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Region Gdański NSZZ „Solidarność”

INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM

Odszedł lider „SW”

Po długiej chorobie 30 września
br. zmarł Kornel Morawiecki, człowiek, który życie poświęcił wolnej
Polsce. Miał 78 lat. Był posłem i marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji, liderem partii Wolni i Solidarni,
ojcem premiera Mateusza Morawieckiego, doktorem �zyki. W PRL był
działaczem opozycji, założycielem
„Solidarności Walczącej”. Obok jego
wystąpienie inaugurujące mijającą
kadencję Sejmu. Więcej…>>

Wynagrodzenia
nauczycieli

Wynagrodzenie nauczycieli
powinno być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce – uważa oświatowa „S”,
proponując nowy system wynagradzania nauczycieli. Proponowane minimalne stawki dla nauczyciela stażysty, kontraktowego,
mianowanego i dyplomowanego
to odpowiednio: 70, 85, 100 i 115
proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nauczyciel stażysta otrzymywałby 3210 zł, kontraktowy 3897
zł, mianowany 4585 zł, a dyplomowany 5273 zł. Prezydium KSOiW
NSZZ „S” uskarża się na opieszałość
rządu w realizacji porozumienia
z 7 kwietnia br. i domaga się wypełnienia zobowiązań. Więcej...>>

Festiwal Niepokornych

Dokument „Paszporty Paragwaju”, opowiadający o polskich
dyplomatach w Bernie, tzw. grupie Ładosia, która w Szwajcarii
fałszowała południowoamerykańskie paszporty, by ratować Żydów
w czasie II wojny światowej, zwyciężył w XI Festiwalu „Niepokorni
Niezłomni Wyklęci” w Gdyni, Jego
twórcy otrzymali Złoty Opornik.

Ksiądz generał

Ks. ppłk Józef Wrycza, kapelan
armii gen. Hallera, jeden z założycieli Gryfa Pomorskiego, przywódca ideowy narodowej konspiracji
na Pomorzu, ps. „Rawycz”, „Delta”,
twórca Kalwarii w Wielu, został
w niedzielę 29 września br. pośmiertnie awansowany do stopnia
generała brygady. Więcej…>>

PIT w dół

Od 1 października br. podatek
dochodowy PIT według pierwszej
skali podatkowej (do progu 85 528
zł), wynosi 17 proc., a nie 18 proc.
Ma to zmniejszyć „klin podatkowy”. Ustawa wchodzi bowiem w
życie w trakcie roku. W pełni z niej
skorzystamy dla przychodów osiągniętych w 2020 r. Roczny „zysk”
zarabiającego 2 600 zł (minimalne
wynagrodzenie w 2020 r.) wyniesie 504 zł. Przy 5 277 zł (progno-

zowane przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce) pozostanie w kieszeni ok. 780 zł. Dwukrotnie wzrastają koszty uzyskania
przychodów, np. 3000 zł roczne
dla jednoetatowców, wcześniej
1335 zł, co przyniesie dodatkowe
283 zł do kieszeni. Bez zmian (od
2009 r.) pozostaje 32-proc. stawka
dla zarabiających powyżej 85 528
zł, podobnie jak degresywna kwota wolna. Więcej…>>

Pracownik w kadencji

Po latach wmawiania, że musimy zaciskać pasa, a będzie się nam
żyło lepiej, przyszedł czas, aby
z rozwoju kraju korzystali „zwykli” Polacy. 500 plus, wyprawka
dla dzieci, dodatkowa emerytura,
obniżenie podatków, zwolnienie
z podatków młodych pracowników – to tylko niektóre rozwiązania wpływające na zawartość portfela przeciętnego Kowalskiego.
W mijającej kadencji wprowadzono też ustawę ograniczającą
zatrudnianie pracowników na
czarno, likwidując tzw. syndrom
pierwszej dniówki. Wzmocniona
została pozycja pracowników podlegających szczególnej ochronie,
w tym działaczy związkowych.
Uchwalono nowelizację kodeksu
postępowania cywilnego, umożliwiającą nałożenie przez sąd na pracodawcę obowiązku zatrudniania

pracownika do czasu prawomocnego wyroku w sprawie o przywrócenie do pracy. Wprowadzono
zapisy umożliwiające pluralizm
związkowy w służbach mundurowych, czyli wolność zrzeszania
się w związkach zawodowych policjantów, strażaków, strażników
granicznych. Negocjacje między
Związkiem i rządem doprowadziły
do odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
O realizacji obietnic wyborczych
piszemy w październikowym
„Magazynie Solidarność”.

Pożegnaliśmy Stefana Kubowicza
Stefan Kubowicz w październiku skończyłby 72 lata. Jego
pogrzeb odbył się 28 września br.
w Kasinie Wielkiej, w której urodził się w 1947 r.
Był absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego
UJ. Od 1972 nauczycielem. Od
września 1980 w „S”. Był skarbnikiem Komisji Krajowej, działał w Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „S”, której
był wieloletnim liderem (od grudnia 1990 r. przewodniczący Sekcji
Krajowej OiW), wieloletnim przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”. Odszedł Człowiek, który swoje życie
poświęcił idei Solidarności.

