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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Zmarł lider OPZZ
24 maja br. w wieku 63 lat zmarł 

Jan Guz. Przez ostatnie 15 lat był 
szefem OPZZ.  Od 2004 r. był wi-
ceprzewodniczącym Trójstronnej 
Komisji do spraw Społeczno-Go-
spodarczych. W 2010 r. prezydent 
Lech Kaczyński powołał go do 
Narodowej Rady Rozwoju. W 2015 
r. został członkiem Rady Dialogu 
Społecznego. Najszczersze kondo-
lencje i wyrazy głębokiego współ-
czucia rodzinie i bliskim złożył 
przewodniczący Piotr Duda oraz 
Prezydium KK NSZZ „S”. Na pogrze-
bie była delegacja NSZZ „S”.  

W rocznicę 
pielgrzymki

Nie byłoby częściowo wolnych 
wyborów z 1989 r., gdyby nie inna 
znamienna data. 2 czerwca 1979 r. 
rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II.  3 czerwca br. w Sali BHP 
w Gdańsku zaplanowana jest konfe-
rencja naukowa pt. „Obudził w nas 
Solidarność” związana z pielgrzymką 
św. Jana Pawła II. Będą prezentowa-
ne do końca czerwca br. dwie towa-
rzyszące konferencji wystawy.  

PiS – KE 45:38
Po ogólno-

polskim strajku 
nauczycieli teraz 
protestują przed 
resortem spra-
wiedliwości pra-
cownicy sądów 
i prokuratur, czyli 

osoby niebędące sędziami, proku-
ratorami, asesorami, a pracownika-
mi obsługi i administracji wymiaru 
sprawiedliwości. Po nich zaprotestu-
ją inni. Stąd nasz postulat, by pod-
nieść i systemowo uregulować pen-
sje w całej sferze budżetowej, czyli 
pracownikom wynagradzanym z �-
nansów publicznych. 

Tworzy się bowiem kwadratu-
ra koła. Wynegocjowana z jedną 
z grup zawodowych podwyżka 
podnosi uzasadnione – wzrostem 
PKB i innymi pozytywnymi wskaź-
nikami ekonomicznymi, które po-
daje sam rząd – aspiracje kolejnej 
grupy.  Źródło pieniędzy jest jed-
no, czyli zgromadzone w budżecie 
podatki i inne daniny publiczne.  

Kładziemy więc nacisk na syste-
mowe rozwiązania. Mówimy o po-
wiązaniu wzrostu wynagrodzeń 
w sferze publicznej z sytuacją go-
spodarczą i z efektywnością gospo-
darki, ze wzrostem wynagrodzeń 
w sferze produkcyjnej, ze wzrostem 
PKB i z poziomem in�acji. Wzrost
wynagrodzeń musi bowiem brać 
pod uwagę in�ację i odzwierciedlać
wzrost PKB.   Zaszłości są więc ogrom-
ne. Płace powinny zrekompensować 
brak podwyżek od 2011 roku, biorąc 
pod uwagę dziewięcioletnią in�ację,
czyli wzrosnąć o 12 procent.  

My mówimy o porządkowa-
niu i przebudowie systemu, gdyż 
w sferze publicznej każda grupa 
zawodowa ma swój odrębny sys-
tem wynagrodzeń. Jeśli pensje 
wyznacza Ustawa o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sfe-
rze budżetowej, to jaki pozostaje 
element negocjacyjny?  

Sprawna, dobrze wynagradza-
na, profesjonalna kadra to waru-
nek sprawnego państwa. 

Krzysztof Dośla  

Kwadratura 
koła
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Przy rekordowej frekwencji 45,68 
proc. PiS wygrało wybory europej-
skie w Polsce zdobywając poparcie 
45,38 proc. wyborców. Mariaż lewi-
cy z liberałami w Koalicji Europej-
skiej dał jej 38,47 proc. głosów. 

W skali kraju, w porównaniu 
z wyborami parlamentarnymi z 
2015 r., PiS zyskał prawie pół mi-
liona wyborców, a partie tworzące 
KE straciły 1,5 mln głosów.  

