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Szkolenie SIP 
Region Gdański NSZZ „S” 

zorganizował w piątek 18 paź-
dziernika br. bezpłatne szko-
lenie poświęcone zmianom w 
prawie pracy dla społecznych 
inspektorów pracy. Uczestniczy-
ło w nim trzydzieści osób. Pro-
wadząca szkolenie Katarzyna 
Dubicka-Szlija z OIP mówiła np. 
o turnusach rehabilitacyjnych, 
urlopach wypoczynkowych, za-
trudnianiu osób między 15 a 18 
rokiem życia. Więcej…>>

 

„S” w prokuraturze 
Powstała Międzyzakładowa 

Organizacja Związkowa NSZZ 
„S” Pracowników Sądownic-
twa i Prokuratury. Do NSZZ „S” 
Pracowników Sądownictwa, 
największej organizacji związ-
kowej w sądach, przystąpili pra-
cownicy prokuratur.  

– Tworzone są struktury 
okręgowe i wyłonione zostaną 
władze poszczególnych okrę-
gów. Pierwszą akcją związkową 
w prokuraturze będzie prze-
prowadzenie badań psycho-
społecznego obciążenia pracą i 
stresu zawodowego – informuje 
MOZ. 

Referendum w GCT
Trwa referendum strajkowe 

w Gdynia Container Terminal 
SA, rozpisane wobec braku ak-
ceptacji ze strony zarządu spół-
ki dla układu zbiorowego pra-
cy. Związkowcy z NSZZ „S”  od 
kwietnia ub.r. zabiegali o zwar-
cie układu. Terminal jest częścią 
światowego   konglomeratu CK 
Hutchison Holdings. 

Bezrobocie 5,1 proc.
Ze statystyk GUS wynika, 

że w urzędach pracy we wrze-
śniu br. zarejestrowanych było 
851,2 tys. osób bez pracy. W 
porównaniu z sierpniem br. 
ubyło ze statystyk 14,3 tys. 
bezrobotnych. Rok do roku   
liczba osób bez pracy spadła 
o 96,2 tys. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego we wrześniu 
br. wyniosła 5,1 proc.

Manifest okrętowców
Rzeczy Bożych 
na ołtarzu cesa-
rza składać nam 
nie wolno. Non 
possumus! 

8 maja 1953 r.

Kościół będzie 
wiecznie żądać prawdy i wolności. 
Może dlatego Kościół ma tylu wro-
gów, bo chrześcijaństwo będzie 
zawsze wzywało do oporu, do 
walki z każdym zakłamaniem.

25 września 1953 r.

Gdy będę w więzieniu, a powiedzą 
Wam, że Prymas zdradził sprawy 
Boże - nie wierzcie. Gdyby mówili, 
że Prymas ma nieczyste ręce – nie 
wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas 
stchórzył - nie wierzcie. Gdy będą 
mówili, że Prymas działa przeciwko 
Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie 
wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej 
niż własne serce i wszystko, co czy-
nię dla Kościoła, czynię dla niej. 

25 listopada 1953  r.

Jak długo w kołyskach będą płaka-
ły dzieci polskich matek, jak długo 
będą do nich zwracały swoje ufne 
oczy i serca, dotąd możemy być spo-
kojni o przyszłość naszego Narodu. 

27 kwietnia 1956 r.

Przyrzekamy usilnie pracować nad 
tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie 
Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawie-
dliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród 
nas nie było nienawiści, przemocy 
i  wyzysku. Przyrzekamy dzielić się 
między sobą ochotnie plonami ziemi 
i owocami pracy, aby pod wspólnym 
dachem Domostwa naszego nie było 
głodnych, bezdomnych i płaczących. 

Śluby Jasnogórskie 1956 r.

Tak często słyszymy zdanie: Piękną 
i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za 
Ojczyznę. Jednakże trudniej jest nie-
kiedy żyć dla Ojczyzny. Można w od-
ruchu bohaterskim oddać swoje ży-
cie na polu walki, ale to trwa krótko. 
Większym niekiedy bohaterstwem 
jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. 

6 stycznia 1981 r.
Kard. Stefan Wyszyński,  

wielki Polak, mąż stanu, Prymas 

Posłannictwo 
i zawierzenieW Zespole Trójstronnym ds. 

