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Upamiętnieni

Na rynku w Sierakowicach uroczyście odsłonięto obelisk, który
jest hołdem dla żołnierzy szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii
Krajowej. Działali oni na Pomorzu
pod dowództwem ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego” i w maju
1946 roku opanowali Sierakowice
oraz sąsiednie wsie, kontynuując
w ten sposób wielodniowy zbrojny rajd wymierzony w aparat bezpieczeństwa. Obelisk ufundowało
Oddziałowe Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Dodajmy, że właśnie ze szwadronem „Żelaznego” związała swe
losy „Inka”. Więcej na ten temat
TUTAJ…>>

Symboliczna data

W sobotę 17 września o�cjalne
otwarto kanał żeglugowy – śluzę
oraz infrastrukturę towarzyszącą
– prowadzący przez Mierzeję Wiślaną. To pierwszy etap inwestycji,
która ma umożliwić ruch statków
o zanurzeniu do 4,5 metra i wyporności do 5 tys. ton z Bałtyku
(Zatoki Gdańskiej) na Zalew Wiślany. Budowa przejścia trwała
ponad dwa lata. Jej koszt to blisko
dwa miliardy złotych.

Sukces „S” w Unii

Parlament Europejski zatwierdził treść unijnej dyrektywy
w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Projekt został przyjęty zdecydowaną większością głosów.
NSZZ „Solidarność” od dawna
zabiegał o wprowadzenie europejskich standardów w zakresie płacy
minimalnej, a od początku prac
nad regulacjami był zaangażowany
w przekonywanie do potrzeby takich działań. Na przestrzeni miesięcy
udało się przekonać wielu początkowo nieprzychylnych inicjatywie. – To
krok naprzód i nasz wielki sukces. Był
i nadal pozostaje jednym z priorytetów – komentuje przewodniczący
KK NSZZ „S” Piotr Duda.

Dyrektywa wprowadza standardy dotyczące wartości płacy minimalnej w odniesieniu do średniej
płacy i mediany, kształtując te wartości na poziomie odpowiednio 50 i 60
procent. Ponadto proponowane są
rozwiązania mające na celu wzmocnienie rokowań zbiorowych.
– To kluczowe, bo o ile płaca
minimalna w ostatnich latach znacząco wzrosła w Polsce, to problem
krytycznie niskiej liczby układów
zbiorowych pozostaje. Propozycja,
by doprowadzić do pokrycia tymi
układami 80 procent pracowników
jest niezwykle ważna i będziemy
dążyli do tego, by jak najszybciej
osiągnąć ten cel – zapowiada przewodniczący Duda.

Wierni przesłaniu

Prezydent w ONZ

– Wojna na Ukrainie to nie
regionalny kon�ikt, to zarzewie
światowego pożaru; ta wojna dotknie i nasze i wasze kraje – ostrzegał prezydent Andrzej Duda
podczas wtorkowej debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego
ONZ. – Rosja winna jest Ukrainie
reparacje, które będzie musiała
spłacić. Nie ma sprawiedliwości
bez zadośćuczynienia. Dotyczy to
każdego kraju plądrującego inny
kraj – stwierdził.

Nie ma innych
wartości

FOT. TYSOL

SKRÓTEM

Po raz 40 zorganizowana została Ogólnopolska Pielgrzymka
Ludzi Pracy na Jasną Górę, będąca
duchowym testamentem patrona
„Solidarności”, błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęła się
od złożenia kwiatów pod Jego pomnikiem. – Jesteśmy tu, aby wypełniać Twój testament – powiedział
przeor klasztoru na Jasnej Górze
Samuel Pacholski i zwrócił się do
zebranych: – Przybywacie przed
oblicze naszej Matki i Królowej, je-

Konferencja o BHP

steście tutaj dzisiaj, bo chcecie być
wierni przesłaniu bł. ks. Jerzego.
Przywiódł was przed oblicze Maryi,
bo trzeba uchwycić się tej, która
potra�ła wybaczyć oprawcom i zachować do końca wiarę w zwycięstwo dobra, miłości i życia.
– Im więcej praktycznych, konkretnych wyrazów międzyludzkiej
solidarności, tym lepsze staje się
życie każdego z nas – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do
uczestników.

