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Polityka klimatyczna:

P onad 500 naukowców i ekspertów z całego 
świata podpisało się pod Europejską Dekla-
racją Klimatyczną, która podważa tezę o 
wpływie działalności człowieka na zmiany 
klimatu. Sygnatariusze dokumentu wska-

zują, że wcale nie mamy do czynienia z żadnym kry-
zysem klimatycznym, a walka polityków z emisją CO2 
jest szkodliwa i pozbawiona sensu.

Europejska Deklaracja Klimatyczna to przedsięwzię-
cie zainicjowane przez prof. Guusa Berkhouta, geofi-
zyka z Politechniki w holenderskim Delft, założyciela 
Climate Intelligence Foundation (CLINTEL), instytucji 
zajmującej się badaniem klimatu, członka Królewskiej 
Holenderskiej Akademii Nauk i Sztuki. Pod deklaracją 
podpisali się uznani klimatolodzy, fizyzycy, geolodzy, 
biochemicy oraz naukowcy i specjaliści z pokrewnych 
dziedzin z krajów Unii Europejskiej, a także m.in. z USA, 
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

W deklaracji uczeni podkreślają, że niepodważalne 
dane geologiczne wskazują, iż klimat naszej planety zmie-
niał się od początku jej istnienia, przechodząc cieplejsze 
i zimne okresy. – Mała Epoka Lodowcowa zakończyła 
się dopiero w 1850 roku. Dlatego nie jest zaskoczeniem, 
że obecnie doświadczamy okresu ocieplenia – czytamy  
w Europejskiej Deklaracji Klimatycznej. 

W dokumencie wskazano też, że ocieplenie klimatu 
przebiega znacznie wolniej niż prognozują zwolen-
nicy teorii o tym, że to człowiek jest odpowiedzialny 
za zmiany klimatyczne. Z kolei modele klimatyczne, 
którymi posługuje się w swoich raportach IPCC (Mię-
dzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu), mają wiele 
wad. Prognozowany przez nich wzrost temperatury na 
ziemi nie pokrywa się z rzeczywistymi obserwacjami.  
– Co więcej, najprawdopodobniej wyolbrzymiają one 
działanie gazów cieplarnianych, takich jak CO2. Ponadto 
ignorują fakt, że wzbogacenie atmosfery CO2 jest 

korzystne – wskazują badacze podpisani pod deklaracją. 
Dodają że dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem. 
Przeciwnie jest to gaz niezbędny do fotosyntezy, bez 
której nie byłoby życia na ziemi. Wzrost stężenia CO2 
w atmosferze w ostatnich latach spowodował wzrost 
globalnej biomasy roślinnej i podwyższenie plonów. 

W ocenie sygnatariuszy deklaracji, polityka klima-
tyczna powinna być prowadzona w oparciu o naukowe 
i ekonomiczne realia. Zaznaczają, że nie istnieją staty-
styczne dane dowodzące wpływu globalnego ocieplenia 
na wzrost natężenia katastrof naturalnych takich jak hura-
gany, powodzie czy susze. – Nie ma żadnego kryzysu kli-
matycznego. Dlatego nie ma powodu do paniki i alarmu. 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się szkodliwej i nierealistycz-
nej polityce osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 roku. 
Celem polityki międzynarodowej powinno być zapewnie-
nie stałego dostępu do niezawodnej i niedrogiej energii na 
całym świecie – napisano w deklaracji. 

Autorzy deklaracji przesłali ją do António Guterresa 
Sekretarza Generalnego ONZ z wnioskiem, aby doku-
ment został włączony do agendy szczytu klimatycznego, 
który odbył się w Nowym Jorku w dniach 23-26 września.  
W liście do szefa ONZ naukowcy zrzeszeni wokół CLINTEL 
zaapelowali również o zorganizowanie naukowej debaty 
pomiędzy zwolennikami teorii o wpływie człowieka na 
ocieplenie klimatu oraz realistami klimatycznymi. 

Obie prośby pozostały bez odpowiedzi ze strony ONZ, 
co stanowi kolejny przykład trwającej od wielu lat praktyki 
cenzurowania naukowców, których poglądy nie pasują do 
tez forsowanych przez IPCC i światowe elity polityczne 
oraz gospodarcze. Organizatorzy szczytu w Nowym Jorku 
uznali, że w dyskusji o zmianach klimatu zamiast umoż-
liwić wypowiedzenie się wybitnym przedstawicielom 
świata nauki z profesorskimi tytułami, lepiej oddać głos 
nastoletniej aktywistce Grecie Thunberg. 

