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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Brexit a wybory
Polskę w nowej kadencji Par-

lamentu Europejskiego będzie re-
prezentować – tak jak dotychczas 
51 posłów (do czasu opuszczenia 
UE przez Wielką Brytanię). Jeden 
z 52 wybranych europosłów nie 
obejmie mandatu do chwili wyj-
ścia Wielkiej Brytanii z UE.

EKZZ 
W Wiedniu rozpoczął się kon-

gres Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych pod ha-
słem „Bardziej Sprawiedliwa Euro-
pa dla Pracowników”, a kluczowe 
tematy to sprawiedliwa transfor-
macja gospodarki oraz miejsca 
pracy wysokiej jakości. Zostaną 
wybrane nowe władze EKZZ. NSZZ 
„S” reprezentują Piotr Duda, Tade-
usz Majchrowicz, Edyta Odyjas, 
Anna Wolańska, Alicja Skowron, 
Andrzej Adamczyk, Andrzej Matla 
i Mateusz Szymański.  

Stawiamy na gaz
Przystępujemy do przebudo-

wy energetyki konwencjonalnej 
w stronę gazu. Rusza procedura 
rozbudowy Zespołu Elektrowni 
Dolna Odra, należącego do PGE 
przewidująca dwa bloki gazowo-
-parowe po około 700 MW. Szacun-
kowa wartość projektu to 4 mld zł.

W niedzielę wybierzemy na-
szych posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego, forum debaty politycznej 
i podejmowania decyzji w imieniu 
ponad 500 milionów obywateli. Od 
głosu oddanego 26 maja br. zależy, 
kto będzie reprezentował nasze in-
teresy w procesie stanowienia pra-
wa Unii Europejskiej. Przy decyzji 
wyborczej warto zastanowić się nie 
tylko nad kandydatem, ale też nad 
szansami jego komitetu wyborcze-
go przy podziale mandatów. 

Każdy, kto najpóźniej w dniu 
wyborów ukończył 18 lat, ma pra-
wo głosować. Głosowanie zaczyna 
się o godzinie 7, a kończy o 21. Nie 

zapomnijmy o zabraniu dokumen-
tu tożsamości ze zdjęciem.

W 24 państwach terytorium 
całego kraju jest jednym okręgiem 
wyborczym. Polska jest podzielona 
na 13 okręgów wyborczych, nieraz 
większych niż województwa. Po-
słowie Parlamentu Europejskiego 
są wybierani w powszechnych wy-
borach bezpośrednich na pięć lat.

Zachęcamy do udziału w wy-
borach. Dotychczas w Polsce 
frekwencja nie przekroczyła 24,1 
proc. Oby tym razem była wyższa. 
Aby znaleźć swój lokal wyborczy, 
odwiedź stronę PKW.

Komentarz obok.

Blisko 90 proc. handlu towaro-
wego korzysta z dróg morskich. 
Minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Marek Gró-
barczyk złożył 20 maja br. wizytę 
w  siedzibie ZRG NSZZ „S”. Oprócz 
perspektywy podwojenia prze-
ładunków w portach i koncep-
cji budowy Portu Centralnego 
(w Gdańsku przewidziano budo-
wę 9 terminali m.in. dwa nowe 
terminale kontenerowe, terminal 
offshore i LNG, 4 obrotnic oraz 3
torów podejściowych) tematem 

rozmowy z Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym gdańskiej 
„S”, była sytuacja pracowników 
w portach w Gdyni i Gdańsku, 
w tym współpraca organizacji 
związkowych z pracodawcami. 
Jest bowiem szansa, by nasze 
porty były bramą wjazdową do 
Europy Środkowej (Czechy, Sło-
wacja, Białoruś, Węgry, Rumunia i 
Austria), albo ich funkcje zostaną 
ograniczone do podwykonaw-
czych zadań dla mega-portów 
Europy Zachodniej.  