„Bezpieczeństwo pracy – stan obecny, wyzwania na przyszłość” to tytuł konferencji organizowanej
przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”. Wydarzenie odbędzie się 23 września 2022 w Muzeum II Wojny Światowej. W programie znajdą się m.in. panele
poświęcone: wypadkowości, zastosowaniu technologii rzeczywistości wirtualnej, działalności służby BHP,
społecznej inspekcji pracy, odpowiedzialności, jak i znaczeniu wsparcia psychologicznego dla pracowników. Więcej o wydarzeniu – CZYTAJ TUTAJ…>>

Jak
co
roku tu, na
Jasnej Górze, w trzecią
sobotę i niedzielę września, spotykają
się
ludzie pracy.
Nie jednego
zawodu, nie jednej branży, tylko tak jak sobie życzył ks. Jerzy
Popiełuszko – ludzie pracy. Aby
podziękować jasnogórskiej Pani
za opiekę. Każdy przybywa dzisiaj
w swojej intencji; intencji swojej
rodziny, swoich najbliższych, ale
także tej rodziny z zakładu pracy.
Bo przecież reprezentujecie całą
Polskę, całą „Solidarność” i zakłady
pracy, w których ciężko pracujecie.
Zawsze wyjeżdżamy z Jasnej Góry
z tą wielka nadzieją, że będziemy
mogli pracować przez najbliższy
rok w zdrowiu, że nie spotka nas
nieszczęśliwy wypadek w miejscu pracy i że przede wszystkim
to miejsce pracy będzie i będzie
godnie wynagradzane. A pracownicy w zakładzie pracy będą traktowani w sposób podmiotowy,
a nie przedmiotowy, bo tak do
nas mówił ks. Jerzy Popiełuszko,
abyśmy jako „Solidarność” stali na
straży wartości (…) Dla nas, dla
ludzi „Solidarności” bardzo ważne
są wartości, które mamy wpisane
w naszym statucie. To wartości
chrześcijańskie i nauka społeczna
Kościoła. Wiara, nadzieja, miłość –
to słowa, które zostały wyszyte na
historycznym sztandarze Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku w sierpniu 1980
roku. Po mojej prawej stronie stoi
ten historyczny sztandar. Na nim
nie ma jeszcze loga „Solidarności”,
ale jest wizerunek jasnogórskiej
Pani. Stoczniowcy w sierpniu 1980
roku zawierzyli Jej ludzi pracy
i „Solidarność”. Dlatego to jest dla
nas tak ważne, aby pracować na
rzecz ludzi pracy z Jasnogórską
Panią, z Bogiem w sercu.
Piotr Duda, przewodniczący
KK NSZZ „Solidarność” podczas 40
Pielgrzymki Ludzi Pracy

Minister w służbie zdrowia

FOT. NSZZ „S” REGION MAZOWSZE

W Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zorganizowane zostało
spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”
z wiceministrem Piotrem Bromberem oraz prezesem NFZ Piotrem
Nowakiem. Obrady niemalże w
całości dotyczyły realizacji ustawy
o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia w podmiotach
leczniczych.
Zaproszeni goście starali się
wyjaśnić wątpliwości związane ze
sposobem przekazania pieniędzy
z NFZ do szpitali i przychodni.
Rzecz w tym, że w minionych latach pieniądze przekazywane były
„na pesel” pracownika. Obecnie,
na wniosek pracodawców, kwoty

podwyżek włączono do puli wycen za poszczególne świadczenia.

Same podwyżki natomiast wynosiły od 600 do 1800 zł.

Protest rybacki zawieszony
Po ubiegłotygodniowych negocjacjach i ofertach kolejnych
spotkań oraz powzięciu przez
premiera Mateusza Morawieckiego nadzoru nad przebiegiem dalszych rozmów, rybacy postanowili
zawiesić planowany protest.
Pikieta w pierwotnej wersji
miała się odbyć w minioną sobotę,
17 września.

CYTAT TYGODNIA

Jutro, z inicjatywy wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, odbędzie się spotkanie
z przedstawicielami rządu w sprawie zgłoszonych postulatów. Jak
pisaliśmy wcześniej, związkowcy
zwracali uwagę na to, że nie ma
programu rekompensat za brak
możliwości prowadzenia działalności rybackiej.

– Od kilku lat dobijamy się
o program pomocowy, a przynajmniej o rzeczowy dialog. Odbijamy się od drzwi – opisuje
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Morza Bałtyckiego
Michał Niedźwiecki.
Cały artykuł na ten temat
znajduje się TUTAJ…>>

Historia Pielgrzymki Ludzi Pracy
na Jasną Górę to lata modlitwy
oraz wysiłku i zaangażowania.
U jej początków było wielu ludzi
wiary, dobrej woli, ale przede
wszystkim był charyzmatyczny
kapłan, obrońca praw człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy
Popiełuszko
bp Wiesław Śmigiel
podczas pielgrzymki

LICZBA TYGODNIA
12,7 procent

O tyle wzrosło średnie wynagrodzenie brutto rok do roku
w sektorze przedsiębiorstw.
Nie „neutralizuje” ono więc
in�acji, która obecnie jest
szacowana – przez GUS – na
16,1 proc. (analogicznie rok
do roku).