Do sukcesu PiS przyczyniła 
się wysoka frekwencja, mobiliza-
cja elektoratu tej partii, sprawna 
kampania wyborcza oraz transfery 
socjalne, w tym dodatkowa eme-
rytura wypłacona w maju br. i 500 
plus na każde dziecko. PiS wysta-
wiło do rywalizacji szereg polity-
ków z ław rządowych. Z kolei KE 
nie potra�ła wyjść do wyborców
ze spójną ofertą programową.  

Na Pomorzu wygrała KE, którą 
poparło 50,66 proc. wyborców. 
PiS uzyskało 34,53 proc. Wiosna 

Roberta Biedronia 6,15 proc., Kon-
federacja 4,01 proc. poparcia. Ku-
kiz’15 2,67 proc. głosów, KWW Fair 
Play Gwiazdowskiego 1,02 proc., 
Lewica Razem miała 0,96 proc.  

W Gdańsku na KE padło 60,29 
proc. głosów, 26,53 proc. na PiS. 
W Gdyni na KE oddało głos 57,4 
proc. wyborców, na PiS 25,77 proc.

Na Kociewiu w powiecie staro-
gardzkim na PiS zagłosowało 48,54 
proc., 38,56 proc. na KE. Na Kaszu-
bach w powiecie kościerskim 48,60 
proc. padło na PiS, a 39,17 proc. na 
KE. W   kartuskim 47,72 proc. na 
PiS, 40,19 proc. na KE. W powiecie 
wejherowskim na KE 46,26 proc., a 
na PiS 37,06 proc. W powiecie puc-
kim Koalicję poparło 49,12 proc., 
a PiS 36,11 proc. Mandaty zdobyli 
z okręgu gdańskiego: Magdalena 
Adamowicz (KE), Anna Fotyga (PiS) 
i Janusz Lewandowski (KE).  Fre-
kwencja w całej UE wyniosła 50,95 
proc. – była najwyższa od 20 lat.

NSZZ „S”, OPZZ i FZZ przyjęły 
wspólne stanowisko w sprawie przy-
szłorocznego wzrostu wynagrodzeń 
w gospodarce narodowej, minimal-
nego wynagrodzenia oraz płacy 
w państwowej sferze budżetowej.

Wzrost wynagrodzeń powinien 
wynieść odpowiednio: płace średnie 
w gospodarce o 8,6 proc., płaca mini-
malna o 12 proc., czyli o 270 zł, co daje 
brutto 2520 zł. a w sferze budżetowej 
o 15 proc.  Ministerstwo rodziny i pra-
cy zaproponowało 29 maja br., by pła-
ca minimalna wyniosła 2450 zł.

Płaca minimalna, zgodnie ze 
zgłaszanym od lat postulatem 
NSZZ „S” ma zbliżyć się do 50 proc. 
wynagrodzenia w gospodarce. 
Minimalne wynagrodzenie za 
pracę ma wpływ m.in. na dodatek 
za pracę w porze nocnej, kwotę 
odprawy pieniężnej, odszkodowa-
nie za naruszenie zasady równego 
traktowania w pracy, odszkodo-
wanie z tytułu rozwiązania przez 
pracownika umowy o pracę na 
skutek  mobbingu i podstawę wy-
miaru zasiłków. 

Związki twardo o płacach 

Proboszcz para�i św. Brygidy
w Gdańsku ks. kanonik Ludwik Ko-
walski został Człowiekiem Roku 2018 
„Tygodnika Solidarność”. – Za gorliwą 
służbę Chrystusowi, upominanie się 
o godność ludzi pracy i otwarte serce 
dla Solidarności” – taki napis widnieje 
na statuetce, którą kapłan otrzyma 3 
czerwca br. „TS” nagradza za niezależ-
ność, wyczulenie na ludzką krzywdę, 

pochylenie się nad słabszymi, walkę 
o godność pracowników, wsparcie 
udzielane NSZZ „S” i sprawowanie 
opieki nad kościołem św. Brygidy.

