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Protest handlowców
4 listopada br. Sekcja Krajo-

wa Pracowników Handlu NSZZ 
„S” organizuje demonstrację 
w Warszawie przeciwko niskim 
wynagrodzeniom, które stoją w 
miejscu lub rosną bardzo powoli 
i fatalnym warunkom zatrudnie-
nia, gdyż pracowników handlu 
jest coraz mniej, a pracy więcej. 
W wyniku interwencji „Solidarno-
ści” parlament uszczelnił ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedzie-
le. Związkowcy domagają się, aby 
sieci handlowe już dziś przestały 
omijać prawo.  

Obniżyć VAT!
Obniżenie podatku VAT na 

energię elektryczną z 23 proc. na 
15 proc. jest  lepszym rozwiąza-
niem niż rekompensaty za pod-
wyżki cen prądu – oceniło WZD 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „S” w stanowisku skierowa-
nym do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Stawka VAT w Polsce 
należy do najwyższych w Unii 
Europejskiej. Polska dzięki wciąż 
funkcjonującej energetyce wę-
glowej nie odczuwa dramatycznie 
galopujących cen gazu, to prąd 
drożeje również u nas m.in. przez 
wzrost cen uprawnień do emisji 
CO2. NSZZ „S” proponuje, by za-
miast rekompensaty za wzrost 
cen energii dla najuboższych 
obniżyć stawkę   VAT na energię 
elektryczną. 

Kaszubski  
Grudzień ’70

Koncert upamiętniający robot-
nicze protesty i krwawą ich pacy-
�kację w 1970 r. na Wybrzeżu pt.
„Grudzień’70 – Pamiętamy!” odbę-
dzie się w sobotę, 30 październi-
ka 2021 r., o godz. 18 w Centrum 
Św. Jana na Głównym Mieście (ul. 
Świętojańska 50, Gdańsk). Ak-
centem koncertu jest zwrócenie 
uwagi na fakt, że wielu pracowni-
ków portów i stoczni dojeżdżała 
do pracy z Kaszub, nazwiska Ka-
szubów są wśród o�ar z1970 r. W
programie są pieśni kaszubskie, w 
wykonaniu Chóru „Lutnia” z Luzi-
na, pod dyrekcją Tomasza Fopke 
oraz poezja kaszubska.
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Energetyki 
nie oddamy

Przybyliśmy, 
w sile dwóch ty-
sięcy członków 
„Solidarności”, 
z różnych regio-
nów kraju do Luk-
semburga, przed 
siedzibę TSUE, 

bo zagrożone zostały miejsca pracy 
oraz   bezpieczeństwo energetycz-
ne. Problem pozostał, ale nie znam 
przypadku, by jedna manifestacja 
od razu jakiś temat zakończyła.  

Wyłączono całe kwartały miasta, 
a Luksemburg w okolicy siedziby 
TSUE zamienił się w strefę izolowaną. 
Stanęły zasieki i kordon policji. Za-
mknięto miasto i ustawiono zapory 
oraz siły policyjne w pełnym rynsztun-
ku. Byłem na manifestacjach w Bruk-
seli, wiem jak manifestują w obronie 
swych praw pracownicy w Belgii, we 
Francji. Co ciekawe, policjanci z Luk-
semburga nas pilotowali w przyjaznej 
atmosferze.

Byliśmy spokojną, pokojową ma-
nifestacją, mimo wagi tematu i wyge-
nerowanego napięcia próbą pozba-
wienia nas kopalni i elektrowni. Tak 
postąpiono z naszymi stoczniami. 
Powtórki nie będzie. Panie premierze 
Morawiecki! Ani kroku wstecz, nie 
ma się dokąd i po co cofać! 

Przedstawicieli mediów, krajo-
wych i zagranicznych było mnó-
stwo. Oni też byli zdziwieni, że nie 
chcemy podpalić Luksemburga. 
Nikt tam nie przyjechał z takim na-
stawieniem. Przyjechali pracowni-
cy, zatroskani o zakłady pracy, któ-
rzy nie zgadzają się z szaleństwem 
ideologicznym, z niszczeniem prze-
mysłu. Jesteśmy zdeterminowani, 
ale nie jesteśmy agresywni. 

To walka o przyszłość Europy, ale 
nie poprzez atakowanie obiektów, 
czy walki z policją. Eurokraci nie rozu-
mieją tego, co się dzieje i nie chcą słu-
chać, obudowani pseudoideologią. 
Nie ulegniemy presji. Jesteśmy „Soli-
darnością”. Reagujemy, gdy zagrożo-
ne są prawa pracownicze i prawo do 
własnej gospodarki i własnej energii.

Roman Kuzimski 
zastępca przewodniczącego  

ZRG NSZZ „Solidarność”

Spokojnie  
i stanowczo

NASZYM ZDANIEM

22 października dwa tysiące 
związkowców z NSZZ „Solidarność”, 
po spędzeniu kilkunastu godzin 
w drodze, protestowało przed Try-
bunałem Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej w Luksemburgu, przeciwko 
nakazowi wstrzymania wydobycia 
w KWB Turów k. Bogatyni. Do Luk-
semburga pojechali także związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego.

