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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Konflikt wartości
W kraju trwają protesty prze-

ciwko zaostrzeniu prawa abor-
cyjnego na skutek orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, któ-
ry stwierdził, że przepis ustawy z 
1993 r. zezwalający na dopuszczal-
ność aborcji w przypadku dużego 
prawdopodobieństwa ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu jest nie-
zgodny z Konstytucją RP. Protesty 
nie ominęły świątyń.  Więcej...>>

Sekcja SW
W rok po utworzeniu pierw-

szych organizacji NSZZ „Solidar-
ność” w Służbie Więziennej, Pre-
zydium Komisji Krajowej NSZZ „S” 
podjęło decyzję o zarejestrowaniu 
Krajowej Sekcji Służby Więziennej 
NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj to 18 
organizacji i 1039 członków.

Apel przewodniczącego 
„S”

W związku z zaostrzającym się 
konfliktem wokół prawa aborcyj-
nego po wyroku TK przewodniczą-
cy NSZZ „S” Piotr Duda zaapelował 
do członków związku: „Niestety, 
poziom agresji, niespotykany wul-
garyzm i napaści fizyczne na księży
i uczestników nabożeństw, zmu-
szają nas katolików do obrony. 
Dlatego proszę, abyście włączali 
się w działania Straży Narodowej, 
lub inne spontanicznie tworzone 
grupy chroniące nasze kościoły. 
Bądźcie też w kontakcie ze swoimi 
proboszczami. Kiedyś my mogli-
śmy liczyć na ich pomoc, dzisiaj oni 
tej pomocy od nas potrzebują”.

Stacjonarnie z dodatkiem 
Oświatowa „S” domaga się od 

MEiN wprowadzenia dodatku dla 
nauczycieli klas I-III szkół podsta-
wowych, którzy uczą stacjonarnie 
i opiekunów pracujących w przed-
szkolach. W razie kwarantanny lub 
izolacji nauczycielom powinno 
przysługiwać prawo do 100 pro-
cent zasiłku chorobowego. Do 
8 listopada br. prowadzona jest 
edukacja zdalna dla uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych i dla 
uczniów szkół średnich. 
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Skromny człowiek
W środę 21 października br. 
na Cmentarzu Witomińskim 
pożegnaliśmy Adama Gotne-
ra. W Grudniu 1970 trafiło go 
sześć kul. Życie zawdzięczał 
Opatrzności i gdyńskim leka-
rzom. Jego los jest symbolem 
tragedii Grudnia 70.  

Adama Gotnera wspomina 
Roman Kuzimski, wiceprze-
wodniczący ZRG NSZZ „S” 

Adama poznałem we wrześniu 
1980 roku w Społecznym Komi-
tecie Budowy Pomników Ofiar
Grudnia 1970 r. w Gdyni. Wówczas 
dowiedziałem się o jego historii. O 
tym, jak trafiły go kule, jak wiele 
miał szczęścia i ile zawdzięcza 
Opatrzności i lekarzom. Zapa-
miętałem go, jako wielkiego spo-
łecznika. Jednocześnie człowieka 
o dużej skromności. Związał się 
z Gdynią od lat 60. Był zaanga-
żowany w dokumentowanie pa-
mięci o zbrodni z 1970 r. i w pracę 
dla ludzi. Dostał drugie życie, miał 
rodzaj długu. Dbał o rodziny ofiar
Grudnia, pieczołowicie dokumen-
tował pamięć, miejsca śmierci, 
miejsca pochówków.  

Bardzo angażował się w pro-
jekty upamiętniające ludzi i wiedzę 
o Grudniu. Był bardzo zaangażo-
wany w wybudowanie pomników, 
tego odsłoniętego 17 grudnia 1980 
roku przy stoczni i tego, odsłonię-
tego w 1993 roku na dzisiejszym 
Placu Wolnej Polski, symbolizują-
cych ofiary mieszkańców Gdyni 
w drodze do wolności. Stanisław 
Gierada, projektując pomnik przy 
Gdyni-Stoczni, uznał, że los Adama 
z 1970 roku, padający postrzelony 
człowiek, ma być wzorem dla owej 
„siódemki” z pomnika.  

