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Tydzień 
Bezpieczeństwa  

Od 4 do 10 października br. 
odbywa się Tydzień Bezpieczeń-
stwa w Budpownictwie, z udzia-
łem PIP, organizowany przez 
sygnatariuszy Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budow-
nictwie. Przebiega pod hasłem 
„Koniecznie Bezpiecznie” .Celem 
akcji jest ograniczenie wypadków 
oraz poprawa bezpieczeństwa na 
polskich budowach.  

Podatki skorygowane
Polski Ład w segmencie po-

datkowym został przyjęty przez 
Sejm 1 października 2021 r. Nowe 
rozwiązania dotyczą m.in. podnie-
sienia kwoty wolnej od podatku 
do 30 tys. zł., przedsiębiorców, 
emerytów, którzy zdecydują się 
pozostać na rynku pracy i dużych 
rodzin. Ustawa nowelizująca pra-
wo podatkowe i zmieniająca 22 
inne ustawy jest teraz w Senacie. 

Handlowa „S” 
wspólnie  
z pracodawcami 

NSZZ „S”, Polska Izba Handlu i 
Konfederacja Lewiatan, organizacje 
reprezentujące stronę pracowniczą 
i stronę pracodawców, zwróciły się 
z apelem do Senatu o poparcie po-
prawek do ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedzielę i święta o do-
precyzowanie, kto i na jakich zasa-
dach mógłby pracować w niedziele 
w małych sklepach. Chcą one uzu-
pełnienia ustawy o możliwość od-
płatnej pomocy członków rodziny 
właściciela sklepu w niedziele. 

Bezrobocie w dół
Stopa bezrobocia we wrześniu 

wyniosła 5,6 procent – poinformowa-
ła minister rodziny i polityki społecz-
nej Marlena Maląg. W porównaniu z 
poprzednim miesiącem bezrobocie 
w Polsce spadło o 0,2 proc.

Według wstępnych danych resor-
tu 30 września br. w urzędach pracy 
zarejestrowanych było 936 tys. osób 
bezrobotnych, o 25 tys. osób mniej 
niż w sierpniu br. (spadek o 2,6 proc.) 
i o prawie 88 tys. mniej niż przed ro-
kiem (spadek o 8,6 proc.)

Brak rzeczowego dialogu i jasnej 
strategii dla gospodarki morskiej 
zdominowały   obrady ZRG NSZZ 
„S” 4 października br. W perspekty-
wie jest gigantyczna inwestycja w 
farmy wiatrowe na Bałtyku. Wrócił 
więc temat jednostek „offshore”
i budowy na Wybrzeżu wytwórni 
urządzeń do   farm wiatrowych na 
morzu oraz wyszkolenia kadr do 
obsługi gigantycznych wież. We-
wnątrzkrajowa rywalizacja może 
doprowadzić do tego, że fabryka 
powstanie – w Danii lub w Niem-
czech. W puli jest 140 mld złotych. 
– Trzeba nam wizji i strategii. 
Przyszłość gospodarki morskiej 
to słowo klucz „offshore”. Będzie

niezdrowa, wyniszczająca konku-
rencja między Pomorzem szcze-
cińskim a Wybrzeżem gdańskim 
o to, gdzie postawić fabrykę za 
prawie miliard złotych – przestrze-
gał Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący NSZZ „S” w Stoczni 
Gdańskiej (dziś SG to część Grupy 
Przemysłowej Baltic). Do 2026 r. 
ma być prąd z pierwszych naszych 
instalacji morskich, a pierwsza far-
ma, elektrowni Baltica, ma być go-
towa do 2030 r. Członkowie ZRG 
NSZZ „S” przyjęli uchwałę o zwo-
łaniu sprawozdawczego WZD Re-
gionu Gdańskiego na 19 listopada 
br. na godz. 10 w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Więcej...>>

Obradująca 5 i 6 października 
br. w Jarnołtówku Komisja Krajo-
wa NSZZ „Solidarność” przyjęła 
ważne stanowiska w sprawach 
polityki klimatycznej UE („Fit for 
55”) i suwerenności energetycznej 
kraju na kanwie KWB Turów (czytaj 
obok) oraz o sytuacji w oświacie.  

Krajówka wezwała polski rząd 
oraz Parlament Europejski do za-
blokowania pakietu „Fit for 55” oraz 
zażądała podjęcia pilnych działań 
na rzecz gruntownej przebudowy 
systemu handlu emisjami EU-ETS. 
Krajówka stwierdza, że pakiet re-
gulacji stanowi gigantyczne zagro-
żenie dla gospodarki. O ile do tej 
pory polityka ta dotyczyła głównie 

energetyki i przemysłu, to pakiet 
„Fit for 55” ma całkowicie prze-
modelować funkcjonowanie eu-
ropejskich społeczeństw. Według 
niektórych szacunków wdrożenie 
tego gigantycznego projektu inży-
nierii społecznej będzie kosztować 
5 bln euro – czytamy w stanowisku 
Komisji Krajowej.