Łukasz Karczmarzyk

Nie ma żadnego kryzysu

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940; WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność; ADRES REDAKCJI:  
40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54; REDAGUJE ZESPÓŁ: Łukasz Karczmarzyk (redaktor naczelny), Beata Gajdziszewska,  
Agnieszka Konieczny, Grzegorz Podżorny (kierownik Biura Komunikacji Społecznej, rzecznik ZR); SKŁAD I ŁAMANIE: Tomasz Krzak; 
REKLAMA: Tomasz Krzak, tel. 32 728-41-04, kom. 693 410 836; DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec;  
LAYOUT: Michał Dutka, www.michaldutka.com; NUMER ZAMKNIĘTO: 2.10.2019 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65; Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 42,  
tel./fax 32 215-55-12; Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, tel./ fax 32 231-25-27; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74  
i 32 473-23-59; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11; Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax  
32 422-73-25; Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68; Tychy, ul. Grota  
Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02; Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

WYDAWCA: Zarząd Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,  

ul. Floriana 7, 40-286 Katowice
 32 353-84-25

www.solidarnosckatowice.pl
tygodnik@solidarnosckatowice.pl 

 32 253-72-54

Śląsko-Dąbrowski NSZZ

Liczba tygodnia:

tylu badanych we wrześniu przez 
CBOS zadeklarowało się jako zwolennicy 

rządu Mateusza Morawieckiego. 
29 proc. respondentów określiło się 

jako jego przeciwnicy, a 23 proc. wyraziło 
obojętność. W stosunku do poprzedniego 

miesiąca odsetek zwolenników rządu 
Morawiecki wzrósł o 2 proc. O tyle samo 

wzrósł też odsetek przeciwników. 

44 
proc.

Pamięci ks. Jerzego

Wkrótce minie 35. rocznica męczeńskiej 
śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Kapelan „Solidarności” został zamor-
dowany przez funkcjonariuszy bezpieki 19 
października 1984 roku. Kilka dni wcześniej 
gościł w Bytomiu, gdzie odprawił jedną z 
ostatnich mszy św. w swoim życiu. 

Na pamiątkę tego wydarzenia 8 paździer-
nika o godz. 18.30 w bytomskim kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża św. odprawiona zostanie 
uroczysta msza św. 9 października o godz. 
19.00 w Operze Śląskiej w Bytomiu wystawiony 
zostanie spektakl muzyczny „Apostoł Odwagi”, 
przygotowany przez Polski Teatr Historii. Nato-
miast 6 listopada o godz. 10.00 w Bytomskim 
Centrum Kultury odbędzie się konferencja 
popularno-naukowa dla uczniów szkół śred-
nich poświęcona kapelanowi „Solidarności”.

Ogólnopolskie obchody 35. rocznicy 
śmierci ks. Jerzego odbędą się 18 paździer-
nika we Włocławku. AK

Foto: pixabay.com
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Niższy PIT,  
czyli wyższe zarobki

D z i ę k i  o b n i ż c e  P I T  
i zwiększeniu kosztów 
uzyskania przychodów 
pracownik zarabiający 
na poziomie płacy mini-

malnej, czyli 2250 zł brutto, zyska blisko 
40 zł na rękę miesięcznie, czyli prawie 
480 zł rocznie. Z kolei pracownik osiąga-
jący zarobki na poziomie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej prognozowanego na 
2019 rok rok, czyli 4765 zł brutto, zyska 
rocznie 732 zł netto, czyli przeszło 60 zł 
miesięcznie na rękę. Zarabiający rocz-
nie na poziomie 85 528 zł, czyli na gra-
nicy pierwszego progu podatkowego,  
co oznacza przeszło 7100 brutto mie-
sięcznie, zyskają na obniżce podatku 
przeszło 80 zł na rękę miesięcznie,  
czyli niemal 1000 zł rocznie.

Na podwyżkę miesięcznych wyna-
grodzeń obok obniżki podstawowej 

stawki PIT wpływ ma też przeszło 
dwukrotne podwyższenie limitu 
kosztów uzyskania przychodów. Od 
1 października miesięczny koszt uzy-
skania przychodów dla jednoetatow-
ców wzrósł z 111,25 zł do 250 zł, a dla 
dojeżdżających z innej miejscowości 
do 300 zł z obecnych 139,06 zł mie-
sięcznie. Rocznie limit kosztów uzy-
skania przychodów dla jednoetatowca 
wynosi obecnie 3000 zł. Dotychczas 
było to 1335 zł. W przypadku jed-
noetatowców dojeżdżających roczny 
limit kosztów wzrósł z 1668,72 zł do 
3600 zł. Wzrosły też koszty uzyska-
nia przychodu dla wieloetatowców do 
4500 zł oraz 5400 zł dla wieloetatow-
ców dojeżdżających.

