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Konkurs plastyczny
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej 14 października br. w Lęborku 
odbył się Powiatowy Konkurs Pla-
styczny „Solidarność oczami mło-
dych” zorganizowanego z okazji 
40-lecia Związku. W konkursie tym 
udział wzięli uczniowie szkół pod-
stawowych, a jej organizatorem była 
Międzyzakładowa Komisja NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Lęborku oraz burmistrz Lębor-
ka i wójt Nowej Wsi Lęborskiej. 

 Więcej…>>

Młodzi z „S”  
w prezydenckiej radzie

Tworzenie forum debaty i dialo-
gu społecznego dotyczącego spraw 
młodych oraz opracowywanie zało-
żeń prezydenckich inicjatyw legisla-
cyjnych to jedne z głównych celów 
powołanej przez Andrzeja Dudę 
Rady ds. Młodzieży. W składzie 
znaleźli się m.in. przedstawiciele sa-
morządowych rad młodzieżowych, 
organizacji studenckich oraz klima-
tycznych, a także Maciej Tyczyński, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Młodych NSZZ „Solidarność”.

30-lecie Metalowców
Odznaczenia „Zasłużony dla 

Krajowego Sekretariatu Metalow-
ców NSZZ Solidarność” z okazji 
30–lecia związkowego Sekretariatu 
otrzymali m.in. związkowi działa-
cze z Regionu Gdańskiego:  Roman 
Drywa, Roman KuzimskiKrzysztof 
Żmuda, Mirosław Piórek i związko-
wiec ze Słupska Stanisław Szukała.

Piotr Duda  
do prezydenta

Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „S” zwrócił się do prezydenta 
RP Andrzeja Dudy jako do patro-
na dialogu społecznego, aby ten 
włączył się w mediacje pomiędzy 
oświatową „Solidarnością” a pre-
mierem Morawieckim. Powodem 
jest niewywiązanie się przez rząd 
z porozumienia zawartego w 2019 
r. z Krajową Sekcją Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” . Porozumienie doty-
czyło m.in. powiązania wzrostu wy-
nagrodzeń nauczycieli ze wzrostem 
płac w gospodarce narodowej. 
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W obronie energetyki
Związkowcy z Regionu Gdańskie-

go NSZZ „Solidarność” wezmą udział 
w manifestacji przed siedzibą Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w Luksemburgu. Protest to reak-
cja na decyzję w sprawie KWB Turów, 
która – zdaniem związków – zagraża 
bezpieczeństwu energetycznemu 
Polski i jest efektem gry interesów 
szkodzących polskiej energetyce i 
groźnej dla społeczeństwa.

– Tu już nie chodzi wyłącznie o 
Turów, ale o unijną politykę klima-
tyczną – mówił Piotr Duda, lider 
„Solidarności”.

Manifestacja przed siedzibą 
Trybunału Sprawiedliwości w Luk-
semburgu ma się rozpocząć w pią-
tek 22 października br. od godz. 
10. Weźmie w niej udział co naj-
mniej dwa tysiące związkowców.  

21 maja br. Trybunał Sprawiedli-
wości UE (TSUE), odpowiadając na 
wniosek Czech z 26 lutego 2021 r., 
nakazał natychmiastowe wstrzyma-

Związkowcy z Regionu Gdańskiego podczas manifestacji w obronie 
polskiej energetyki i przeciwko polityce klimatycznej 9 czerwca 
w Warszawie.

nie wydobycia węgla w kopalni od-
krywkowej Turów nieopodal Boga-
tyni. Polski rząd ogłosił, że kopalnia 
nadal będzie pracować. 20 września 
2021 r. TSUE zdecydował o nałoże-
niu na Polskę wielomilionowych kar 
�nansowych (500 tys. euro dziennie).

Czesi skarżyli się przede wszystkim 
na spadek wód gruntowych, wywo-
łany jakoby wydobyciem po polskiej 
stronie. Jednak „odkrywki”, które 
wpływają na system cieków wod-
nych, znajdują się zarówno po stro-
nie polskiej, niemieckiej i czeskiej. 

– Domagamy się realnych podwy-
żek w oświacie w oparciu o system ich 
naliczania uzależniony od przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce 
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Konferencja prasowa oświatowej „Solidarności” w Gdańsku  
14 października br.