Działał w Fundacji Pomocy 
Stypendialnej ks. Hilarego Jastaka. 
Pomagał nam, „Solidarności”, w or-
ganizowaniu obozów młodzieżo-
wych. Był radnym Gdyni I kadencji. 
Często dyskutowaliśmy. Adam był 
bezpośredni. Nam też nie szczędził 
krytyki, jeśli było trzeba.  

Adam dawał świadectwo. 
Mimo że był bohaterem, opisa-
nym w kilku ważnych artykułach, 
pozostał skromną osobą. Zawsze 
był obecny, na każdej uroczysto-
ści rocznicowej, patriotycznej. Był 
wspaniałym człowiekiem. 

Sytuacja epidemiologiczna jest 
dramatyczna. W październiku br. 
zakaziło się w Polsce ponad dwa 
razy więcej osób (190 tysięcy) niż 
przez pół roku epidemii.

Najnowsze dane z Ministerstwa 
Zdrowia z 28 października br. do-
tyczące zakażeń i ofiar COVID-19
mówią o 18 820 nowych, potwier-
dzonych przypadkach zakażenia 
koronawirusem, wykrytych ostat-
niej doby. To najwięcej od 4 mar-
ca br., gdy zanotowano pierwszy 
przypadek SARS-CoV-2 w naszym 
kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 
ostatniej doby 29 osób; z powodu 

współistnienia COVID-19 z innymi 
schorzeniami 207 osób. W szpita-
lach przebywa 13 tys. 931 osób z 
koronawirusem. 1150 chorych jest 
podłączonych do respiratorów. 
Dla pacjentów z COVID-19 przy-
gotowano 21 tys. 506 łóżek i 1663 
respiratory. Na kwarantannie jest 
479 288 rodaków. Liczba zakażo-
nych koronawirusem wynosi łącz-
nie 299 049. Z powodu COVID-19 
zmarło 4 851 pacjentów. Wyzdro-
wiało 123 504 pacjentów.  

Walka z koronawirusem polega 
na przestrzeganiu zasad DDM: dy-
stans, dezynfekcja, maseczka.

Wspominanie zmarłych ce-
mentuje wspólnotę, buduje 
naszą tożsamość. W tym roku, 
w związku z falą epidemii od-
wiedzimy cmentarze, ozdobimy 
groby kwiatami, zapalimy znicze 
i pomodlimy się w intencji zmar-
łych nie tylko 1 listopada. Postarajmy się to zrobić dzień wcześniej 
lub dzień później. Nie ryzykujmy dalekich podróży. Odłóżmy je na 
lepszy czas. 

Czekamy na ogłoszeniem zasad, jakie mają obowiązywać w świą-
teczne dni. Tymczasem kilka zaleceń: zostań w domu, a groby od-
wiedź później, nałóż maseczkę, utrzymuj bezpieczną odległość, limit 
osób ma mszach św. – 1 osoba na 7 mkw. 

Premier Mateusz Morawiecki 
we wtorek, 27 października,  przed-
stawił wsparcie dla przedsiębior-
ców dotkniętych obostrzeniami w 
gastronomii, hotelarstwie, branży 
fitness: zwolnienie ze składki ZUS
za listopad br., wdrożenie posto-
jowego (dopłata z budżetu do 
utrzymania zatrudnienia), dotacje 

5 tys. zł dla mikrofirm, zwolnienie z
opłaty targowej za 2021 r. Warun-
kiem jest spadek dochodów o 40 
proc. liczony październik i listopad 
2019 r. do października i listopada 
br. Wsparcie dotyczy ok. 190 tys. 
firm, zatrudniających ponad 380
tys. osób. Wartość pomocy to 1,8-2 
mld złotych. Więcej...>>

Najgorszy dzień

Program by przetrwać

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ostatnia-krucjata-obrona-alkazar-1936
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tarcza-branzowa-program-wsparcia-mikroprzedsiebiorstw-by-przetrwac
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Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich 
postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. 
Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma 
swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo 
do swobodnego wyznawania swojej wiary. To się nazywa tolerancja! 

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”

1918

Tyle ostatniej doby nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 od-
notowano w woj. pomorskim. 14 osób zmarło (1 bez chorób współist-
niejących). 468 osób jest leczonych w szpitalach i izolatoriach.  