Na obniżeniu stawki podatku PIT 
z 18 do 17 proc. skorzystają nie tylko 
pracownicy najemni, ale też osoby 
prowadzące własną działalność gospo-

darczą, które nie wybrały podatku 
liniowego czy ryczałtu, jak również 
emeryci i renciści, którzy na obniżce 
PIT zyskają od kilku do kilkudziesię-
ciu złotych miesięcznie w zależności 
od wysokości pobieranej emerytury. 
Szacuje się, że w sumie obniżka PIT 
objęła ok. 25 milionów Polaków. 

Jako że obniżona stawka podat-
kowa obowiązuje od 1 października 
tego roku, to w zeznaniu PIT za 2019 
rok stawka dla rozliczających się 
w pierwszym progu, czyli z rocz-
nym dochodem nieprzekraczającym  
85528 zł wyniesie 17,75 proc. W 2020 
roku będzie to już 17 proc. przez całe 
12 miesięcy.

Według wyliczeń resortu finansów, 
zmiany będą kosztować 2,7 mld zł  
w 2019 roku. W kolejnych latach 
będzie to ok. 9,7 mld zł.

Grzegorz Podżorny

infografika: oprac. w
łasne na podstaw

ie danych M
inisterstw

a Finansów

W październiku na konta pra-
cowników wodociągów w 
Katowicach i Bytomiu wpłyną 

wyższe wypłaty. Wynagrodzenia zasad-
nicze wszystkich pracowników spółki 
Katowickie Wodociągi wzrosły o 300 zł 
brutto. Z kolei płace zasadnicze zatrud-
nionych w Bytomskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym są wyższe o 200 zł brutto.

Podwyżki w Katowickich Wodocią-
gach wynegocjowały działające w 
firmie organizacje związkowe: Solidar-
ność i Związek Zawodowy Pracowni-
ków. – Zawsze po wakacjach siadamy 
z pracodawcą do stołu i negocjujemy 

podwyżki. W ten sposób staramy się 
rekompensować pracownikom rosnące 
koszty utrzymania – wyjaśnia Janusz 
Macherski, przewodniczący zakłado-
wej „S”. Podwyższenie płac zasadniczych 
przełoży się na wzrost dodatku za pracę 
w porze nocnej i dodatku za pracę w dni 
świąteczne. Wyższe będą także nagrody 
jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. 
Wyższe pensje wpłyną na konta pracow-
ników 10 października wraz z wynagro-
dzeniem za wrzesień.

 Z kolei w Bytomskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym, które zarządza wodocią-
gami oraz zajmuje się odprowadzaniem 

i oczyszczaniem ścieków w Bytomiu, 
rozmowy płacowe zakończyły się już w 
sierpniu. – Pracodawca zobowiązał się 
do podniesienia wynagrodzeń zasadni-
czych od 1 września o 200 zł brutto i słowa 
dotrzymał. Wszyscy pracownicy dostali 
już nowe angaże – mówi Zdzisław Zając, 
przewodniczący zakładowej Solidarności. 
Wyższe wypłaty pracownicy spółki otrzy-
mają na początku października.

 W Katowickich Wodociągach zatrud-
nionych jest 680 pracowników. Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne zatrudnia 
blisko 240 osób.

Aga

Podwyżki dla 
pracowników 
wodociągów  

w Katowicach  
i w Bytomiu

Od 1 października zaczęła 
obowiązywać niższa 

stawka PIT. Większość 
Polaków zamiast 

dotychczasowych 18 proc. 
będzie płaciła 17-proc. 

podatek. Jednocześnie 
ponaddwukrotnie 

podwyższone zostały 
koszty uzyskania 

przychodu. To w praktyce 
oznacza podwyżkę 

wynagrodzeń ok. 25 mln 
Polaków.
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ochodzi Pan z Wrocławia, zawodowo od lat 
jest związany z Warszawą. Dlaczego Śląsk, 
dlaczego Katowice?