Postanowienie TSUE, wydane 
na wniosek strony czeskiej, stano-
wi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego. Zamknięcie ko-
palni wiąże się z zamknięciem po-
bliskiej elektrowni, utratą miejsc 
pracy 2 tys. pracowników kopalni 
oraz 70 tys. z �rm powiązanych z
kopalnią i elektrownią. Na mani-
festujących pokojowo związkow-
ców czekały zasieki, transportery  

opancerzone i tysiąc policjantów 
z Luksemburga i wsparcie z Belgii.

Dziś przyszliśmy pokazać, że 
Turów jest, był i będzie. Jesteśmy 
pokojowi, ale jak będzie trzeba to 
zablokujemy całą Unię Europejską. 

– Sytuacja do jakiej doszło 
pomiędzy naszymi Narodami za 
sprawą sporów prawnych wo-
kół kopalni w Turowie nie może 
zepsuć naszych wieloletnich do-
brych relacji. Prawdziwym skut-
kiem sporu wokół Turowa będzie 
ograniczanie suwerenności na-
szych gospodarek, słabnąca po-
zycja w Unii Europejskiej i margi-
nalizacja coraz prężniej działającej 
Grupy Wyszehradzkiej – czytamy 
w petycji NSZZ „S” Piotr Duda zło-
żonej na ręce ambasadora Czech 
w Luksemburgu. 

23 października br. w Warszawie 
przed gmachem Ministerstwa Finan-
sów i KPRM odbyła się manifestacja 
„budżetówki” z jasnym żądaniem: 
12 proc. wzrostu wynagrodzeń dla 
wszystkich pracujących opłacanych 
z budżetu państwa.  Do Warszawy 
przybyło blisko dwa tysiące osób z 
całego kraju – pracownicy sądów i 
prokuratury, więziennictwa, zbroje-
niówki, muzeów, urzędów skarbo-
wych i wojewódzkich, służby celnej 
oraz pracownicy cywilni policji. 

– Chciałabym zwrócić uwa-
gę na katastrofalny poziom płac 

pracowników cywilnych MON, 
którzy stanowią część sfery bu-
dżetowej. Wyrażają sprzeciw 
wobec braku podwyżek dla pra-
cujących na rzecz państwa, co 
najmniej na poziomie pokrycia 
wzrastających cen i braku jasno 
zarysowanej perspektywy dla 
branży – powiedział  Mirosław 
Kamieński, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „S”, który 
odczytał stanowisko wystoso-
wane przez sekcję do premiera 
Morawieckiego.

12 procent 
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

176 tysięcy

Solidarność to piękne słowo, to związek zawodowy, to ludzie ciężkiej pra-
cy, którzy doprowadzili do tego, że żyjemy w wolnej Europie.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”  
podczas manifestacji w Luksemburgu  

O tyle spadła liczba Polaków na emigracji w 2020 r., głównie przez 
powrót z Wielkiej Brytanii 164 tys. rodaków. To największy roczny po-
wrót Polaków od czasu wejścia Polski do UE. Poza Polską żyje i pracuje 
nadal 2,24 mln rodaków. 
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MOJE SPOTKANIA Z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Lekcja historii najnowszej

Leśnicy używający w pracy 
prywatnego samochodu dopła-
cają do narzędzi pracy. Stawki za 
przejechany kilometr nie zmieniły 
się od 14 lat.

– Stawka za kilometr, ta naj-
popularniejsza, wynosząca0,8358 
złotego, biorąc pod uwagę  skalę 
in�acji, powinna wynosić 1,14 zło-
tego. Nie zanosi się, aby zaczęła 
obowiązywać  wyższa stawka. Nie 
ma woli ze strony decydentów, 
choć apelujemy, przyjmujemy 
stanowiska. To nie jest sprawa 
tylko nas leśników, ale listonoszy, 
lekarzy weterynarii. Minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk prze-
kazuje od czterech lat informację, 
że trwają prace nad jej wylicze-
niem – mówi Marcin Kowalski, 
przewodniczący Międzyregional-
nej Sekcja Pracowników Leśnictwa 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

W obradach sekcji uczestniczył 
25 października Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący ZRG NSZZ 
„S”. Leśnicy spotkali się w Sali 
Akwen.

Delegaci gdańskiej sekcji mają 
zwrócić się do Rady Krajowej Sek-
cji Pracowników Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność”  i do KK NSZZ „S” 
o wsparcie tego postulatu. Nie da 
się zarządzać obszarem tysiąca 
ha lasu, a bywa i większym, bez 
samochodu. Większość leśników 
używa do celów służbowych pry-
watne pojazdy. Leśnicy mają tzw. 
kilometrówkę z górnym limitem 
1500 km miesięcznie.  Obowiązu-
jąca stawka ustanowiona została 
14 listopada 2007 r. Regulacje sta-
wek nie odpowiadają rosnącym 
cenom paliw. Litr benzyny Pb95 
25 października br. na gdańskiej 
stacji paliw kosztował 6,04 zł. 