W ocenie Komisji Krajowej 
obowiązkiem polskiego rządu 
jest podjęcie wszelkich możliwych 
działań na rzecz zablokowania 
pakietu „Fit for 55” oraz wyegze-
kwowanie od Komisji Europejskiej 
przedstawienia kompleksowej 
analizy kosztów pakietu. 

Więcej...>>

Wspólnota 
bezpieczeństwa 

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” z niepokojem obserwuje 
sytuację kompleksu wydobyw-
czo-energetycznego Turów wyni-
kającą z działań Republiki Czeskiej 
i instytucji unijnych oraz popiera 
wszelkie działania Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność” w obronie 
kopalni i tysięcy miejsc pracy. De-
cyzje Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, z 21 maja 2021 
r. o natychmiastowym wstrzyma-
niu wydobycia w KWB Turów oraz 
z 20 września 2021 r. o nałożeniu 
na Polskę wielomilionowych kar 
�nansowych naruszają bezpie-
czeństwo energetyczne i suwe-
renność naszej Ojczyzny.  

Realizacja takiej decyzji sta-
nowi bezpośrednie, rzeczywiste 
zagrożenie dla życia i zdrowia 
poprzez utratę źródła dostaw 
wody i ciepła dla mieszkańców 
Bogatyni oraz odebranie źródła 
utrzymania tysięcy rodzin z ca-
łego regionu, skazując ich na 
głód i ubóstwo. Stanowi też dla 
całego kraju – w następstwie 
niedoborów energii w Krajo-
wym Systemie Energetycznym 
– zagrożenie drastycznego 
wzrostu cen oraz ryzyka wystę-
powania przerw w dostawach. 
Praktyki ograniczania możliwo-
ści rozwoju, których doświadczał 
nasz naród w przeszłości, dzisiaj 
stosowane są przez brukselskich 
urzędników. Skutki takiej polity-
ki odczuliśmy już wielokrotnie, 
czego wymownym przykładem 
jest zamknięcie przez Komisję 
Europejską polskich stoczni. Mą-
drzejsi o te doświadczenia sprze-
ciwiamy się ustanowienia nasze-
go kraju skansenem minionych 
epok i źródłem taniej siły robo-
czej, bez własnego przemysłu 
i bez własnego zdania.

Żądamy zaprzestania dzia-
łań prowadzących do upadku 
gospodarczego regionu zwią-
zanego z kopalnią i elektrownią 
Turów oraz tworzenia fałszy-
wych sporów między żyjącymi 
dotychczas w przyjaźni miesz-
kańcami Polski i Czech.

Komisja Krajowa NSZZ „S”  
5 października 2021 r.

Klucz do gospodarki 
morskiej 

Suwerenność energetyczna

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-energetyczne-warunek-suwerennosci
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-offshore-czyli-termin-klucz-dla-przyszlosci
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Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. 
Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości.

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński

STYPENDIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Tyle nowych zakażeń SARS-CoV-2 wykryto 6 października br., w po-
równaniu do ubiegłej środy 29 października (1234 zakażenia) oznacza to 
wzrost o 70 proc. 6 października ub.r. było 2236 przypadków zakażenia, 
w szpitalach przebywało 3719 zakażonych o 1706 więcej niż obecnie.

Gorąca jesień  
w szkołach

NSZZ „Solidarność” co to tak właściwie 
jest? Ci, którzy chętni są do zapoznania 
się z tą nazwą uczynią to bez najmniej-
szych oporów. Przykro mówić, ale wy-
daje mi się, że młodzież taka jak ja w 
obecnych czasach niezbyt interesuje 
się przeszłością. Nie wiedzą co to NSZZ 
„Solidarność”, nie znają historii, co zna-
czy nazwa, a nawet, że jest to związek 
zawodowy. Nie czują potrzeby wgłębiania 
się w to, a może nie miał im kto przedstawić, 
że taki zawodowy związek w ogóle istnieje? 

Przyznam, że ja sam nie wiedziałem do pewnego momentu swoje-
go życia. Jakoś nigdy specjalnie nie interesowałem się historią naszego 
kraju. Jednak miałem to szczęście, że moja mama wtajemniczyła mnie 
i opowiedziała o „Solidarności”. 

Zacząłem trochę czytać na ten temat i być świadomy tego, co wy-
darzyło się przed laty. Moje pierwsze spotkanie z NSZZ „Solidarność” 
było wtedy, gdy pierwszy raz ubiegałem się o stypendium. Pamiętam, 
że dosyć się stresowałem, gdyż nie wiedziałem, jak to wszystko będzie 
wyglądać, przecież to moje pierwsze stypendium w życiu! Pojechaliśmy 
z mamą do Gdańska do Stoczni. Po mszy świętej w kościele Świętej Brygi-
dy zaproszono nas do Sali BHP. Czułem atmosferę tego ważnego dla Pola-
ków miejsca. Było bardzo uroczyście. Idąc potem na Plac Poległych Stocz-
niowców (plac Solidarności – dop. red.) w pewnym momencie poczułem, 
że to dzieje się naprawdę, byłem dumny, że mogę być tu i uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Wzrosła moja świadomość i z dużą powagą śledziłem 
wszystko co się dzieje wkoło.  

