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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

W Lęborku odbył się wernisaż
„Jesteśmy Polakami. Związek Polaków w Niemczech”. – Pomimo germanizacji, na początku odrodzonej
Rzeczypospolitej byli Polacy na tych
ziemiach, którzy postanowili się zorganizować w związek. Prowadzili
oni bardzo ożywioną działalność;
kulturalną, oświatową, biznesową
– mówił dr Paweł Warot, dyrektor
oddziału IPN na Pomorzu. Wystawa
będzie dostępna na placu Pokoju
w Lęborku do końca listopada br.

Trwają wybory

Z początkiem listopada rozpoczęły się – zaplanowane do końca
marca 2023 – wybory władz podstawowych jednostek Związku,
delegatów na walne zebranie delegatów regionu oraz branżowych
jednostek. W tym tygodniu decyzja
została podjęta m.in. w Gdańskich
Usługach Komunalnych, gdzie
funkcjonowała Tymczasowa Komisja Zakładowa. Po podjęciu decyzji
wybrane zostały władze KZ na kadencję 2023–2028. Dodajmy, że od
kwietnia do czerwca 2023 wybrane
zostaną władze regionów, delegaci na KZD oraz regionalne władze
sekcji i sekretariatów, a do 31 października 2023 odbędą się wybory
ogólnokrajowe.

Śmieszne… i straszne

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych po
raz kolejny ogłosiła głosowanie
na najgorszego szefa na świecie.
Nominowani są prezesi wykorzystujący taktykę antyzwiązkową,
korupcję, wynagradzanie poniżej płacy minimalnej, unikanie
płacenia podatków, wyzyskujący
pracowników, naruszający prawa
człowieka oraz zanieczyszczający
środowisko prowadzoną przez
siebie działalnością.

Decyzją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
jutrzejszy (17 listopada 2022 r.) MARSZ GODNOŚCI
zostaje zawieszony.
Więcej informacji na stronie www.solidarnosc.gda.pl.
Zarząd Regionu Gdańskiego przeprasza za niedogodności.
Dzisiaj na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Krajowej zdecydowaną większością głosów podjęto decyzję o zawieszeniu Marszu
Godności, który jutro miał się odbyś w Warszawie.
W komunikacie po obradach Komisji Krajowej napisano m.in. że „w
obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na zagrożeniu w jakim znalazła się Polska”.
KK złożyła także wyrazy współczucia rodzinom i bliskim o�ar
tragedii w Przewodowie, a także
podziękowała wszystkim strukturom Związku za pełną mobilizację
i liczne zaangażowanie.
Zawieszenie nie oznacza rezygnacji z postulatów kierowanych

zarówno pod adresem Unii Europejskiej, jak i polskiego rządu.
Dlaczego w ogóle protestujemy?
Ponieważ propozycje rządu nie
gwarantują skutecznej ochrony
społeczeństwa przed ubóstwem
energetycznym, �rm energo-

chłonnych przed upadłością,
a w kontekście wysokiej in�acji
nie gwarantują podwyżek dla szeroko rozumianej sfery �nansów
publicznych. Nie dają też jasnej
odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi.

Pamiętamy o strajkujących
Dzisiaj, w 42 rocznicę strajku okupacyjnego pracowników
oświaty, służby zdrowia i kultury
NSZZ „Solidarność” w Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku, pamiątkową tablicę odsłonili Krzysztof
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ
„Solidarność”, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, dr Paweł Warot,
dyrektor gdańskiego oddziału IPN i
uczestnik tamtych wydarzeń – Jerzy
Roman. Troje przewodniczących w
tamtym okresie – Alina Pienkowska
(służba zdrowia), Roman Lewtak
(oświata) i Szymon Pawlicki (kultura) – już nie żyje. W uroczystości
wzięli udział także przedstawiciele
administracji państwowej, służby
mundurowe oraz – przede wszystkim – uczestnicy strajku.
Strajk trwał od 7 do 17 listopada 1980 roku i zakończył się podpisaniem porozumienia z władzami, na mocy którego m.in. została
przyjęta Karta nauczyciela. Dokładnie 42 lata temu 16 listopada
1980 roku dla blisko 200 strajku-
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SKRÓTEM
Wystawa IPN

Pamiątkowa tablica.
jących księża pallotyni odprawili
mszę świętą – pierwszą w historii
w budynku peerelowskiej administracji.
Po uroczystości miała miejsce
sesja naukowa poświęcona m.in.

publikacji o tym wydarzeniu. Została ona wydana przez Instytut
Pamięci Narodowej.
Inicjatorem uroczystości była
oświatowa „Solidarność” i jej przewodniczący Wojciech Książek.

