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100 mld funtów

Na tyle szacowany jest rynek związany z likwidacją platform wiertniczych na szelﬁe brytyjskim,
gdy kończy się wydobycie. Gdański Lotos podpisał list intencyjny z MARS Shipyards & Offshore
(stocznie Gryﬁa, Nauta i Energomontaż-Północ) by wejść w tę branżę.

Opery nie darujemy!
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WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku zaprasza na wydarzenie „Westerplatte. Polskie Pearl
Harbor” 7 grudnia 2017 r. Celem
jest upamiętnienie daty przystąpienia USA do II wojny światowej
i przypomnienie światu o Westerplatte. Program tutaj...>>

Zawsze wierni

ZRG NSZZ „S”, Stowarzyszenie Godność oraz TVP3 Gdańsk
zapraszają na pokaz specjalny ﬁlmu dokumentalnego pt. „Zawsze
wierni” w reż. Jolanty Roman-Stefanowskiej: 13 grudnia br. o godz.
17 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

MEN nie lubi Kaszubów?

Przeciwko obniżeniu subwencji na nauczanie jęz. kaszubskiego protestuje grono samorządowców i „Zrzeszeńców”. Gminy
mogą stracić nawet 13 mln zł na
zajęcia z języka regionalnego dla
19 tys. uczniów. Resort kierowany przez minister Zalewską, byłą
wicedyrektor LO z okolic Wałbrzycha, zmniejsza wskaźnik naliczenia subwencji na lekcje j. kaszubskiego. Więcej...>>

„Tysol” z legitymacją

„Tygodnik Solidarność” ma
ofertę dla członków naszego
Związku. Każdy członek NSZZ
,,S” posiadający elektroniczną
legitymację, będzie mógł nabyć
tygodnik za 50 groszy za wydanie
(przy rocznej prenumeracie).

Wygraj prezent pod choinkę
Mamy do rozlosowania kilka
atrakcyjnych albumów książkowych
wydawnictw Biały Kruk oraz IPN.
Wśród tych z Państwa, którzy prześlą
do piątku 8 grudnia br. na adres e-mail: magazyn@solidarnosc.gda.pl
prawidłową odpowiedź na pytanie,
jaki stopień wojskowy miał Józef
Piłsudski, rozlosujemy album „Józef
Piłsudski do Polaków. Myśli mowy
i rozkazy”. Za tydzień następna szansa
na kolejny album.

FOT. ARTUR GÓRSKI

Westerplatte 1939,
Pearl Harbor 1941

Solidarność z artystami i pracownikami technicznymi Opery
Bałtyckiej zobowiązuje nas do
wsparcia ich słusznych postulatów godnego traktowania i szanowania praw pracowniczych.
Dlatego też w czwartek 14 grudnia br. od godz. 10 do 12 pod
Urzędem Marszałkowskim stawimy się by poprzeć pracowników
tej ważnej dla Pomorza instytucji
kultury.
Będziemy bronić artystów,
naszych koleżanek i kolegów,
bezprawnie zwolnionych z pracy,
po tym jak upomnieli się o prawa
pracownicze.
Uchwałę w tej sprawie przyjęli
członkowie ZRG 4 grudnia 2017 r.
Nie ma bowiem miejsca na jaki-

kolwiek dyktat wbrew zaleceniom inspekcji pracy, woli załogi
i wbrew rozsądkowi. Protest artystów i pracowników technicznych
w operze ma związek z potwierdzonymi przez PIP przykładami
łamania praw pracowniczych,
zwolnieniem związkowców Anny
Sawickiej i Krzysztofa Rzeszutka,
zapowiadanymi dalszymi zwolnieniami i brakiem planu ratowania opery. Głosy poparcia dla
pracowników Opery płyną też od
ﬁlharmoników gdańskich i sopockich.
Przypomnijmy, że minister kultury Piotr Gliński zwrócił się do
pomorskiego marszałka Mieczysława Struka o podjęcie kroków
naprawczych w operze.

Repolonizacja
gdańskiej energetyki
Polska Grupa Energetyczna
wykupiła za 4,27 mld złotych
segment francuskiego koncernu
EDF w Polsce, w tym elektrociepłownie w Gdańsku i w Gdyni,
przed „prywatyzacją” znane jako
EC Wybrzeże. Teraz to PGE Energia Ciepła SA.
To pierwsza z poważnych zmian
właścicielskich w przedsiębiorstwach Wybrzeża. Można by ten
proces nazwać wstępem do „repolonizacji ciepła i energetyki”.
Électricité de France (EDF International SAS i EDF Investment II
B.V.) od 17 lat była graczem na naszym rynku. W tym czasie zatrudnienie w EC Wybrzeże spadło z 1,9
tys. do 311 osób kadry menadżerskiej i nadzorującej proces produkcji na blokach energetycznych.
– Wielkim błędem była wyprzedaż tak strategicznego sektora jak energetyka, produkcja,