Uczniowie klas III Liceum Służb 
Mundurowych im. Macieja Płażyń-
skiego w Pucku, poznawali naj-
nowszą historię Polski w dawnej 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w hi-
storycznej Sali BHP, miejscu obrad 
MKS i delegacji rządowej w 1980 r. 
i na placu Solidarności, na którym 
w grudniu 1980 r. stanął pomnik 
Poległych Stoczniowców, upa-
miętniający robotnicze protesty 
z 1970 r., brutalnie spacy�kowane

na rozkaz ówczesnych władz PRL.
Zajęcia poprowadził Roman Ste-
gart z Działu Informacji i Promo-
cji ZRG NSZZ „S”. Młodzież, która 
przybyła pod opieką Andrzeja 
Wakulewskiego, wicedyrektora 
liceum i uczącej matematyki Mo-
niki Godlewskiej, przewodniczącej 
koła NSZZ „S” w tej oświatowej 
placówce, z uwagą przysłuchiwała 
się wykładowi w miejscu histo-
rycznym.

Publikujemy fragment nagro-
dzonej rozmowy Katarzyny 
Kuriaty, stypendystki NSZZ 
„S” z Piotrem Stecem peda-
gogiem, samorządowcem 
i  złonkiem KM POiW NSZZ 
„S” w Sztumie.

– Czy dziś potrzebna jest 
Solidarność?

PS. – Od samego po-
czątku NSZZ „Solidarność” był 
związkiem pracowniczym, wokół 
którego zgromadziły się ówczesne 
elity niepodległościowe kraju. Choć przez 
kilkadziesiąt lat sytuacja w Polsce bardzo się zmieniła i żyjemy w zupełnie 
innej rzeczywistości, to ciągle tam, gdzie są relacje pracodawca-pracownik, 
potrzebne są i funkcjonują związki zawodowe. Tak jest w Europie i w wielu 
demokratycznych państwach świata. Mimo szybkiego rozwoju gospodarki i 
społeczeństw, wciąż trzeba stać na straży praw pracowniczych. Myślę, że tak 
po ludzku, nasza solidarność będzie zawsze potrzebna.

– „Solidarność” pełni dziś trochę inną rolę, niż przed laty?
PS. – I tak i nie. Związek powstał w okropnych czasach komunistycz-

nych i stał się ogromnym wsparciem oraz nadzieją dla milionów Polaków. 
Wtedy, oprócz praw pracowniczych, walczył   o bezpieczeństwo, a nawet 
życie wielu Polaków. Wokół „Solidarności” gromadziły się nadzieje milio-
nów rodaków na odzyskanie prawdziwej wolności. Na obalenie systemu 
komunistycznego. Co w konsekwencji się stało. Obok praw pracowniczych, 
ciągle wolności „trzeba jednak pilnować”. Wolność nie jest nam dana raz 
na zawsze. Dziś szczęśliwie, nie musimy obawiać się obcych czołgów, ale 
trzeba pilnować, na tyle, na ile jest to możliwe, naszej racji stanu, niepod-
ległości ekonomicznej i gospodarczej. Niezależności i autonomicznego 
decydowania o naszych sprawach. Tak, abyśmy to my byli gospodarzami 
w swoim domu.

Leśna kilometrówka
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W uroczystość Wszystkich 
Świętych wspominamy Związ-
kowców i przyjaciół „S”, z Regionu 
Gdańskiego, którzy odeszli od nas 
do Pana w ostatnim roku:

Marian Stachura, współzałoży-
ciel NSZZ „S” w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, chorąży sztandaru Związku (MKS) na I KZD NSZZ „S” 
w 1981 r.; Alicja Kowalczyk, oddana działaczka NSZZ „S” Stoczni Gdań-
skiej; Romuald Dubowik członek KM Biura ZRG NSZZ „S”;  Roman Szymon 
Pawlicki aktorsko związany z Teatrem Dramatycznym w Gdyni, a z „Soli-
darnością” od 1980 r.; Natalia Urbańska, przewodnicząca NSZZ „S” w Wo-
jewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku; Teresa Zajdel, aktywna 
członkini NSZZ „S” i „Solidarności Walczącej” (1984-89); Przemysław Tonko, 
wieloletni działacz NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding S.A.; Andrzej Fur-
maga z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”;  Marian Zieliński, stoczniowiec, uczestnik protestów Grudnia ’70; 
Ewa Tusk, przewodnicząca oświatowej „S” w Goręczynie; Violetta Glanert, 
członkini Bractwa Oblatów św. Brygidy, Ewa Kuczyńska, członkini Rady 
Międzyregionalnej SOiW NSZZ „S” 2014–18; Romuald Dunst, przewod-
niczący „S” w GPRD, następnie w Skanska S.A.(do 2006 r.). 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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