– Śląsk to kluczowy region dla rozwoju całej 
Polski, przemysłowe serce kraju. Śląskie prze-
mysł i górnictwo miały ogromny wpływ na 
kształt polskiej gospodarki w ostatnim stule-
ciu. Dziś z kolei, właśnie na Śląsku zadecyduje 
się jej przyszłość. Nie chcę mówić o kolejnym 
stuleciu, bo czas zdecydowanie przyspieszył i to 
perspektywa zupełnie abstrakcyjna. Natomiast 
to, jak będzie wyglądała Polska gospodarka w 
roku 2040 czy w 2050, można będzie progno-
zować na bazie zmian, jakie zachodzą na Śląsku 
właściwie już dziś. Krótko mówiąc: śląski model 
rozwoju będzie wyznaczał horyzont dla całej 
Polski. To wyzwanie, które otwiera przed nami 
ogrom możliwości i szansa naprawy sytuacji 
na Śląsku, który przecież tak bardzo ucierpiał 
w okresie transformacji ustrojowej. Oczywi-
ście gospodarka to nie wszystko, magnetyzm 
Śląska przyciąga tu inwestorów czy turystów 
i nie ukrywam, że również ja się mu poddaję. 
Mieszkańcy Śląska to ludzie rodzinni, pracowici 
i konkretni. Wyznajemy więc podobne wartości.

Z Pańskiej działalności w ostatniej kadencji 
mieszkańcy naszego regionu na pewno zapa-
miętali dwie rzeczy o ogromnym znaczeniu 
dla województwa śląskiego. Pierwsza z nich to 
Program dla Śląska, w który się Pan osobiście 
zaangażował jeszcze jako wicepremier…

– Program dla Śląska to ważny element Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale 
Śląsk jest w nim ważny nie dlatego, że ja sam 

mam dla regionu wielki szacunek, i nie dlatego, 
że kandyduję stąd jako premier, ale dlatego, że 
to region kluczowy dla rozwoju całej Polski 
nie tylko w perspektywie kolejnej kadencji, 
ale całych dekad. Każdy odpowiedzialny rząd 
powinien mieć tego świadomość i nie ukrywam, 
że mam poważne uwagi do poprzedników, że 
nie potrafili tego właściwie rozpoznać. Gdyby 
o inwestycjach na Śląsku myślano na poważnie 
już wcześniej, dostrzegano wielki potencjał tego 
regionu, bylibyśmy dziś w innym miejscu.

Jednak nie wszystkie projekty zawarte w Pro-
gramie dla Śląska są realizowane zgodnie z 
harmonogramem. Chodzi zwłaszcza o inwe-
stycje w obszarze nowoczesnej energetyki 

opartej na węglu i innowacji w górnictwie. Poza 
nielicznymi wyjątkami te projekty w zasadzie 
nie ruszyły z miejsca. Z czego to wynika i jak 
ten problem rozwiązać?

– W tej kwesti i jestem optymistą.  
W wypadku Programu dla Śląska już na 
początku I kwartału 2019 udało się uruchomić 
76 proc. z 55 mld planowanych środków, a prze-
cież działamy w tym obszarze tylko dwa lata. 
Jeśli chodzi o obszar innowacji w górnictwie 
to też proces inwestycyjny jest już na zaawan-
sowanym etapie. Wystarczy wspomnieć pro-
gram „Inteligentna kopalnia” realizowany przez 
JSW Innowacje. To inwestycja rzędu 730 mln zł, 
która przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa 
górników poprzez podniesienie automatyzacji 
procesów wydobycia. Nie lekceważę jednak 
głosów krytycznych. W realizacji programu na 
taką skalę jesteśmy pionierami i wcale nie dziwię 
się jeśli na naszej drodze pojawiają się problemy. 
Program dla Śląska to największy program 
regionalny. Na pewno będziemy go ulepszać, 
zmieniać, rozbudowywać. Ale właśnie dlatego, 
że jesteśmy otwarci na krytykę i współpracę z 
mieszkańcami Śląska, nie mam wątpliwości,  
że każde trudności uda się przezwyciężyć. 

 
Jednym z filarów „Programu dla Śląska” jest 
branża motoryzacyjna. Kilkanaście mie-
sięcy temu w Katowicach powiedział Pan, że 
w szeroko rozumianym sektorze automotive w 
województwie śląskim pracuje dzisiaj więcej 
ludzi niż w górnictwie. Obecnie w tej branży 
widać coraz bardziej wyraźne sygnały spo-
wolnienia spowodowane głównie kryzysem 

Katowice i cały region mogą odrodzić się jak Manchester
Foto: Krystian M

aj/KPRM

Rozmowa z Mateuszem Morawieckim, Prezesem Rady Ministrów 

P Śląsk to region kluczowy 
dla rozwoju całej Polski 
nie tylko w perspektywie 

kolejnej kadencji,  
ale całych dekad.  