Przemysłu Stoczniowego, na 
wniosek Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ ,,Solidarność” 
przyjęto „Manifest dla Przemy-
słu Stoczniowego – Technologie 
Morskie: sektor strategiczny dla 
Polski”.

Manifest jest próbą odpowie-
dzi na wyzwania gospodarki glo-
balnej i pilną konieczność wypra-
cowania strategii dla przemysłu 
okrętowego. Został podpisany 10 
października 2019 r. przez mini-
stra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marka Gróbarczyka,  
ze strony związkowej przez prze-

wodniczącego Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego NSZZ,,S” 
Mirosława Piórka, a ze strony pra-
codawców przez Grzegorza Lan-
dowskiego, prezesa Portalu Mor-
skiego.

Jest to dokument ważny ze 
względu na produkcję stocznio-
wą, szkolenie kadr, obrót handlo-
wy dokonywany drogą morską, 
obronność, ekologię, sprawy pra-
cownicze oraz wyzwania wymu-
szane konkurencyjnością głównie 
Chin, które chcą grać wiodącą 
w świecie rolę w obszarze mor-
skim i produkcji stoczniowej od 
2025 r. Więcej…>>

Członkowie NSZZ „S” z regio-
nów Gdańskiego i Mazowieckiego 
22 października br. rozdawali klien-
tom hipermarketu Auchan w Rumi 
ulotki i informowali o łamaniu 
praw pracowniczych. Akcja „Stop 
wyzyskowi!” dotyczyła warunków 
pracy, szczególnie przeciążenia 
pracowników nadmiarem zadań. 
Wielu klientów popierało akcję. 

– W Auchan przybywa klien-
tów, pracownikom przybywa 
pracy, ale nie przybywa im pie-
niędzy, a system premiowy jest z 
de�nicji uznaniowy. Na dodatek
działalność związkowa jest utrud-

niana. Nasza akcja informacyjna 
ma doprowadzić do zaprzestania 
łamania praw pracowniczych. Dy-
rekcja powinna wiedzieć, że dobre 
praktyki w pracy przekładają się  
na lepszą obsługę klientów – ar-
gumentuje Katarzyna Tyszkiewicz, 
przewodnicząca KO „S” w Auchan 
Rumia i członek KZ NSZZ „S” w Au-
chan Polska. 

Petycja zawierająca żądania 
związkowców została przekazana 
dyrekcji. Prawa pracownicze w tej 
sieci w Polsce były też przedsta-
wione na Europejskiej Radzie Za-
kładowej w Auchan.  

Akcja ulotkowa w Auchan 
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Prymas na ołtarze 
Stefan Kardynał Wyszyński, prymas Polski, mąż stanu, strażnik ka-

tolickich wartości, będzie beaty�kowany 7 czerwca 2020 r. na placu
Piłsudskiego w Warszawie. Beaty�kacji dokona prefekt Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych (Congregatio de Causis Sanctorum) kardynał 
Giovanni Angelo Becciu.  Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/manifest-dla-przemyslu-stoczniowego-wobec-wyzwan-globalnych-technologicznych-oraz-nacisku-chin
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sluga-bozy-kardynal-wyszynski-na-drodze-ku-swietosci-beatyfikacja-7-czerwca-2020-r
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spoleczni_inspektorzy_pracy_szkolili_sie_ze_zmian_w_prawie_pracy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
42,2 tysiąca

WYDARZYŁO SIĘ
 21.10.1963 r.  

Ostatni żołnierz 
niezłomny sierż. 
Józef Franczak 
ps. „Lalek” poległ 
w obławie ZOMO 
we wsi Majdan 
Kozic Górnych na 
Lubelszczyźnie 

 21.10.2010 r. 
Piotr Duda został 
wybrany na prze-
wodniczącego 
Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.

 26.10.1981 r.  
Rozpoczął się 
strajk w Wyższej 
Szkole Inżynier-
skiej w Radomiu, 
najdłuższy w histo-
rii PRL, trwał do 
13.12.1981 r.