zaopatrzenie w ciepło. Informację o niejako powrocie do
macierzy przyjęliśmy z umiarkowanym optymizmem. Pracujemy i czekamy na konkrety.
Czas pokaże co nam ta zmiana przyniesie – mówi Ryszard
Gajewski, przewodniczący KM
NSZZ „S” w EDF Polska Oddział
Wybrzeże.
Sprzedaż „ciepła” Francuzom
nie była prywatyzacją. W Électricité de France (EDF) 83 proc. ma
francuskie państwo! Spółka (76
mld euro obrotu w ub.r.), jest
więc państwowa, tak jak Polska
Grupa Energetyczna, której 57
proc. akcji ma polskie państwo.
Transakcję poprowadziło grono
entuzjastów rynku wolnego... od
rozsądku, a sﬁnalizował ją Emil
Wąsacz, minister skarbu państwa w rządzie Jerzego Buzka.
Więcej...>>

Jednym
z przekleństw
naszego życia, jednym
z przekleństw
naszego budownictwa
państwowego
jest to, żeśmy
się podzielili
na kilka rodzajów Polaków, że
mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa
rozumiemy, żeśmy wychowali
wśród siebie Polaków różnych
gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających,
Polaków tak przyzwyczajonych
do życia według obcych szablonów, według obcych narzuconych sposobów życia i metod
postępowania, żeśmy prawie za
swoje je uznali, że wyrzec się ich
z trudnością możemy. (…) Czeka nas pod tym względem wielki wysiłek, na który my wszyscy,
nowoczesne pokolenie, zdobyć
się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom łatwe życie, jeżeli chcemy
obrócić tak koło historii, aby
wielka Rzeczpospolita Polska
była największą potęgą na całym wschodzie.
Józef Piłsudski w Lublinie,
11 stycznia 1920.
Musieliśmy poświęcać czas
walce z obcym panowaniem,
z germanizacją naszych dzielnic,
i nie mieliśmy wolnego czasu na
zajęcie się pracą nad postępem
socjalnym i nad dobrobytem
proletariatu. Spotykamy jeszcze
często w Polsce poglądy feudalne, szacunek dla patriarchalnych stosunków. Feudalizm ten
jest niedopuszczalny.
Gdy przeprowadzamy reformę socjalną, przeciwnicy nasi
wołają „To bolszewizm!”. To
nie bolszewizm, to nawet nie socjalizm, to demokracja. Chciałem
przerzucić Polskę z osiemnastego
do dwudziestego wieku. Należało przeskoczyć całe stulecie i to
było przyczyną wielu trudności
i kłopotów, gdyż ten skok był
zbyt wielki. Wykonano skok, mówią mi, zbyt wysoki i zbyt daleki.
Jednakże ten skok był konieczny,
gdyż trzeba było udzielić ludowi
więcej sprawiedliwości socjalnej.
Józef Piłsudski w wywiadzie R. Vaucher’a „Journal de
Génève” (28 maja 1919 r.)

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

CYTAT tygodnia
Miej tylko tyle, co można zabrać ze sobą. Poznaj języki,
poznaj obce kraje, poznaj ludzi. Niech pamięć będzie
twoją sakwą podróżną. Zapamiętuj! Tylko te
gorzkie ziarna może kiedyś wzejdą. Rozejrzyj
się dokoła, otaczają cię ludzie. Może
któregoś z nich będziesz wspominał
całe życie i palce gryźć będziesz,
żeś go nie wypytał. I mów mniej
– a więcej usłyszysz.

MIROSŁAWA KARBOWIAK, KZ NSZZ „S”
Delphi Poland SA o. Gdańsk

ZAPYTAJ prawnika

– O wstąpieniu do NSZZ „S” zadecydował impuls,
gdy okazało się, że jesteśmy jak trybiki w machinie.
Kierownictwo ﬁrmy nas nie słuchało. Padały tylko
obietnice. Upominamy się o wynagrodzenia, odzwierciedlające nasze zaangażowanie i pracę dla ﬁrmy, która rozbudowywała się i podwyższyła wartość na rynku, dzięki pracownikom z długoletnim stażem. My stanowimy wartość dla koncernu, ale
bez związku zawodowego nasza pozycja negocjacyjna byłaby niemal
żadna.

OCHRONA WIZERUNKU
OSÓB PRYWATNYCH
I PUBLICZNYCH

HISTORIA tak było

ODDECH MOSKWY
5 grudnia 1980 r. w Moskwie
odbyła się narada pierwszych sekretarzy partii państw bloku sowieckiego, zwołana na wniosek
Ericha Honeckera, I sekretarza
niemieckiej SED. W Polsce narastał bunt i trwała samoorganizacja społeczeństwa w NSZZ „S”.
Partyjni sekretarze sami siebie
przekonywali, że „PZPR i naród
polski mogą bezwzględnie liczyć
na braterską pomoc i poparcie
państw Układu Warszawskiego”.
– Bądźcie pewni, towarzysze,
że wykażemy się zdecydowaniem
w stosunku do kontrrewolucji,
w obronie socjalizmu, socjalistycznej władzy w Polsce – uspakajał towarzyszy Stanisław Kania, I sekretarz KC PZPR, zapewniając, że polscy
komuniści sami poradzą sobie.
Erich Honecker taki pewien nie był.
„Kontra” rosła w siłę:
– Wydarzenia w Polsce są rezultatem skoordynowanego planu wewnętrznej i zewnętrznej
kontrrewolucji. PZPR jest w sta-