O dialog i szacunek 

narodowej. Nieporozumieniem jest, 
że MEiN siada do stołu rozmów nie 
gwarantując żadnych dodatkowych 
środków na oświatę. W związku z pro-

pozycjami ministerstwa musimy pod-
jąć działania, które wyrażą nasz sprze-
ciw – powiedział Wojciech Książek, 
przewodniczący Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. 

Decyzją Rady Sekcji powołano 
sztab protestacyjny. 14 październi-
ka br. rozpoczęło się o�agowanie
szkół. Na budynku „Solidarności” 
przy Wałach Piastowskich w Gdań-
sku zawisł baner informujący o na-
uczycielskich postulatach. 

Propozycja MEiN zwiększenia 
obowiązkowego pensum z 2 do 4 
godzin, wpisanie 8 godzin tygodnio-
wo dodatkowo do dyspozycji dy-
rektora (w przeszłości godzin karcia-
nych było 2), to tylko te najbardziej 
bulwersujące nauczycieli zmiany. 
Podwyższenie pensum grozi zwol-
nieniami w oświacie. Więcej…>>

Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał zmianę ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta. Celem 
jest wyeliminowanie nieprawidło-
wego stosowania wyłączeń po-
zwalających na handel w niedzielę 
i święta, np. wykorzystując fortel 

„na placówkę pocztową”. Zmiany 
przewidują otwarcie w niehandlo-
we niedziele sklepów świadczą-
cych usługi pocztowe, jeśli przy-
chody z działalności pocztowej 
przekroczą 40 proc. przychodów  
placówki. Przedsiębiorca, który pro-

wadzi sklep, będzie mógł korzystać 
z nieodpłatnej pomocy małżonka, 
dzieci, rodzeństwa w niehandlowe 
niedziele. Te osoby nie będą mogły 
być jednak zatrudnionymi w danej 
placówce handlowej. Ustawa wej-
dzie w życie 1 lutego 2022 r.

Dyskont nie poczta 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiata-protestuje-2
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/lebork-konkurs-plastyczny-solidarnosc-oczami-mlodych
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5841,16 złotych

Unia jest wielkim osiągnięciem państw Europy. Jest mocnym sojuszem 
gospodarczym, politycznym i społecznym. Jest najsilniejszą, najbardziej 
rozwiniętą organizacją międzynarodową w historii. Ale Unia Europejska 
nie jest państwem. Państwami jest 27 krajów członkowskich Unii!.

premier Mateusz Morawiecki 19 października br.  
na forum Parlamentu Europejskiego.

Tyle wyniosło we wrześniu br. przeciętne wynagrodzenie w gospodar-
ce i było wyższe niż rok wcześniej o 470 zł brutto (8,7 proc.). W tym 
czasie średni wzrost cen wyniósł 5,9 proc. .

Pracownicy cywilni policji 
niedocenieni 

STYPENDIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność” 
Od kilku lat warunkiem 
uzyskania stypendium 
z Funduszu Stypendial-
nego im. NSZZ „Solidar-
ność” jest przygotowanie 
tekstu pod hasłem „Moje 
spotkanie z Solidarno-
ścią”. W tym roku kapituła 
wyróżniła sześć osób, które 
przygotowały takie materiały.  
Poniżej prezentujemy fragment 
pracy Kingi Kaczorowskiej. Prace 
nagrodzonych stypendystów w całości 
na naszej stronie www.solidarnosc.gda.pl.

Moi rodzice są nauczycielami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim. Oboje należą do organi-
zacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Właśnie ukończyłam szkołę podsta-
wową i aplikuję do tego liceum. Organizacjami związkowymi, które zrze-
szają nauczycieli, zainteresowałam się przy okazji ostatnich strajków (rok 
2019). Oczywiście, w domu, w szkole, a także w telewizji dużo się mówiło 
o roli i stanowisku poszczególnych związków zawodowych w czasie tych 
strajków. O dokonaniach i postawie działaczy związków NSZZ „Solidar-
ność” w latach 80. słyszałam na lekcjach historii. Wiem, że te związki za-
wodowe nie walczyły tylko o płace i warunki pracy dla swoich członków. 
Ich główne cele i zadania opisują słowa: „obrona godności, praw i inte-
resów pracowniczych (zawodowych i socjalnych), kształtowanie aktyw-
nej postawy działania dla dobra Ojczyzny, umacnianie rodziny i ochrona 
życia rodzinnego, ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edu-
kacji, podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska 
człowieka”.  Jak widzimy, ich działalność znacznie wykracza poza bramy 
zakładu pracy. 