Konstytucja
sensu

Niesiemy
ciebie, Polsko,
jak żagiew, jak
płomienie,gdzie
cię doniesiemy?
My, Polacy, jesteśmy wielkim,
dumnym narodem. Rośliśmy z chrześcijańskiego,
z europejskiego ducha, z mowy i
kultury, z umiłowania wolności, z
pracy i walki o niepodległość, z fenomenu„Solidarności”.
Mamy obowiązek, spierając
się, dochodzić do porozumienia
i służyć Polsce, służyć obywatelom. Tu, z tej trybuny, padło
przed laty dramatyczne pytanie:
Czyja jest Polska? Jest jednak
jeszcze ważniejsze pytanie: Dla
kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy
dla innych. Jesteśmy potrzebni
sąsiadom, światu, mamy łączyć
zachód Europy z jej wschodem.
Ponad nami są wartości: dobro
i prawda, wolność i sprawiedliwość.
Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego
narodowego trwania, sensu tożsamego z niepojętym Bogiem.
Marzy mi się, żebyśmy z udziałem całego społeczeństwa, zaproponowali Polsce i Europie nową,
wielką konstytucję. Konstytucję
nie tylko praw, obowiązków i wolności, konstytucję sensu. Powiemy w niej o wzajemnej solidarności bogatych z biednymi, młodych
ze starymi, zdrowych z chorymi,
przedsiębiorców z pracownikami,
Polaków w kraju z Polakami na
obczyźnie. Powiemy o solidarności między ludźmi i narodami.
Powiemy o nowym podziale
władzy, uzupełniającym obecne,
tradycyjne podziały, o koniecznej
separacji władzy politycznej, ekonomicznej i informacyjnej.
Czy potra�my, jak nasi praojcowie, dać sobie i światu projekt
na miarę Konstytucji 3 maja?
Tego wam, szanowni parlamentarzyści, i tego nam, rodacy, życzę. Prowadź nas, Polsko.
śp. Kornel Morawiecki w Sejmie
12 listopada 2015 r.

Tysiąc na stulecie

Premier Mateusz Morawiecki,
otwierając 24 września br. wystawę w KPRM pt. „100-lecie służb sanitarnych” poinformował, że razem
z Jarosławem Pinkasem, Głównym
Inspektorem Sanitarnym oraz Łukaszem Szumowskim, ministrem
zdrowia, podjęli decyzję o przyznaniu tysiączłotowych nagród
jubileuszowych
pracownikom
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz podwyżki 500 zł od 1 stycznia
2020 r.

CYTAT TYGODNIA
Nie cieśnijcie ani kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach, nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich! Niech się na lud
wszytek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe pola wylewa! Kto ojczyźnie
swej służy, sam sobie służy; bo w niej jego wszystko się dobre zamyka.
Kazanie ks. Piotra Skargi do senatorów i posłów O miłości ku Ojczyźnie

– Podwyżka jest efektem naszego
nacisku oraz żmudnych negocjacji
w zespołach związkowo-rządowych.
W kwietniu podczas manifestacji naszego związku przed urzędami wojewódzkimi złożyliśmy, jako budżetówka, petycję do premiera w sprawie
naszych niskich płac. Spodziewaliśmy
się, że jeszcze w tym roku będzie podwyżka pensji, a otrzymamy jednorazową jubileuszówkę – mówi Piotr Madej, przewodniczący NSZZ„S” w WSSE
w Gdańsku.

LICZBA TYGODNIA
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Czyste powietrze

Zajmują
Pocztę Główną
Związkowcy z Poczty Polskiej
SA kontynuują od 19 września
br. akcję protestacyjną, zajmując
salę konferencyjną Poczty Głównej przy ul. Świętokrzyskiej 31/33
w Warszawie.
– Nie lubię słowa „okupacja”, bo
źle mi się kojarzy historycznie. Jest
to oczekiwanie na podpisanie porozumienia – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący KM NSZZ
„S” Pracowników Poczty Polskiej.
– Poczta Polska, spółka Skarbu
Państwa, jest przedsiębiorstwem
strategicznym. My porozumienia
chcemy, ale musimy być poważnie
traktowani. Nie satysfakcjonuje

nas podniesienie pensji najmniej
zarabiającym do 2600 złotych.
Tyle otrzymają, bez żadnej łaski,
od stycznia, jako pensja minimalna. Nie satysfakcjonuje nas jednorazowa transza wypłat. Mówimy
o 400 złotych do pensji zasadniczej – relacjonuje Urszula Szczepańska, przewodnicząca KP NSZZ
„S” Pracowników Poczty Polskiej
w Gdańsku i członek prezydium
KM Pracowników Poczty Polskiej
NSZZ „S”, uczestniczka protestu.
W sali konferencyjnej Poczty
Głównej przebywa co najmniej
sześć osób z „S”, pełniąc rotacyjnie
dyżury dobowe.