Praca
za granicą
w Radiu
Gdańsk

Potrzebne wsparcie dla przemysłu

Rada Dialogu Społecznego
zwróciła się do rządu o natychmiastowe podjęcie działań mających
na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. Strona pracowników i strona pracodawców proszą
o wprowadzenie w uzgodnieniu
z partnerami społecznymi działań
i mechanizmów pomocowych.

– Drastyczny wzrost cen energii
elektrycznej oraz surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, powoduje, że
sektor energochłonny przeżywa
dziś największy od lat kryzys, a jego
ewentualny upadek spowoduje
znaczne straty dla polskiej gospodarki – czytamy w uchwale Rady
Dialogu Społecznego.

Dodajmy, że wycena kontraktów na energię elektryczną wzrosła
średnio w ostatnim roku o ponad
400 procent. Całkowite koszty
energii ponoszone przez odbiorcę
końcowego są powiększane jeszcze
o opłaty dystrybucyjne, niedawno
wprowadzoną opłatę mocową oraz
tzw. kolorowe certy�katy.

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”

Fragment tekstu przygotowanego przez Julię Kwaśnik, jedną
ze stypendystek Funduszu
Stypendialnego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Był wieczór dwunastego grudnia 2021. Przechodząc przez ulicę
30 Stycznia w Tczewie, dostrzegłam w oknach dawnego budynku „Polmo” światła. Na zewnątrz
panowała zamieć i płatki śniegu
wpadały mi prosto w twarz. Ciekawość wzięła górę i postanowiłam sprawdzić, co dzieje się wewnątrz...
Drzwi budynku są uchylone,
nieśmiało zaglądam do środka.
Znajduje się tam trzech mężczyzn.
W pierwszym momencie daje się

zauważyć dwóch z nich – kłócących się przy odmawiającym posłuszeństwa telefonie. Trzeci zaś,
schowany z tyłu, obsługuje starą
drukarkę. Nie mam najmniejszego
pojęcia, co może drukować, ale
z daleka dostrzegam napis „Solidarność Tczewska”…
Zupełnie nie miałam pojęcia,
co było powodem ich kłótni, ale
wtedy zwyczajnie otwieram oczy
i okazuje się, że to sen, a moja
mama w telewizji ogląda program
dotyczący „Solidarności”. Opowiada o wydarzeniach z 13 grudnia
1981. Okazało się, że śniący mi się
byli pracownikami w ówczesnej
Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. Drukarzem okazał się być Zdzisław

Stachowicz, natomiast kłócący się
to przewodniczący NSZZ „Solidarność” Andrzej Kaszuba oraz Leszek
Lamkiewicz, jego zastępca.
Rząd zmierzał do konfrontacji
z „Solidarnością”, a jej główni działacze zostali aresztowani. Pracownicy zakładów „Solidarności” mieli
także wyznaczyć tak zwane „drugie garnitury”, które były tajnymi
zastępcami. W tym przypadku rolę
„drugiego garnituru” objął Zdzisław Stachowicz. W dniach 14–18
grudnia 1981 roku był współorganizatorem strajku w „Polmo”, przez
co został dyscyplinarnie zwolniony. 4 stycznia został aresztowany.
W programie opowiadał o swoim
pobycie w więzieniu. Wyglądało
ono przerażająco...

Prawie 18 procent osób powyżej 18. roku życia rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Nic dziwnego, ponieważ
fakt zarabiania w obcej walucie
rozpala wyobraźnię. O tym była
mowa w audycji „Głos pracownika” emitowanej na antenie Radia
Gdańsk.
Wśród planujących wyjazdy
w celach zarobkowych najliczniejszy odsetek stanowią osoby
w wieku od 25 do 44 lat. Chcą
jechać do Niemiec, Holandii,
Wielkiej Brytanii albo Norwegii.
Najpierw jednak powinniśmy
upewnić się, czy pracodawca
w ogóle istnieje, czy ma możliwość zatrudnienia pracowników
legalnie. Ważne jest to, żebyśmy
zweryfikowali, co o nim piszą internauci. Może być to szczególnie przydatne.
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więcej czytaj na:
www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący:
Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl,
tel. 58 308 42 72