W KPRM 21 maja br. kontynu-
owane były negocjacje w ramach 
powołanego w lutym br. zespołu 
związkowo-rządowego. Uczestni-
czyli w nich m.in. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, a ze 
strony rządu minister zdrowia Łu-
kasz Szumowski i przedstawiciele 
resortów �nansów oraz rodziny 

i pracy. Wiodącym tematem było 
odmrożenie odpisów na ZFŚS. 
W 2019 r. do ustalenia odpisu na 
ZFŚS przyjmowane jest przeciętne 
wynagrodzenie miesięczne w go-
spodarce z drugiego półrocza 
2013 r., czyli 3278,14 zł, co ozna-
cza, że odpis podstawowy na ZFŚS 
wynosi 1229,30 zł.

LWY NADCHODZĄ. Jak obronić 
chrześcijańską Europę? Książka 
Wladimíra Palko już teraz po 
polsku. Poznaj szokujące fakty. 
Książka obnażająca mroczne kuli-
sy instytucji unijnych. Komunizm 
narodził się w Brukseli… Już do 
nabycia: www.patrioteka.pl.

Jak nie zmarnować głosu 
26 maja?

P a r l a m e n t 
Europejski, to-
czone tam de-
baty, nadają 
ton polityczny 
i społeczny pań-
stwom Unii Eu-
ropejskiej. Jest 

to ważne gremium, wpływające w 
perspektywie czasowej na losy po-
nad pół miliarda Europejczyków. 

To dobry powód, by uczest-
niczyć w wyborach w najbliższą 
niedzielę. Przy okazji poprzednich 
wyborów do europarlamentu, od 
2004 roku, uważaliśmy je, błędnie, 
za mniej istotne od  krajowych. Za-
pominając niejako, że coraz więcej 
prawa jest stanowione w instytu-
cjach unijnych, a dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego są imple-
mentowane, czyli wdrażane, do 
prawa polskiego i innych krajów 
członkowskich. Tak więc prawo 
stanowione w Strasburgu i Bruk-
seli dotyczy i będzie nas dotyczyło 
bezpośrednio, nie tylko w kwestii 
funduszy unijnych. 

Można to prześledzić poprzez 
rozwiązania dotyczące pracow-
ników delegowanych, polityki 
klimatycznej, ACTA, praw konsu-
menckich, przepływu towarów 
i usług. 

W niedzielnych wyborach kan-
dyduje blisko 900 pretendentów. 
Głosujemy na listę wybranego 
komitetu, a na liście wybieramy 
kandydata. Oddajmy zatem nasze 
głosy na ludzi, którzy będą dawać 
gwarancję silnego nagłośnienia 
naszych pracowniczych i związ-
kowych problemów, tak w kraju, 
jak i za granicą i będą potra�li
im zaradzić w imię solidarności. 
Głosujmy na tych, którzy będą 
w Europie głosowali za Polską 
i jej podmiotowością. Wybierzmy 
tych, którzy staną po stronie Eu-
ropy wartości i tradycji. To nasz 
głos może o tym zadecydować, 
kto i jak skutecznie będzie nas re-
prezentował.  

Krzysztof Dośla

Nasz głos  
w Unii

NASZYM ZDANIEM

O portach w „Solidarności”

Negocjacje trwają 
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http://www.patrioteka.pl/lwy-nadchodza,p4973
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WYDARZYŁO SIĘ
 21.05.1674 r.  

Jan Sobieski został 
wybrany na króla 
Polski jako Jan III

 21.05.1945 r. 
Z 20 na 21 maja 
oddział AK dowo-
dzony przez ppor. 
Edwarda Wasilew-
skiego ps. „Wichura” 
rozbił obóz NKWD 
w Rembertowie  

 24.05.2015 r. 
W II turze wybo-
rów prezydenckich 
Andrzej Duda 
pokonał ubiega-
jącego się o re-
elekcję Bronisława 
Komorowskiego.

Strajk szkolny
HISTORIA 1901
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Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, 
ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, odsłonił duchową jedność 
chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: 
Zachodu i Wschodu?  

Jan Paweł II 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie

Dokąd zmierzasz Europo?

W krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim, po raz pierwszy w Pol-
sce, 20 maja br. urodziły się sześcioraczki: Filip, Tymon, Zosia, 
Kaja, Malwina i Nela. 

Dziękujemy za Pasterzy

W lecie 1900 r. władze regencji 
poznańskiej (Wielkopolska pod 
zaborem pruskim) wydały okólnik, 
który nakazywał wprowadzenie od 
roku szkolnego 1901/1902 języka 
niemieckiego do nauczania religii 
i śpiewu kościelnego tam, gdzie 
dzieci opanowały dostatecznie ten 
język. Zdaniem władz Rzeszy, nic nie 
stało na przeszkodzie, aby wprowa-
dzić naukę religii po niemiecku. 

Przewidując opór dzieci i ich 
rodziców władze pruskie posta-
nowiły „wepchnąć w ręce dziatwy 
katechizmy w języku niemieckim, 
zakupione na koszt rządu”. 

Dzieci nie przyjęły książek 
i w porozumieniu z rodzicami za-
stosowały bierny opór, odmawia-

jąc odpowiedzi w języku niemiec-
kim na lekcjach religii.  

20 maja 1901 r. niemiecki na-
uczyciel szkoły ludowej we Wrze-
śni wymierzył karę cielesną dzie-
ciom za odmowę odpowiadania 
w języku niemieckim. W reakcji 
zastrajkowało 118 uczniów. 

W listopadzie 1901 r. rozpoczął 
się proces 21 rodziców i 4 uczniów 
ze szkoły we Wrześni, którym zarzu-
cono „udział w publicznym zbiego-
wisku oraz zmuszanie urzędników 
do zaniechania czynności urzędo-
wych”. Zapadły wyroki od 2 miesię-
cy do 2,5 roku więzienia.   W 1906 r. 
opór dzieci, podtrzymywany przez 
rodziców, przybrał postać strajku 
powszechnego.  

– Jestem zwolenniczką jasnych i solidnych kompe-
tencji państw członkowskich Unii Europejskiej. To Rada 
i państwa członkowskie mają decydujący głos w naj-
ważniejszych kwestiach. Parlament uczestniczy jednak 
w całym procesie legislacyjnym. Jest też poważnym 
forum debaty i znakomitym polem aktywności, jeśli 
się ma pomysł na swoje w nim funkcjonowanie. Jak się 

chce i potra�, to można zwojować całkiem sporo (…).   Patrzymy na spo-
łeczeństwo nie tylko jak na grupy ścierających się interesów, lecz jak na 
wspólnotę, która musi być solidarna. Ta metoda mogłaby się sprawdzić 
również w szerszym planie. Unia także potrzebuje solidarności, respekto-
wania praw wszystkich jej członków.
ANNA FOTYGA, europosłanka PiS, była minister spraw zagranicznych 
i szefowa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 1981 r. w dziale 
zagranicznym KKP, w 1990 kierująca Biurem Zagranicznym KK NSZZ „S” 
(Cyt. za: „Do Rzeczy” i „Sieci”). 

Czytaj także: Rozmowa z Jarosławem Sellinem...>>
Rozmowa z Antonim Szymańskim...>>

Jak wybrać? 
Karta wyborcza (jedna) będzie zawierała zarejestrowane w danym 
okręgu komitety wyborcze. Wybieramy listę komitetu wyborczego. 
Znak X stawiamy przy nazwisku tylko jednego kandydata. Tym 
samym wskazując komitet i wybierając naszego faworyta. 
W polskiej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego mamy 
dwustopniowy sposób przeliczania głosów na mandaty.
Metoda d’Hondta: liczbę głosów oddanych łącznie na wszystkie listy 
okręgowe każdego z komitetów wyborczych dzieli się przez kolejne 
liczby naturalne 1,2,3 itd.) i ustala się, ile mandatów w całym kraju zdo-
był dany komitet wyborczy. Mandaty dzielone są między komitety wy-
borcze, które zdobyły 5 proc. głosów w skali kraju. Podziału mandatów 
między poszczególne okręgi wyborcze dokonuje się według systemu 
Hare Niemeyera, zastosowanego w celu przesunięcia przypadających 
poszczególnym komitetom mandatów do poszczególnych okręgów. 
Próg efektywny (minimalna liczba głosów potrzebna do uzyskania man-
datu w okręgu) jest dużo wyższy. W poprzednich wyborach z 2014 r. 
w okręgu gdańskim faktyczny próg wyborczy wyniósł 25,6 proc. 