– Ludzie Solidarności czują się 
w Brygidzie jak u siebie w domu. 
To Sala BHP i św. Brygida, jak dwie 
komory serca, stanowiące jedność 
– opowiada ks. Ludwik Kowalski, 
proboszcz para�i św. Brygidy.

Ks. Ludwik Kowalski 
Człowiekiem Roku „Tysola”
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5186,12 zł

WYDARZYŁO SIĘ
 27.05.1990 r. 

Pierwsze w po-
wojennej Polsce 
wolne wybory 
do samorządu 
terytorialnego

 28.05.1941 r.  
Do niemieckiego 
nazistowskiego KL 
Auschwitz został 
przywieziony o. 
Maksymilian Maria 
Kolbe, franciszka-
nin, misjonarz

 2.06.1979 r.  
Rozpoczęła się 
pierwsza piel-
grzymka papieża 
Jana Pawła II do 
Polski

Prymas Tysiąclecia
HISTORIA 1981
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Polacy wywalczyli sobie demokrację, nie potrzebują pouczeń. Niemcy 
mają problemy, nie Polacy. Jeśli jakiś naród nie potrzebuje krytyki, jak 
walczyć o wolność, to właśnie Polska!

Hans-Olaf Henkel, niemiecki publicysta, poseł do PE VIII kadencji do Martina  
Schulza, by przeprosił za słowa o „demokracji w stylu putinowskim”.

Żegnamy Ludwika Jakubka

Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsię-
biorstw (zatrudniających ponad 9 osób) w kwietniu br. To ok. 3680 zł 
netto, co oznacza wzrost o 7,1 proc. wobec kwietnia 2018 r.  

28 maja 1981 r., w dzień Wnie-
bowstąpienia Pańskiego, Prymas 
Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyń-
ski odszedł do Boga. Pochowany 
został w bazylice archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 
Przeżył 80 lat. Niezłomnie stał na 
straży wiary i narodowego depo-
zytu tożsamości Polaków. Był nie-
kwestionowanym autorytetem, 
strażnikiem interesu narodowego, 
orędownikiem mądrego działania, 
mężem stanu. W czasie II wojny 
światowej ukrywał się, będąc jed-
nocześnie kapelanem ugrupowań 
AK. 25 września 1953 r. Prymas 
Wyszyński został aresztowany 
i przetrzymywany do 26 paździer-
nika 1956 r. w kilku miejscach od-
osobnienia: w Rywałdzie, Stoczku 
Warmińskim, Prudniku i Komańczy. 
W 1965 r. był jednym z inicjatorów 
orędzia biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich. 

W latach 1980–81 pośredniczył 
w rozmowach między władzami 
PRL a „Solidarnością”. 

W Gnieźnie w lutym 1981 r. 
mówił do członków „Solidarno-
ści”: Nie idzie bowiem w tej chwili 
w ojczyźnie naszej tylko o zmianę 
instytucji społecznej, nie idzie też 
o wymianę ludzi, ale idzie przede 
wszystkim o odnowienie się czło-
wieka. (…) Bo jeżeli człowiek się nie 
odmieni, to najbardziej zasobny 
ustrój, najbardziej bogate państwo 
nie ostoi się, będzie rozkradzione 
i zginie. Cóż bowiem z tego – po-
wiem może trywialnie – że krążąca 
butelka spirytusu przejdzie z rąk 
jednych pijaków do rąk innych 
pijaków! Powiem jeszcze bardziej 
drastycznie: że klucz od kasy pań-
stwowej przejdzie z rąk jednych 
złodziei w ręce drugich złodziei?! 
Przecież chyba nie o to idzie, żeby 
wszyscy złodzieje mieli dostęp do 
kasy i wszyscy pijacy do wódki, 
tylko żeby sumienie wszystkich się 
obudziło, żebyśmy zrozumieli na-
szą odpowiedzialność za naród, 
który Bóg wskrzesza.