Każdy odpowiedzialny  
rząd powinien mieć  

tego świadomość. 
MATEUSZ MORAWIECKI  

– ur. 20 czerwca 1968 roku 
we Wrocławiu, menadżer, 

bankowiec, polityk. Od 2015 
roku wicepremier w rządzie 

Beaty Szydło, od 2017 roku 
Prezes Rady Ministrów. Już w 
dzieciństwie pomagał ojcu 

Kornelowi w druku opozycyj-
nej prasy. Po wprowadzeniu 

stanu wojennego działał 
w Solidarności Walczącej. 

Na początku lat 90-tych 
ukończył studia na Uni-

wersytecie Wrocławskim, 
a następnie kształcił się na 

innych polskich i zagranicz-
nych uczelniach. Pracował 

w administracji rządowej 
i w bankowości. Żonaty, 

ojciec czworga dzieci.
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Katowice i cały region mogą odrodzić się jak Manchester
sektora motoryzacyjnego w Niemczech. 
Czy pracownicy polskich zakładów mają 
się czego obawiać?

– Długo pracowaliśmy nad tym,  
by oprzeć polską gospodarkę na stabil-
nych filarach i na tyle na ile to możliwe 
uniezależnić ją od wahań koniunktury 
u naszych sąsiadów. Jasne jest, że gospo-
darka Niemiec i strefy euro wywiera na 
nas ogromny wpływ, ale to pierwszy 
raz od 30 lat, że mimo tak gwałtownego 
spowolnienia wzrostu gospodarczego 

na Zachodzie, u nas wzrost jest bardzo 
solidny. Dotychczas byliśmy zaledwie 
wagonem, który w zależności od tego, 
jak rozwijają się europejscy liderzy, albo 
przyspiesza, albo zwalnia. Dziś to my 
przejęliśmy rolę europejskiej „lokomo-
tywy rozwoju” jak zresztą powiedział 
komisarz Oettinger. I choć martwi 
nas spowolnienie u ważnych partne-
rów gospodarczych, to jesteśmy na nie 
odporniejsi, niż byliśmy jeszcze kilka 
lat temu. Widać to wyraźnie w bardzo 
dobrej dynamice naszego eksportu, 
mimo że jak panowi słusznie zauwa-
żyli, w Niemczech widać spowolnienie. 
Natomiast jeśli chodzi o perspektywy 
rozwoju śląskiej branży samochodowej, 
to może zamiast słów niech przemówią 
fakty. Pierwszy to inwestycja Opla w Gli-
wicach. Już w 2021 roku niemiecka firma 
uruchomi nową fabrykę przeznaczając na 
ten cel ok. 1 mld zł. Może to właśnie prze-
wagi konkurencyjne Polski sprawiają, 
że nawet Niemcom bardziej opłaca się 
inwestować w Polsce? Drugi przykład to 
inwestycja południowokoreańskiej firmy 
SK Innovation w Dąbrowie Górniczej  
– tym razem ponad 1 mld zł nakładów 
i co najmniej 300 nowych miejsc pracy. 
Współpraca z największymi globalnymi 

firmami, nowe miejsca pracy, nowe tech-
nologie, pewna przyszłość – tak właśnie 
wygląda przyszłość branży automotive 
w Polsce. 

 
Druga po „Programie dla Śląska” sprawa, 
którą może się Pan pochwalić jako kandy-
dat z Katowic, to zablokowanie na czerw-
cowym szczycie UE decyzji o osiągnięciu 
tzw. neutralności klimatycznej do 2050 
roku, czyli de facto całkowitą dekarbo-
nizację unijnej gospodarki. Dla naszego 
regionu oznaczałoby to w praktyce likwi-
dację wielu gałęzi przemysłu i tym samym 
społeczno-gospodarczą katastrofę. Jed-
nak zagrożenie nie zostało zażegnane. 
Ten temat powróci na kolejnym szczycie…