Pierwsze wolne wybory
HISTORIA 1991
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Znana jest rzymska zasada: „Cui bono, cui prodest”. Kto może mieć interes 
w tym, by Polska była krajem nędzy, rozpaczy i terroru? Żadna orientacja 
polityczna, żaden odłam społeczeństwa nie może w tym upatrywać dla 
siebie korzyści. W międzynarodowym układzie sił nie ma stanu próżni ani 
obszarów wyłączonych. Słabość jednych staje się zawsze siłą drugich.  

Mec. Jan Olszewski, mowa końcowa w procesie zabójców  
ks. Jerzego Popiełuszki, 30 stycznia 1985 r.   

Tylu cudzoziemców było we wrześniu br. ubezpieczonych w o. ZUS 
w Gdańsku i w Słupsku, co oznacza wzrost od marca br. o 14 proc.

27 października 1991 r. odby-
ły się w Polsce pierwsze po II wojnie 
światowej wolne, demokratyczne 
wybory parlamentarne. Polska była 
ostatnim krajem dawnego tzw. blo-
ku wschodniego, w którym odbyły 
się wybory parlamentarne, według 
zasady, iż są powszechne, bezpo-
średnie, równe, wolne i przeprowa-
dzone w głosowaniu tajnym. 

Do wyborów wystartowało 
6980 osób (15 kandydatów na je-
den mandat), oraz 111 komitetów 
wyborczych. W ordynacji nie usta-
lono progów wyborczych. Skład 
Sejmu, wyłonionego w 1991 r., 
składał się z przedstawicieli 29 ko-
mitetów wyborczych. 11 komite-
tów wprowadziło po jednym pośle. 
Poszczególne komitety uzyskały od 
12,32 proc. do 0,02 proc. głosów.

Wybory do Senatu odbyły się 
wg systemu większościowego. 

W 49 województwach wybierano 
po 2 senatorów, za wyjątkiem wo-
jewództw warszawskiego oraz ka-
towickiego, w których wybierano 
po 3 senatorów. 

Frekwencja wyniosła 43,2 
proc., zatem u progu demokracji 
nie chcieliśmy lub nie potra�liśmy
z niej skorzystać. 

Kadencja parlamentu wybranego 
w pierwszych wolnych wyborach roz-
poczęła się 25 listopada 1991 r. i trwa-
ła do rozwiązania Sejmu 30 maja 1993 
roku. W czasie kadencji powołane zo-
stały dwa rządy oraz desygnowano 
trzech premierów: Jana Olszewskie-
go, Waldemara Pawlaka (nie stwo-
rzył rządu w czerwcu 1992r.) i Hannę 
Suchocką, natomiast Jan Krzysztof 
Bielecki pełnił funkcję premiera od 
stycznia 1991 do 5 grudnia 1991 r.
O Powstaniu węgierskim 1956 r. 
tutaj…>>

Uczniowie klas V-VIII ze Szkoły 
Podstawowej w Kaliskach Kościer-
skich mieli okazję dowiedzieć się 
o życiu codziennym i o działaniach 
opozycji w czasach PRL od uczest-
nika wydarzeń. 17 października br. 
odwiedził szkołę, na zaproszenie 
dyrekcji, Roman Stegart z Działu 
Informacji i Promocji ZRG NSZZ „S”. 
Na spotkanie z uczniami przyjechał 
wyposażony w druki ulotne, książ-
ki wydawane w drugim obiegu, 
znaczki, oryginalne przepustki, a 
nawet – niegdyś niezbędne, dziś 
zapomniane – kartki na rozmaite 
artykuły, głównie żywnościowe, acz 
nie tylko. Te artefakty są niezbędne, 

by snuć opowieść o życiu w syste-
mie realnego socjalizmu i opowie-
dzieć o społecznych kon�iktach
oraz roli NSZZ „S”. Dzisiaj z trudem 
można sobie wyobrazić system 
kartek na cukier (wprowadzony od 
lipca 1976 r.), na mięso (od lutego 
1981 r.), masło, mydło, proszek do 
prania, a nawet na buty, czekoladę i 
benzynę. Kolejną odsłoną lekcji hi-
storii była dyskusja o patriotyzmie, 
o jego współczesnym rozumieniu. 