Lwów Semper Fidelis

 29.10.2012 r.  
Polska spłaciła 
Klubowi Londyń-
skiemu, stowa-
rzyszeniu kilkuset 
banków komer-
cyjnych, ostatnią 
ratę (297 mln USD) 
zadłużenia zagra-
nicznego z lat 70.

 31.10.1981 r. 
gen. Wojciech 
Jaruzelski, premier  
i I sekretarz KC 
PZPR podjął 
ostateczną decyzję 
o wprowadzeniu 
stanu wojennego.  

 1.11.1946 r.  
diakon Karol Woj-
tyła otrzymał świę-
cenia kapłańskie 
z rąk kardynała 
Sapiehy.

2 listopada 1925 r., pod kolum-
nadą Pałacu Saskiego,  złożono 
szczątki bezimiennego młodego 
żołnierza, sprowadzone podczas 
specjalnej ceremonii z Cmentarza 
Obrońców Lwowa. Został odsło-
nięty Grób Nieznanego Żołnierza. 
Siedem lat wcześniej 1 listopa-
da 1918 r. młodzież akademicka 
i gimnazjaliści chwycili za broń 
(uzbrojeni m.in. w karabiny zna-
lezione w podziemiach Politech-
niki Lwowskiej) by bronić Lwowa. 
Kilka godzin wcześniej uzbrojeni 
Ukraińcy z Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej zajęli ratusz, 
dworzec i pocztę. Wydali odezwę, 
w której nakazywali mieszkańcom 
podporządkowanie się ZRL. 

We Lwowie pozostali nieliczni 
polscy oficerowie por. Ludwik de
Laveaux i kpt. Czesław Mączyński, 
wnet obrońcom miasta przyszli 
z pomocą oficerowie Mieczysław
Boruta-Spiechowicz i Bronisław 
Pieracki. Do walki w obronie 
miasta Semper Fidelis (zawsze 
wierny) stanęli żołnierze Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Do punk-

tów werbunkowych zgłaszali się 
gimnazjaliści. Spośród 6 tysięcy 
ochotników połowa nie ukończyła 
17 roku życia. Historia nadała im 
miano „Orląt”. Rozpoczęły się walki 
o Dom Technika, Dom Akademicki, 
Szkołę Kadecką, Cytadelę, gmach 
Poczty Głównej, Ogród Kościuszki. 
Ciężkie boje stoczono o Górę Stra-
cenia i Redutę Śmierci. 

– W chwili, gdy wykreślano gra-
nice Europy i  Polski, Lwów wiel-
kim głosem odpowiedział: Polska 
jest tutaj – powiedział marszałek 
Francji i Polski Ferdynand Foch. 

W Panteonie Chwały na Cmen-
tarzu Łyczakowskim spoczęły pro-
chy 2859 obrońców. W uznaniu 
bohaterskiej postawy Lwów został 
udekorowany w 1920 r. przez Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego Krzyżem Virtuti Militari. Za-
szczyt ten stał się także udziałem 
Płocka. Najmłodszym kawalerem 
Orderu Virtuti Militari został 13-
-letni Antoś Petrykiewicz. Ostatnie 
Orlę Lwowskie – płk Aleksander 
Sałacki, zmarł 5 kwietnia 2008 r., 
mając 104 lata. 

Zbigniew Sikorski, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „S”  

– Sektor spożywczy odczuwa w sposób 
dramatyczny sytuację związaną z zagroże-
niem COVID-19 w sektorze HoReCa, czyli 
hotelarskim oraz gastronomicznym. Co 
prawda, firmy skorzystały z rządowych tarcz,
ale poczucie jako takiej stabilności się kończy. W firmach, gdzie są związ-
ki zawodowe, zawarte zostały porozumienia postojowe z tzw. tarczy, a 
jedocześnie sytuacja destabilizacji uruchomiła serię zwolnień w wielu 
hotelach. Zwolniono najpierw zatrudnionych przez firmy zewnętrzne, a
z czasem pracę tracili pracownicy hoteli. Przedstawiałem sytuację branży 
hotelarskiej na posiedzeniu zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. przed-
siębiorczości i rynku pracy. Wnosiłem, by doszło do spotkania z udziałem 
strony społecznej. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Brałem udział w obra-
dach zespołu ds. dialogu społecznego RDS, na którym określiłem nasze 
stanowisko: przedstawiciele strony rządowej nie wykazują woli rozmów z 
trójstronnym zespołem branżowym ds. przemysłu spożywczego. Podob-
ne stanowisko przyjął zespół do spraw dialogu społecznego RDS. 