– Sukces czerwcowych negocjacji jest 
dla nas ważny podwójnie, a może nawet 
potrójnie. Po pierwsze, udało nam się 
zabezpieczyć interesy Polski i Śląska. Przy-
jęcie proponowanych przez Brukselę roz-
wiązań oznaczałoby de facto, że to Polska 
ma płacić za grzechy klimatyczne innych. 
Nie mogliśmy pozwolić na ten jawnie 
niesprawiedliwy podział obciążeń zwią-
zanych z redukcją emisji CO2, zwłaszcza, 
że w ostatnich 30 latach zrobiliśmy w tej 
mierze pięciokrotnie więcej niż wynikało 
to z naszych zobowiązań wynegocjowa-
nych w Kioto. Po drugie, pokazaliśmy po 
raz kolejny asertywną postawę w Unii 
Europejskiej. Prawdziwie podmiotowa 
polityka oznacza zdolność do powiedze-
nia „nie”, nawet w sytuacji, kiedy pojawia 
się presja by zachować milczenie. My od 
początku zgadzaliśmy się co do nadrzęd-
nego celu, jakim jest czyste środowisko, ale 
nie akceptowaliśmy zasad, które miały do 
niego prowadzić. Okazało się, że nasze veto 
dało szansę również innym państwom na 
wyrażenie swoich wątpliwości. 

Po trzecie i najważniejsze, w końcu 
nasz głos został wyraźnie usłyszany w 
Europie i jestem przekonany, że zmienił 
postrzeganie Polski. Transformacja ener-
getyczna musi być sprawiedliwa, bo „prze-
cież nie każdy region Europy jest w tym 
samym punkcie wyjścia. To co jest dobre 
dla naszej planety, musi być dobre dla 
naszych obywateli i naszej gospodarki”. 
To jest polskie stanowisko, ale wyrażone 
już przez nową szefową Komisji Europej-
skiej, Ursulę von der Leyen. 

Podczas niedawnej konwencji w Lubli-
nie PiS zapowiedział podniesienie płacy 
minimalnej do 4000 zł w 2024 roku. Od 
razu pojawiły się głosy krytyki, że to nie-
realne, że taki skokowy wzrost rozwali 
gospodarkę i zniszczy zwłaszcza małych 
przedsiębiorców. Co Pan na to?

– Przypomnę tutaj pewną historię 
sprzed blisko 200 lat. Otóż ok. 1830 roku 
król francuski wysłał do Anglii inżyniera, 
żeby ten obejrzał sensacyjny wynalazek, 
pociąg parowy. Ten zobaczył maszynę 
i zanotował: „To niemożliwe, to nie ma 
prawa działać”. Mam nieodparte wraże-
nie, że w wielu sprawach nasi przeciwnicy 
polityczni przypominają owego inży-
niera. Najpierw słyszeliśmy, że po wpro-
wadzeniu programu 500+ nie wytrzyma 

tego budżet. Budżet wytrzymuje, a nawet 
są środki na rozwój dróg samorządowych 
i wiele innych projektów rozwojowych. 
Mimo że kolejne nasze działania pozwa-
lają naocznie przekonać się o skuteczności 
wybranej przez nas polityki gospodarczej, 
ciągle słyszymy, że „to nierealne”, a w naj-
lepszym wypadku „szkodliwe”. My od 
początku sprawowania rządów przyjęli-
śmy, że w ekonomii chodzi o coś więcej 
niż tylko o wyniki na poziomie makro, 
jak chociażby wzrost gospodarczy. Przy-
jęliśmy, że dobra polityka gospodarcza to 
taka, która zmienia życie każdego czło-
wieka i pozwala wszystkim cieszyć się z 
owoców wzrostu gospodarczego. Podno-
szenie płacy minimalnej jest naturalną 
konsekwencją tych założeń. Zamierzamy 
to robić w tempie, na które gotowa jest pol-
ska gospodarka. Napędzają nas marzenia 
o Polsce, jako państwie dobrobytu, ale 
realizujemy je trzymając się żelaznych 
zasad rachunku ekonomicznego. 

 
Przez ostatnie 30 lat wpajano Polakom, 
że wolny wzrost płac jest konieczny, żeby 
się rozwijać. Tania siła robocza przyciąga 
zagranicznych inwestorów i napędza 
wzrost. Zapowiedzi dotyczące płacy 
minimalnej pokazują, że Pański rząd 
widzi to zupełnie inaczej…