Skrócić wieczorne godziny pracy

CYTAT TYGODNIA
Polska przestała być krajem niskich płac. Dziś w rankingu OECD jesteśmy
– państwo w to pewnie nie uwierzą – zaraz za Japonią. Zaraz to może
nie, bo tam jest pewna przerwa, ale między nami a Japonią żadnego
innego kraju nie ma.
Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Bielsku-Białej

LICZBA TYGODNIA
PIXABAY.COM

8 miliardów

W hipermarketach obroty dokonywane po godzinie 21.00 stanowią poniżej 1 proc. całodziennego utargu – wyliczyła związkowa
Sekcja Handlu. W związku z tym,
w obliczu kryzysu energetycznego, sieci handlowe powinny skrócić godziny otwarcia. Apel w tej
sprawie został skierowany do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Jest on reakcją na podejmowane w ostatnim czasie działania
sieci handlowych zmierzające do
ograniczenia zużycia energii.
– Niektóre sieci w związku
z bardzo wysokimi cenami energii wyłączyły część oświetlenia
w swoich sklepach. Inne przykręciły ogrzewanie. Są też takie, które skróciły godziny otwarcia, co
w naszej ocenie jest najlepszym

rozwiązaniem. Zwróciliśmy się
POHiD, aby w ramach branżowego porozumienia wszystkie sieci
skróciły godziny pracy hiper- i supermarketów oraz dyskontów
spożywczych do godziny 21.00
– informuje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”.
W ocenie sekcji funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych do późnych godzin
nocnych nie ma ekonomicznego
uzasadnienia. Jednocześnie, jak
wskazuje Alfred Bujara, długie
godziny otwarcia sklepów są
skrajnie uciążliwe dla pracowników, zwłaszcza w mniejszych
miejscowościach, gdzie komunikacja publiczna funkcjonuje
w ograniczonym zakresie.

15 listopada 2022 roku populacja świata osiągnąła 8 mld osób.
Według statystyk ogólne tempo wzrostu globalnej populacji spada.
Ludzkość musiała czekać 12 lat, aby wzrosnąć z 7 do 8 mld. Zgodnie
z prognozami, 9 mld osiągnie za 15 lat, czyli w 2037 roku.

Solidarność internowana
W 40 rocznicę utworzenia wojskowych obozów internowania
Instytut Dziedzictwa Solidarności
w Gdańsku organizuje wystawę
poświęconą temu niechlubnemu
poborowi. – Wiele osób straciło
zdrowie, jedna życie, wielu już nigdy nie było tymi samymi ludźmi co
wcześniej. Trauma przebyta w wojsku odbiła się na życiu większości
tak bardzo, że gdy rozmawialiśmy
z bohaterami wystawy, nie potra�-

li mówić o tych wydarzeniach spokojnie, bez emocji, jeszcze dzisiaj
pojawiały się łzy. Dlatego naszym
obowiązkiem jest propagowanie wiedzy o per�dii władzy PRL,
o niecofaniu się przed niczym,
aby złamać i zniszczyć Solidarność
- mówi Joanna Lewandowska, kurator wystawy. Wernisaż odbędzie
się 22 listopada w historycznej Sali
BHP, przy ul. Popiełuszki 6 w Gdańsku.

Grudniowe obchody
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Młodzi dla niepodległej

Kto zawitał wczoraj do Sali
Akwen w naszej siedzibie na pewno poczuł wzruszenie. Zorganizowany 15 listopada koncert „Nasza
Niepodległa”, poprzez wyjątkowość wykonawców, ich zaangażowanie i dobór utworów, był próbą
wyśpiewania miłości do Ojczyzny.
W repertuarze występu znalazły się znane, wzniosłe i popularne pieśni oraz piosenki. To m.in.
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„Rota”, „Rozkwitały pąki białych
róż”, „Przybyli ułani”, „Ostatni mazur”, czy „Szara piechota”.
Koncert przygotowało Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej działające przy Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 26 w
Gdańsku wraz z zaprzyjaźnionymi
szkołami podstawowymi i zawodowymi. Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ...>>
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Informujemy, że ustalony został ramowy porządek uroczystości w
Trójmieście związanych z obchodami 52 rocznicy Grudnia ’70 oraz złożeniem hołdu o�arom wprowadzonego 41 temu stanu wojennego.
 13 grudnia złożone zostaną kwiaty pod tablicą upamiętniająca
o�ary stanu wojennego na Wybrzeżu i pomnikiem O�ar Komunizmu, odbędzie się msza święta w kościele oo. Redemptorystów
w Gdyni oraz wykonanie zostanie program słowno-muzyczny
przygotowany przez młodzież licealną.
 16 grudnia nastąpi zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów
pod pomnikami Poległych Stoczniowców, Jana Pawła II i Ronalda
Reagana oraz Anny Walentynowicz i pod tablicą pamiątkową na
budynku b. KW PZPR. Odbędzie się także uroczysta msza święta
w bazylice pw. św. Brygidy.
 Na 17 grudnia zaplanowane zostały obchody w Gdyni (Apel
poległych, modlitwa, wystąpienia i składanie wieńców pod
pomnikiem O�ar Grudnia 1970, program muzyczny w wykonaniu uczniów SP 40 w Gdyni “52 lata temu. W hołdzie o�arom
i bohaterom” oraz przemarsz).
Katalog uroczystości i imprez nie jest zamknięty. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Regionu
Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl.