 List otwarty do kandydatów na 
posłów do Parlamentu Europejskie-
go wystosował Krajowy Sekretariat 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „S”. Ponieważ przeciwnicy 
wprowadzenia ograniczenia handlu 
w niedziele krytykowali regulacje 
krajowe porównując je ze standar-
dami prawnymi obowiązującymi w 
innych krajach Unii Europejskiej „S” 

podkreśła, że całkowity zakaz han-
dlu lub jego ograniczenie funkcjo-
nuje w kilkunastu krajach europej-
skich. Liczba pracowników handlu 
w Polsce przekracza milion osób, 
którzy są potencjalnymi wyborcami 
liczącymi na zmianę standardów 
pracy, a którą to mogą nagłośnić 
nasi przedstawiciele w Parlamencie 
Europejskim. List tutaj…>>

Piszą o niedzieli

Metropolita warszawski ks. kar-
dynał Kazimierz Nycz zaprasza na 
niedzielę 2 czerwca br. członków 
NSZZ „S” na Święto Dziękczynie-
nia do Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie. Hasło uroczystości 
brzmi: „Dziękujemy za wielkich 
pasterzy Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego”. Uroczystości roz-
poczną się o godz. 8 pielgrzymką z 

relikwiami bł. S. Franciszki Siedlickiej 
z placu Piłsudskiego do Świątyni 
Opatrzności Bożej (12 km). O godz. 
12 rozpocznie się msza św. O godz. 
15 spotkanie modlitewne pod 
krzyżem Papieskim na placu Piłsud-
skiego, organizowane przez NSZZ 
„S” Ziemi Siedleckiej. Uroczystości 
zakończą się o 21.37 modlitwą za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

Od 7 maja br. do odwołania 
trwa w Warszawie przed gma-
chem Ministerstwa Sprawiedli-
wości protest związkowców pod 
szyldem Porozumienia Związków 
Zawodowych Pracowników Wy-
miaru Sprawiedliwości. Domaga-
ją się podwyżek i systemowych 
zmian gwarantujących wzrost 

wynagrodzeń. „Solidarność” wal-
czy o 450 zł podwyżki jeszcze w 
2019 r. (do 200 zł już zapisanych 
w ustawie budżetowej na 2019 r.) 
i 500 zł w 2020 r. NSZZ „S” opowia-
da się za wejściem w życie ustawy 
o pracownikach wymiaru sprawie-
dliwości, z zapisanym mnożniko-
wym systemem wynagrodzeń.

Namioty przed resortem sprawiedliwości 

Okażmy solidarność
26 kwietnia 2019 r. w Karwień-

skich Błotach (gmina Krokowa) 
doszło do tragedii. Marcinowi 
Dudkiewiczowi, wieloletniemu 
pracownikowi Nadleśnictwa Wej-
herowo, członkowi NSZZ „Solidar-
ność”  spłonął prawie wykończony 
dom, do którego miał się wprowa-

dzić na początku maja. Jeżeli mo-
żesz, wpłać:
BGŻ S.A. Krosno, nr konta: 24 
2030 0045 1110 0000 0024 
6150, z dopiskiem „Pożar 
– Marcin Dudkiewicz”. Fundacja 
Pomoc Leśnikom w Krośnie, ul. 
Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zamiast-wolnosci-zakazy-nakazy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/antoni-szymanski-lad-spoleczny-dla-wspolnego-dobra
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18651-list-otwarty-do-na-kandydatow-na-europoslow-ws-wolnych-niedziel
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