Dzięki stypendium mogłem pozwolić sobie na rozwijanie i ulepszanie 
mojej pasji jaką jest gra w tenisa stołowego. Przeznaczyłem je na sprzęt 
wyższej klasy oraz inne potrzebne mi rzeczy do uprawiania tego sportu. Bar-
dzo pomogło mi to, by podnieść poziom swojej gry. Jestem za to ogromnie 
wdzięczny oraz za to, że miałem możliwość poznania historii naszej Ojczyzny 
i Polaków, którzy walczyli o swoje prawa i często tracili za nie życie.

Maksymilian Żychliński.  LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach

Czym jest „Solidarność 

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
wspiera żądania oświatowej „So-
lidarności” i domaga się wywią-
zania się rządu z porozumienia 
podpisanego 7 kwietnia 2019 
r. Rząd uchyla się od spełnienia 
swojego zobowiązania o wpro-
wadzeniu systemu wynagradza-
nia nauczycieli w powiązaniu ze 
średnią płacą w gospodarce na-
rodowej. 

Minister edukacji Przemysław 
Czarnek zaproponował nauczycie-
lom podniesienie pensum o cztery 
godziny, dodatkowe 8 godzin tzw. 
dostępności, likwidację części ZFŚS, 
obcięcie nadgodzin i dodatku na 
start dla stażystów. Pensje miałyby 
wzrosnąć, ale nauczyciele sami s�-
nansowaliby podwyżki zwiększo-
nym wymiarem pracy. Środowisko 

nauczycieli jest zbulwersowane. 
Związkowcy z oświatowej „S” alar-
mują, że propozycje ministerstwa 
nie służą podniesieniu prestiżu 
zawodu nauczyciela i są wyrazem 
lekceważenia oraz nieznajomości 
warunków pracy w szkole. 

– Nauczyciele w czasie pande-
mii to cisi bohaterowie zmagań 
o normalność. Jeśli MEiN nie ma 
pieniędzy, po cóż miesza w oświa-
towym tygielku, wzbudzając nie-
pokoje – mówi Wojciech Książek, 
przewodniczący Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”. 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” 4 paździer-
nika br. podjęła uchwałę o powo-
łaniu sztabu protestacyjnego. 

Więcej…>>

Październikowe posiedzenie ZRG 
NSZZ „S” było okazją do podsumo-
wania XIX edycji Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”. Swoimi 
pracami pt. „Moje spotkanie z NSZZ 
„Solidarność” pochwalili się stypen-
dyści rodzeństwo Kinga i Piotr Kaczo-
rowscy  oraz Piotr Czerwiński.

 Wśród gości ZRG była Gabriela 
Noga, żona nieżyjącego już działacza 
Związku z Kociewia Zygmunta Nogi, 
w 1980 r. członka MKZ Kociewie 
NSZZ „S” w Starogardzie Gdańskim, 
represjonowanego w stanie wojen-
nym. Jego losy były osnową pracy 
Piotra Kaczorowskiego.

Wiktor Kamiński, dyrektor od-
działu Narodowego Banku Pol-
skiego w Gdańsku wręczył stypen-
dystom i Gabrieli Nodze monety 
kolekcjonerskie z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II. 

Warunkiem uzyskania stypen-
dium z Funduszu Stypendialnego 
im. NSZZ „Solidarność” jest przy-
gotowanie tekstu pod hasłem 
„Moje spotkanie z Solidarnością”. 
W tym roku kapituła wyróżniła 
sześć osób, które przygotowały ta-
kie materiały. W tym wydaniu Ibisa 
publikujemy kolejną prezentację. 

Więcej…>>

Liderzy oświatowej „Solidarności” podczas październikowego 
posiedzenia ZRG.
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Solidarni stypendyści

6 października 1985 r. odbył się niecodzienny mecz. Publikacja 
IPN „O wolne wybory, o niepodległą Polskę. Młodzi gdańszczanie 
przeciwko komunie” autorstwa ks. dr. Jarosława Wąsowicza traktuje 
o meczu Lechii Gdańsk z Ruchem Chorzów (wygrany przez Lechię 
2:0), rozegranym na tydzień przed wyborami do Sejmu z 13 paź-
dziernika 1985 r. podczas którego przeprowadzona została akcja 
wzywająca do ich bojkotu.

Więcej…>>
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Kontra kibiców

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sztab-protestacyjny-w-oswiacie
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-stypendysci-solidarnosci-lacza-pokolenia
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mecz-lechia-ruch-w-kontrze-do-pseudowyborow-1985-r
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