Szkoły, które są zainteresowane 
tą formą lekcji o historii najnowszej 
zachęcamy do kontaktu z Działem 
Informacji i Promocji ZRG NSZZ „S” 
(kontakt w stopce).  

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „S” 27 października (niedziela) 
w Suchowoli organizuje obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci   
ks. Jerzego oraz rocznic śmierci jego rodziców. Program uroczystości:

godz. 10 – złożenie kwiatów na grobie śp. Marianny i Władysława 
Popiełuszków

godz. 11 – złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego  

godz. 12 – msza święta w kościele w Suchowoli pod przewodnic-
twem ks. abpa Tadeusza Wojdy, metropolity białostockiego.

godz. 13.15 – spektakl „Dobrem zwyciężać” w kościele w Suchowoli

Więcej…>>

Jak rozmawiać 
o historii najnowszej?

Do 31 października br. jest 
możliwość składania deklaracji 
CIT-8 na papierze przez niektóre 
organizacje związkowe. Pojawiła 
się ona dla wybranych podmiotów 
wraz z art. 27a ustawy z   11 wrze-
śnia 2019 r. o uchyleniu ustawy o 
specjalnym podatku węglowodo-
rowym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 
1978 z dn. 17 października br.). 

Ministerstwo Finansów przy-
wróciło, do 31 października br., 
możliwość składania zeznań po-
datkowych CIT-8 w formie doku-

mentu papierowego przez po-
datników osiągających wyłącznie 
dochody zwolnione od podatku 
od osób prawnych i niepełniących 
funkcji płatnika (nie składały za 
2018 r. PIT np. w związku z zatrud-
nianiem osób). 

Regulacje dotyczące CIT-8 obo-
wiązują od 25 października br. do 
31 października 2019 r., więc orga-
nizacje pozarządowe, składające 
pod koniec października papie-
rowe pity, nie będą mogły zrobić 
tego przed  25 października i póź-
niej niż 31 października.

Papierowy CIT-8

Błogosławiony ks. Jerzy, patron 
NSZZ „S”, zapłacił cenę życia za gło-
szenie prawdy i stawanie w obro-
nie robotników. Został porwany 
i zamordowany przez oprawców 
z Departamentu IV MSW.  

19 października br., w 35. roczni-
cę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki, w kościele św. Stanisława Kostki 
w Warszawie odbyła się uroczysta 
msza święta pod przewodnictwem 
kard. Kazimierza Nycza. 

– Wspominamy jego dzień na-
rodzin dla nieba, ale równocześnie 
jest to dzień jego męczeńskiej 
śmierci: za wiarę, w obronie god-
ności człowieka, w obronie naszej 
Ojczyzny, ale jednocześnie śmier-
ci w imię ewangelicznej zasady: 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj –  mówił metro-
polita warszawski.

Kardynał poświęcił kaplicę z re-
likwiami sutanny, będącej świa-

dectwem męczeńskiej śmierci bło-
gosławionego, a biskup polowy 
Józef Guzdek w homilii podkreślił: 

– Najpierw, jako alumn, przy-
musowo wcielony do wojska, dał 
świadectwo wiary i pozostał wier-
ny kapłańskiemu powołaniu. Póź-
niej już jako kapłan był gorliwym 
apostołem wiary, siewcą prawdy 
i obrońcą godności człowieka. 
W konfrontacji z kłamstwem 
i przemocą stosował się do wska-
zań Jezusa, a miał słuch absolutny 
– mówił biskup Guzdek.

W nabożeństwie brali udział 
liczni wierni, delegacje i poczty 
sztandarowe NSZZ „S” w tym z Re-
gionu Gdańskiego z Krzysztofem 
Doślą, przewodniczącym ZRG 
NSZZ „S”.  

Przypomnijmy, że od trzech 
z górą dekad delegacje Regionu 
Gdańskiego wystawiają warty 
przy grobie ks. Jerzego. 

Siewca prawdy 

Uroczystości w Suchowoli

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wegierska-tragedia-1956-r-13-dni-nadziei-wyciety-z-narodowych-flag-symbol-komunizmu
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mord-na-kaplanie-ksiadz-jerzy-patron-solidarnosci-zaplacil-zyciem-za-gloszenie-prawdy
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