy podpisania Porozumień 
sierpniowych.

W Szczecinie protesty rozpo-
częły się 17 grudnia 1970 r. i od 
razu przybrały gwałtowny i dra-
matyczny przebieg. Robotnicy 
Stoczni Szczecińskiej im. A. War-
skiego i Szczecińskiej Stoczni Re-
montowej „Gry�a” wyszli w akcie
sprzeciwu na ulice. Milicja i wysła-

Anioł Wolności

ne do wsparcia oddziały wojska 
(z transporterami opancerzonymi 
i czołgami) użyły broni palnej, co 
skutkowało 16 o�arami śmiertel-
nymi i dziesiątkami rannych. W 
otoczonej przez wojsko i milicję 
Stoczni im. A. Warskiego trwał do 
22 grudnia 1970 r. strajk okupacyj-
ny.  W sierpniu br. ma też być goto-
wy monument, który zastąpi Krzyż 
Męczeństwa Narodu na Cmen-
tarzu Centralnym, w sąsiedztwie 
grobów większości o�ar z 1970 r.  

 

Rusza w Gdańsku program bu-
dowy polskich promów. Konsor-
cjum banków podpisało z Gdańską 
Stocznią „Remontowa” umowę 
linii kredytowej, czyli są gwaran-
cje i akredytywy dla kluczowego 
projektu budowy promów typu 
Ro-Pax, są to  promy towarowo-
-pasażerskie budowane w ramach 
programu „Batory”. Jest do tego 
wsparcie Korporacji Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych SA, Pierw-
sza jednostka ma zostać przekaza-
na armatorowi do 2025 r. 

Ro-Paxy to promy pasażerskie 
do 400 osób z pokładem samo-
chodowym. Jednostki  napędzane 

czterema silnikami LNG typu Dual-
-Fuel ze wspomaganiem bateryj-
nym, zasilane skroplonym gazem 
ziemnym i dieslem (do zapłonu). 
Promy mają mieć 195,6 m długości 
i 32,2 m szerokości. Prędkość mak-
symalna 19 węzłów. Będą obsługi-
wały linię Świnoujście – Ystad. GSR 
może pochwalić się doświadcze-
niem w projektowaniu, budowie, 
przebudowie i wyposażaniu jed-
nostek różnych typów.

Dwa nowe promy  zasilą �o-
tę Unity Line, spółki zależnej od 
Polskiej Żeglugi Morskiej, trzeci 
będzie pływał dla Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej.

– To, że będziemy musieli pła-
cić cenę za pandemię i za wojnę 
wywołaną przez rosyjską agresję, 
było oczywiste. Róbmy wszystko, 
aby ta cena była jak najniższa – po-
wiedział na antenie Radia Gdańsk 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „Solidarność” w audycji 
„Gość Dnia Radia Gdańsk”, wyemi-
towanej 23 maja br.   

– Dokonując podsumowania 
minionych czterech lat kadencji 
okaże się, że nasz związek sporo 
zadań wykonał. Przywrócono wiek 
emerytalny 60/65. Płaca minimal-
na przekroczyła poziom 50 proc. 
średniej płacy krajowej. Doszło 
do ucywilizowania umów cywil-
no–prawnych, ustalenia stawki 

godzinowej, do objęcia składką na 
ubezpieczenia społeczne umów 
cywilno–prawnych, osoby na 
tych umowach mogą zrzeszać się 
w związkach zawodowych – wyli-
czał Krzysztof Dośla, ale dodał, że 
np. w sprawie płacy minimalnej 
propozycja rządowa znacznie różni 
się od postulatu związków zawodo-
wych, postawionego w Radzie Dia-
logu Społecznego (podniesienia jej 
o 740 złotych w dwóch etapach w 
2023 r.). Wynagrodzenia w sferze 
budżetowej powinny w 2023 r. 
wrosnąć o 20 proc. Związek czeka 
też na ustawę o emeryturach sta-
żowych, w formie zgodnej z umo-
wą programową zawartą z prezy-
dentem Andrzejem Dudą. 

Krzysztof Dośla w Radiu Gdańsk

W wieku 86 lat 21 maja br. 
zmarł konstruktor Bogdan Pie-
truszka, współautor projektu Po-
mnika Poległych Stoczniowców 
1970. Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Poległych Stoczniow-
ców wybrał ostateczną, obecną 
wersję projektu, zaproponowaną 
przez zespół z udziałem Bogdana 
Pietruszki, składającą się z trzech 
krzyży. Na każdym krzyżu zawie-
szona jest kotwica.  

Uroczystości pogrzebowe śp. 
Bogdana Pietruszki odbędą się 
w piątek 27 maja br.: o godz. 9.30 
w bazylice Świętej Brygidy w Gdań-
sku – msza święta pogrzebowa; 
o godz. 11.30 w kaplicy na cmenta-
rzu Srebrzysko –  ceremonia ostat-
niego pożegnania. Więcej...>>

Odszedł konstruktor Pomnika

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmarl-bogdan-pietruszka-autor-koncepcji-gdanskiego-pomnika-poleglych-stoczniowcow-1970
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