– Ten model rozwoju powoli wpychał 
Polskę w pułapkę, pułapkę średniego 
dochodu. Już od dawna nie jesteśmy kra-
jem, którego przewagą konkurencyjną 

jest jedynie tania siła robocza. Polacy są 
atrakcyjni dla zagranicznych pracodaw-
ców ze względu na swoje kompetencje  
i pracowitość. Ponadto dzięki powstaniu 
Polskiej Strefy Inwestycji stworzyliśmy 
dla przedsiębiorców warunki do inwesto-
wania lepsze niż kiedykolwiek. Na świe-
cie każdy przedsiębiorca wie, że za odpo-
wiednie kompetencje i kwalifikacje trzeba 
zapłacić. Dziś toczy się prawdziwa walka 
o dobrych pracowników. Powiedzmy to 
sobie wprost: jeśli nie będziemy płacić 
polskim pracownikom więcej, to zro-
bią to właśnie firmy zagraniczne, a nas 
czeka kolejna fala emigracji. Poważnego 

państwa nie stać na niskie płace. W ciągu  
5 lat płaca minimalna wzrosła o 850 zł. 
Jeśli rację mieliby ekonomiczni guru III RP, 
to już dziś musielibyśmy odczuwać gwał-
towny spadek inwestycji zagranicznych 
w Polsce. Tymczasem według ostatniego 
rankingu Global Best to Invest 2019 zna-
leźliśmy się na 5. miejscu na świecie, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie inwestycji. Przed 
nami tylko Chiny, Indie, Wielka Brytania 
i Niemcy. To zestawienie pokazuje też, jak 
bardzo zróżnicowane są czynniki, które 
przyciągają inwestorów. Rozwinięte 
gospodarki, takie jak niemiecka i brytyj-
ska pozostają przestrzenią atrakcyjną do 
inwestycji, mimo że płaca minimalna jest 
tam znacznie wyższa w Polsce.

 
Dotychczas posłowie ze Śląska i Zagłębia 
po przeprowadzce na Wiejską bardzo 
szybko zapominali o naszym regionie. 
Jak to będzie w Pana przypadku?

– Kiedy pamięta się o Polsce, to nie 
sposób zapomnieć o Śląsku. Kiedy myśli 
się poważnie o Polsce, to trzeba poważnie 
myśleć o Śląsku, zarówno o problemach 
w regionie, o wyzwaniach, które przed 
nim stoją, jak i o możliwościach, które 
z gospodarki regionu płyną dla polskiej 
gospodarki. Miarą tego jak poważnie 
myślę o Polsce i Śląsku niech nie będą 
deklaracje, ale praca jaką wykonałem 
razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości 
w ostatnich 4 latach. 

 
Jednym z głównych haseł kampanii 
PiS jest: wiarygodność. Szczycicie się 
Państwo, że jako pierwszy rząd w historii  
III RP dotrzymaliście przedwyborczych 
zobowiązań. Jakie więc są zobowiąza-
nia wobec naszego regionu Mateusza 
Morawieckiego, „jedynki” w Katowicach?

– Chciałbym, by Śląsk w perspektywie 
dwóch dekad był lepszym miejscem do 
życia, regionem szerokich możliwości, 
silnej gospodarki, innowacyjnych firm, 
dobrze płatnej pracy i czystego środowi-
ska. Inspirację dla tego marzenia stanowi 
chociażby przykład brytyjskiego Man-
chesteru. Na przełomie XIX i XX wieku 
było to jedno z najbardziej uprzemysło-
wionych miast Imperium Brytyjskiego, 
by potem przeżyć gwałtowny upadek. 
Dziś odrodzony Manchester to nie tylko 
dwa potężne kluby piłkarskie, ale przede 
wszystkim centrum najnowocześniej-
szych gałęzi gospodarki XXI wieku.  
W 2010 roku miasto zostało sklasyfiko-
wane na drugiej pozycji na świecie w ran-
kingu miejsc najbardziej przyjaznych biz-
nesowi. Jestem przekonany, że to model 
rozwoju, który może być naturalnym 
wzorcem dla Katowic i całego regionu.  
Ba, jestem przekonany że Katowice mogą 
być dużo lepszym miejscem do życia niż 
Manchester. A moje zobowiązanie wybor-
cze jest jedno. To ciężka praca na rzecz 
realizacji tej wizji.

Rozmawiali Łukasz Karczmarzyk  
i Grzegorz Podżorny
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Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, jeden 
z legendarnych działaczy podziemia lat 80. nie żyje.  
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 30 września. Miał 78 lat.