 Więcej…>>

W wieku 77 lat odszedł zasłużony dla 
gdańskiej „Solidarności” związkowiec 
LUDWIK JAKUBEK. Do związku 
wstąpił w 1980 r. Pracował jako 
nauczyciel. Po przejściu na emery-
turę działał w OT NSZZ „S” Emerytów 
i Rencistów Powiatu Gdańskiego 
i kierował biurem oddziału NSZZ 
„S” w Pruszczu Gdańskim. W latach 
2002-06 był członkiem ZRG NSZZ „S”. 
Od 2006 do 2014 r. był delegatem 
na WZD Regionu Gdańskiego NSZZ 

„S”. Msza św. za duszę śp. Ludwika Jakubka 1 czerwca o godz. 11 
w kościele św. Jacka w Straszynie, po mszy ceremonia pogrzebowa. 

Bezrobocie rejestrowane w Polsce 
spadło do poziomu najniższego od 
października 1990 r. Stopa bezrobo-
cia spadła z 5,9 proc. w marcu br. do 
5,6 proc. – wynika z opublikowanych  
danych GUS. W skali kraju w kwietniu 
br. ubyło 46,4 tys. bezrobotnych. 

Na koniec kwietnia br. w urzędach 
pracy zarejestrowanych było 938,3 
tys. bezrobotnych.  Nadal jest 17 
powiatów, gdzie przekracza ono 15 
proc., np. w powiecie szydłowieckim 
(23,2 proc.), braniewskim (20,4 proc.) 

i łobeskim (19 proc.). W 12 powiatach 
bezrobocie nie przekraczało 2 proc. 
Najniższe było w Poznaniu (1,3 proc.) 
oraz Warszawie (1,4 proc.).

GUS opublikował też dane 
o bezrobociu wg. unijnej meto-
dologii Badania Aktywności Eko-
nomicznej Ludności (osoby, które 
nie pracowały, ale aktywnie po-
szukiwały pracy). Z BAEL wynika, 
że stopa bezrobocia nieznacznie 
wzrosła z 3,8 proc. na koniec 2018 
r. do 3,9 proc. w I kw. br.).

Zwycięzcą wędkarskich zmagań o Puchar NSZZ „S” Stoczni Wojennej 
w Gdyni okazał się Marian Formella. Drugie miejsce zajął Tomasz Kowa-
lewski, a trzecie miejsce Henryk Nogaj. W rywalizacji uczestniczyło 40 
wędkarzy. Zawody zostały zorganizowane na jeziorze Wysoka w miej-
scowości Kamień w sobotę, 25 maja br.

Wędkarze o puchar „S”

Praca prawie wszędzie 

Plac Solidarności 4 czerwca br. 
będzie otwarty dla wszystkich, ale 
wolny od politycznych wystąpień. 
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, 
dyrektor ECS Basil Kerski i Karol 
Guzikiewicza, wiceprzewodni-
czący stoczniowej „S” ustalili, iż 
związkowcy nie ogrodzą placu 
Solidarności barierkami, a władze 
Gdańska „okrągły stół” ustawią 
przy wejściu do ECS. Strony zobo-
wiązały się, że nie będą odnosić się 
do bieżącej polityki na Placu. 

– Nigdy nie mieliśmy zamiaru 
zawłaszczać tego miejsca. Chce-
my, by było ono przez wszystkich 
szanowane. Nie było przyzwolenia 
na ustawianie okrągłego stołu wo-

kół pomnika Poległych Stoczniow-
ców. Okrągły Stół z 1989 r. bronił 
sprawców Grudnia ‚70. Dramat 
Grudnia nie został rozliczony – ar-
gumentował Karol Guzikiewicz. 

NSZZ „S” zaprasza do składania 
kwiatów przed pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców 4 czerwca br. 
od godz. 10. Po tym w Sali BHP od-
będzie się posiedzenie ZRG NSZZ 
„S”.

Czy ustne zobowiązania stocz-
niowej „S”, ECS i prezydent Gdańska 
o sposobie organizacji obchodów 
30 rocznicy częściowo wolnych 
wyborów z 1989 r. skończą spór o 
zagospodarowanie tego dnia pla-
cu Solidarności? Zobaczymy... 

Bez polityki...

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/niekoronowany-krol-polski-ksiadz-prymas-wyszynski
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