Kinga Kaczorowska

Procedury wejścia w spór zbio-
rowy związków zawodowych dzia-
łających wśród pracowników cy-
wilnych policji są na ukończeniu. 
Dokumenty do ogłoszenia sporu 
zbiorowego są  dopracowywane 
przez prawników. Spór zbiorowy 
może być ogłoszony lada dzień.   

Sfera bezpieczeństwa we-
wnętrznego nie może być lekce-
ważona, a jej pracownicy powinni 
otrzymywać nie minimalne, ale 
równe podobnym służbom, wy-
nagrodzenie. Pracownicy cywilni 
policji od lat znajdują się na końcu 
łańcuszka wynagrodzeń w Służbie 
Cywilnej.  

– Zapowiadane podwyżki w po-
licji nie obejmują pracowników cy-
wilnych. Niejednokrotnie w niektó-
rych komórkach policji pracownicy 
cywilni i funkcjonariusze wykonują 
te same zadania, pracują biurko w 
biurko, a otrzymują znacznie niższe 
wynagrodzenia. Daleko niezada-
walająca jest propozycja wzrostu 
wynagrodzeń z programu moder-
nizacji o 328 zł, rozłożona w czasie 
na 4 lata 2022–25 – poinformowa-
ła nas Iwona Adamczyk-Rosinka, 
przewodnicząca OM NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Cywilnych Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i Straży Granicznej.

– Doświadczamy niewielkiej 
poprawy wskaźników. W ocenie 
przedsiębiorców we wrześniu br. 
klimat koniunktury został oce-
niony negatywnie w większości 
zbadanych obszarów. Najbardziej 
pesymistyczne oceny odnotowa-
no wśród przedsiębiorców pro-
wadzących działalność w zakresie 
zakwaterowania i gastronomii – 
podsumowuje Wojewódzki Urząd 

Pracy w Gdańsku.  30 września br. 
zarejestrowanych bezrobotnych 
było w Pomorskiem 51,7 tys. osób, 
o 900 mniej niż przed miesiącem 
i o 2,1 tysiąca mniej r/d/r.  Stopa 
bezrobocia na koniec września br. 
wyniosła 5,5 proc. (spadek o 0,1 
proc. w porównaniu z końcem 
sierpnia, w porównaniu z końcem 
września ub.r. była niższa o 0,2 
proc.).  

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, patron 
NSZZ „Solidarność”, zapłacił cenę 
życia za głoszenie prawdy i sta-
wanie w obronie skrzywdzonych 
i prześladowanych. Został zamor-
dowany 19 października 1984 r. 
przez trzech oprawców z Grupy 
„D” Departamentu IV MSW. Bez-
pośredni sprawcy zbrodni (nie in-
spiratorzy) – inaczej niż w dziesiąt-
kach innych przypadków, zostali 
wykryci i osądzeni. Ich proces był 
elementem brutalnej gry o wpły-
wy między WSW a SB. Czy proces 
toruński odsłonił cały przebieg 
dramatu? Wiele osób uważa, że nie. 
Pod koniec września ksiądz Jerzy, 
żegnając się z ojcem, powiedział: 

„Tylko nie płaczcie po mnie”. W 
protokole oględzin ciała kapłana 
zapisano: „Zwłoki ubrane w czarne 
spodnie zabrudzone ziemią na całej 
powierzchni, sutanna koloru czar-
nego podwinięta do pasa. Do obu 
nóg przywiązany jest worek jutowy, 
w którym znajdują się kamienie”.

6 czerwca 2010 r. ks. Jerzy Po-
piełuszko ogłoszony został błogo-
sławionym Kościoła katolickiego, 
a cztery lata później papież Fran-
ciszek ogłosił go patronem NSZZ 
„Solidarność”. Kilka dni temu de-
legacja oświatowej „S” z Gdańska 
zawiesiła na terenie plebanii na 
Żoliborzu, przy grobie męczenni-
ka, nowy baner naszego Regionu.  

Rynek pracy Pomorza

Męczeństwo kapłana

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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