Kornel Morawiecki był uczestnikiem strajków studenckich we 
Wrocławiu w 1968 roku i akcji protestacyjnych przeciwko inwazji 
wojsk Ukałdu Warszawskiego na Czechosłowację. Uczestniczył  
w druku i kolportażu ulotek potępiających pacyfikację robotni-
czych protestów na Wybrzeżu w 1970 roku. W 1980 roku współ-
tworzył struktury NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku – był 
członkiem „S” na Politechnice Wrocławskiej, delegatem na  
I Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk i delegatem na 
I KZD. Był też jednym z inspiratorów „Posłania do narodów Europy 
Wschodniej”. Po wprowadzeniu stanu wojenngo skutecznie unikał 
aresztowania. W 1982 roku po konflikcie w podziemnych struktu-
rach „S” stanął na czele „Solidarności Walczącej”. Aresztowano 
go dopiero jesienią 1987 roku i wiosną 1988 roku wydalono z kraju. 
Na wieść o strajkach w sierpniu 1988 roku nielegalnie wrócił do 
Ojczyzny. Był przeciwnikiem Okrągłego Stołu.

W 2015 roku został posłem, kandydując z list Kukiz‘15. Był mar-
szałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. 
W 2016 roku odszedł z Kukiz‘15 i założył ugrupowanie Wolni i Solidarni.

27 września 2019 roku, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia 
w działalności publicznej i państwowej, został przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczony Orderem 
Orła Białego.

NY, Encyklopedia Solidarności

Foto: sejm
.gov.pl/Paw

eł Kula

Z ogromnym smutkiem  
i żalem przyjęliśmy 

 wiadomość o śmierci 

KORNELA 
MORAWIECKIEGO

wybitnego Polaka,  
niezłomnnego działacza  

opozycji antykomunistycznej,  
założyciela Solidarności Walczącej.

Rodzinie i Bliskim 
pragniemy przekazać 

wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele  
ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

Wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci naszego Kolegi

STEFANA 
KUBOWICZA 

skarbnika Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego 
Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty  

NSZZ „Solidarność”

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ 
„Solidarność”

składa
przewodniczący

Lesław Ordon

Zmarł  
Stefan Kubowicz 26 września zmarł Stefan Kubowicz, wieloletni skarbnik  

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i działacz kra-
jowych struktur oświatowej „S”. 

Pochodził z Kasiny Wielkiej. W 1971 roku rozpoczął pracę stażysty 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uczył matematyki w 
X LO w Krakowie. We wrześniu 1980 roku został przewodniczącym 
Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 
Kraków-Śródmieście. Był także członkiem Zarządu Regionu i dele-
gatem na WZD Regionu Małopolska.

Po 1989 roku pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” oraz Krajowego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty. Przez wiele lat był także skarbnikiem Komisji Krajowej. 
Za swoją działalność został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

– Każdemu chciał pomóc, zawsze myślał o innych, nigdy o sobie. 
Miał ogromną wiedzę, doskonale znał prawo oświatowe. Podczas 
rozmów ze stroną rządową był twardy, ale zawsze szukał kompro-
misu. – wspomina Stefana Kubowicza Lesław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S” w Katowicach.

Stefan Kubowicz miał 71 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 28 września w Kasinie Wielkiej.

Aga

Foto: tysol.pl

Z wielkim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego Kolegi

JERZEGO SONKA
wieloletniego przewodniczącego „Solidarności” 

w Hucie Baildon

Pogrążonej w bólu 

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy  

słowa otuchy i wsparcia

w imieniu
Krajowej Sekcji Hutnictwa  

NSZZ „Solidarność”
przewodniczący

Andrzej Karol

Pożegnanie  
Jerzego Sonka Rodzina, przyjaciele, koledzy z „Solidarności” pożegnali 

Jerzego Sonka, wieloletniego przewodniczącego związku 
w Hucie Baildon. Uroczystości pogrzebowe odbyły się  

26 września w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. i Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach. Jerzy Sonek został 
pochowany na cmentarzu parafialnym.

Całe życie zawodowe związał z Hutą Baildon. W 1980 roku brał 
udział w strajku i współtworzył struktury „Solidarności” w tym 
zakładzie. W 1981 roku podczas pacyfikacji huty został pobity,  
a następnie stracił pracę i na 10 miesięcy trafił do więzienia. Po 
wyjściu na wolność kolportował prasę podziemną. – Dzięki takim 
ludziom jak Jurek „Solidarność” powstała i przetrwała najtrudniej-
szy okres stanu wojennego – mówi Andrzej Karol, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.

Od 1990 roku pełnił funkcję przewodniczącego zakładowej 
„Solidarności”. Działał także w regionalnych i krajowych struktu-
rach hutniczej „S”. W 2001 roku, po ogłoszeniu upadłości zakładu 
kierował 44-dniową głodówką. Protest doprowadził do wypłacenia 
rekompensat zwalnianym pracownikom huty.

W 2009 roku Jerzy Sonek został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Aga

Foto: tysol.pl

Odszedł  
Kornel 
Morawiecki
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