13.10.2019 r. WYBORY PARLAMENTARNE

Jak głosować

Listy do Sejmu w co najmniej
połowie okręgów zgłosiły komitety: KW Polskie Stronnictwo Ludowe (w tym Kukiz’15), KW Prawo
i Sprawiedliwość, KKW Koalicja
Obywatelska PO .N IPL Zieloni,
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz KW Sojusz Lewicy
Demokratycznej (w tym działacze
Wiosny i Razem).
Oddajemy głos na jednego kandydata z listy wybranego komitetu, stawiając znak
dwóch przecinających się linii
(krzyżyk). Możemy być tylko w
jednym rejestrze wyborców.
Jeśli chcemy głosować 13 października 2019 poza miejscem
zameldowania musimy do 8 października br.

iBiS

a) złożyć wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców o ile chcemy
zagłosować w gminie, w której
mieszkamy, ale nie mamy tam
zameldowania na pobyt stały;
b) dopisać się do spisu wyborców jeśli chcemy zagłosować
w miejscu czasowego pobytu,
gdy wiemy, gdzie będziemy
przebywać ;
c) pobrać zaświadczenie o prawie
do głosowania z właściwego
wg zameldowania urzędu gminy jeśli chcemy głosować i nie
znamy adresu, pod którym
będziemy w dniu wyborów;
z zaświadczeniem
możemy
głosować w dowolnym lokalu
wyborczym w kraju, za granicą,
na polskim statku.
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Tyle komitetów wyborczych wystawia kandydatów w wyborach parlamentarnych. Listy do Sejmu w co najmniej połowie okręgów zarejestrowało pięć komitetów.

Powietrze to jeden z czterech
żywiołów, obok ziemi, wody
i ognia. Powietrze zaspokaja także podstawową potrzebę człowieka – oddychania, a w konsekwencji utrzymywania się przy
życiu. Powietrze jest też jednym
z elementów środowiska naturalnego i jako takie powinno
podlegać ochronie. Niestety, jest

niewidoczne, więc, jak to w życiu
bywa, najczęściej lekceważone.
Więcej w październikowym
„Magazynie Solidarność”

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

HISTORIA

„Po prostu” wolność słowa

Zamieszki uliczne w Warszawie
od 2 do 5 października 1957 r. zostały wywołane odgórną decyzją KC
PZPR o zamknięciu studenckiego
tygodnika „Po prostu”. W demonstracjach uczestniczyła młodzież,
studenci i robotnicy. MO zatrzymała co najmniej 886 osób, które odpowiedziały przed kolegiami, a na
najbardziej aktywnych uczestników
spadły kary do trzech lat więzienia.
Likwidacja tytułu zamykała październikowy czas „odwilży” (termin
wzięty z tytułu powieści Ilja Erenburga „Odwilż”). Członkowie KC
PZPR ocenili, że redakcja „szerzyła
niewiarę w realność budownictwa socjalizmu i w wielu sprawach
głosiła koncepcje burżuazyjne”,
a GUKPPiW (cenzura) ocenił: „wrześniowy numer w sposób wysoce
agresywny i podburzający neguje
politykę partii i rządu”. Redakcję
tworzyli lub z pismem współpraco-

1957

wali m.in. Eligiusz Lasota (naczelny),
mec. Jan Olszewski, w 1980 r. współtwórca statutu NSZZ „S”, Walery Namiotkiewicz, Jerzy Ambroziewicz,
Stefan Bratkowski, Marek Hłasko,
Jerzy Strzałkowski, Ryszard Turski,
Agnieszka Osiecka.
Pierwszy numer „Po prostu”,
studenckiego pisma społeczno
– kulturalnego, wydano 1 lipca
1947 r. Pismo, jako o�cjalny organ
Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej (następnie ZMP) służyło indoktrynacji. Jesienią 1955
r. „Po prostu” radykalnie zmieniło
charakter i linię pisma, a na winiecie pojawił się „Tygodnik Studentów i łodej Inteligencji”.
Pismo odegrało znaczącą rolę
w destalinizacji Polski i w wydarzeniach Października’56. Na jego łamach ukazał się np. ważki tekst „Na
spotkanie ludziom z AK”, opublikowany 11 marca 1956 r.

WYDARZYŁO SIĘ


2.10.1939 r.
Skapitulowała
baza Hel, ostatni
bastion wojny
obronnej



4.10.1918 r. – gen.
Józef Haller objął
dowództwo nad
Armią Polską we
Francji (Błękitna
Armia).



5.10.1939 r.
Niemcy rozstrzelali 38 obrońców
Poczty Polskiej
w Gdańsku.