Wkrótce czeka nas tąpnięcie związane z ustawą o podatku od cukru. 
Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty 
zawierające cukier. Przepisy  wejdą w życie od stycznia 2021 r. Wysokość 
opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się 
w napoju. Zastanawiamy się, jak  podatek będzie naliczany od przedsię-
biorstw. Branża nadal tego nie wie. Okazuje się, że w branży napojów już 
rozpoczęto rozłożone w czasie i z dodatkowymi odszkodowaniami zwol-
nienia pracowników Żywca Zdroju i Coca Coli.

W środku drugiej fali pandemii

Zgodnie z nowelizacją budżetu, 
uchwaloną przez Sejm, deficyt br. zo-
stał podniesiony z zerowego do 109,3 
mld zł. Limit wydatków budżeto-
wych wzrósł o 72,7 mld zł do 508 mld 
zł. Dochody są szacowane na 398,7 
mld zł i będą niższe od planowanych 
o 36,7 mld zł, dochody podatkowe 
spadną o 40,3 mld. Uwzględniając 
tarcze antykryzysowe z PFR i Fun-
dusz Przeciwdziałania COVID-19 
utworzony w BGK deficyt całego
sektora finansów publicznych (czyli
tzw. general government) wzrasta 

do 270 mld zł, czyli do 12 proc. PKB. 
Spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 
4,6 proc., wobec  zakładanego wzro-
stu o 3,7 proc. Zatrudnienie w gospo-
darce narodowej spadnie o 2,4 proc., 
a płace wzrosną o 3,5 proc. 

Senat jednogłośnie przyjął 27 
października br. nowelizację usta-
wy budżetowej na 2020 r. i zgłosił 
do niej poprawki, m.in. zwiększył 
o 2 mld zł wydatki na zdrowie 
i o 3 mld zł na subwencję oświa-
tową dla samorządów, utworzył 
rezerwę 1 mln zł dla ECS.

W „Magazynie Solidarność” nr 11 / 2020 czytaj m.in.: 
 Port Gdańsk Eksploatacja. Chcą sprzętu i inwestycji, a nie po-

wrotu do lat 50. XX wieku
 Rozmowa z Czesławem Nowakiem. Skromny dodatek wyrów-

nawczy za działanie dla wolnej Polski
 Zmarł Adam Gotner, uczestnik wydarzeń i symbol tragedii 

Grudnia ’70
 Szkoła w Gdańsku Kokoszkach. Szkoła czy sposób na biznes?
 Janusz Pałubicki. Robię dalej to, co kiedyś przerwała mi „Solidarność” 

Zapraszamy do lektury!

23 października br. strona rzą-
dowa przejęła przewodnictwo w 
Radzie Dialogu Społecznego. Jej 
przewodniczącym na najbliższy rok 
został wicepremier, minister roz-
woju, pracy i technologii Jarosław 
Gowin.  

– My jako „Solidarność”, a tak-
że nasi współpracownicy, którzy 
wchodzą w skład RDS, podjęliśmy 
decyzję, że z dniem dzisiejszym 
składamy rezygnację z członko-
stwa w RDS – poinformował w 
czwartek 22 października br.  lider 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 

– W tej ustawie ukazały się ku-
riozalne zapisy, które wywracają 
Radę Dialogu Społecznego do góry 
nogami. Premier nadał sobie kom-
petencje, dzięki którym, na zasa-
dzie ogólności, ze względu na utra-
tę zaufania może odwołać każdego 
członka RDS – ogłosił lider „S”.  

Z członkostwa w Radzie Dialogu 
Społecznego zrezygnowali prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” oraz 
Bogdan Kubiak, Henryk Nakoniecz-
ny, Wojciech Ilnicki, Andrzej Kuchta, 
Jarosław Lange, Waldemar Sopata 
i Leszek Walczak. Więcej...>>

Recesja 

RDS bez „Solidarności” 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-opuszcza-rade-dialogu-spolecznego-nie-bedzie-firmowac-fikcji
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