nie konfrontacji z nieobliczalnym
wrogiem. Jeśli władza robotniczo-chłopska jest zagrożona, musi
być chroniona przed siłami kontrrewolucyjnymi, nie pozostaje inny
wybór, jak użyć organów bezpieczeństwa robotniczo-chłopskiego
państwa – przekonywał niemiecki
komunista, a Leonid Breżniew,
„gensek” KC KPZS, przestrzegł:
– Przeciwnicy socjalizmu, zarówno w Polsce, jak i poza nią,
muszą wiedzieć, że socjalistyczni przyjaciele jak i sojusznicy nie
opuszczą jej w potrzebie – mówił,
a zwracając się do Kani obiecał:
„dobrze, nie wejdziemy”.
W Warszawie sekretarz Komitetu Obrony Kraju gen. Tadeusz
Tuczapski zatwierdził tego dnia
harmonogram prac nad wprowadzeniem stanu wojennego.
13 grudnia 1981 r. generałowie
WRON wypowiedzieli wojnę
większości społeczeństwa. Młoda
wolność została stłamszona rękami rodaków.

Zgodnie z przepisami prawa
wizerunek człowieka stanowi
jedno z dóbr osobistych i podlega ochronie, przewidzianej w
przepisach prawa cywilnego (art.
23 k.c.), jak i prawa autorskiego. Przepis art. 81 ust. 1 ustawy
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. Zgoda może być
wyrażona w dowolnej formie,
aczkolwiek nie może być „dorozumiana” (na przykład jako
„braku protestu” ze strony osoby
sportretowanej na zdjęciu).
Dopuszczalne jest rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół
przedstawianej całości, jak
zgromadzenie, publiczna impreza
(art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim), jeśli nie zawierają
portretu konkretnych osób ani
zbliżeń ich twarzy.
Sposobem na uniknięcie nieprzyjemności z tytuły roszczeń
uczestników imprezy masowej
jest włączenie do jej regulaminu

Aleksander Sołżenicyn,
Archipelag GUŁag
1918-1956

zapisu stanowiącego, że udział
w imprezie
równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku.
Możliwe jest również rozpowszechnianie wizerunku osoby
powszechnie znanej w trakcie
wykonywania przez nią funkcji
publicznych (np. politycy) lub
osoby, która otrzymała za to
wynagrodzenie (np. modelka).
Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej powinno być zawsze związane z wykonywaniem przez nią funkcji
zawodowych, społecznych lub
politycznych. Wyłącza to zatem
możliwość wykorzystywania bez
zgody zainteresowanego jego wizerunku m.in. na pocztówkach,
w kalendarzach czy w działalności reklamowej.
Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku może być udzielone w formie dowolnej; zgoda
musi być jednak niewątpliwa.
Stan prawny na 6.12.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Gdańsk – Budapeszt wspólna sprawa

Internowani razem
Stowarzyszenie
Strzebielinek zaprasza wszystkich, którym wciąż bliskie są
ideały „Solidarności”, na spotkanie
opłatkowe Strzebielinkowców w Strzebielinku i w Gniewinie 10 grudnia
2017 roku.
Spotkanie
ludzi
osadzonych
w ośrodku
odosobnienia przez juntę WRON
rozpocznie się tradycyjnie przy
tablicy pamiątkowej na murze
dawnego obozu internowanych.

iBiS

O 11.30 w Gniewinie w kościele paraﬁalnym św. Józefa Rzemieślnika msza św. w intencji
Ojczyzny. Program tutaj...>>
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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

Przy
pomniku
Poległych
Stoczniowców zostanie w marcu 2018 r. wmurowana tablica
upamiętniająca pomoc Polaków
dla walczących Węgrów w 1956
roku. Orsolya Zsuzsanna Kovács,
ambasador Węgier w Polsce (na
fot. po prawej) złożyła 1 grudnia
br. w tej sprawie wizytę w siedzibie ZRG NSZZ „S”.
Ideą jest upamiętnienie pomocy gdańszczan dla powstania węgierskiego. Rząd węgierski chce
ufundować tablicę w językach
polskim i węgierskim, z herbem
Kossutha i orłem. To będzie pierwsza taka tablica na Pomorzu.
W 1956 roku związały losy Polaków i Węgrów. 23 października

1956 r. w Budapeszcie na znak solidarności z Polską zwołano wielką manifestację pod pomnikiem
gen. Józefa Bema. 1 listopada
1956 rząd w Budapeszcie ogłosił
neutralność. Premier Imre Nagy
apelował: „Do was wołamy wielkie i małe narody. My zrobiliśmy
wszystko. Pomóżcie!”. Zachód
był jednak zajęty opanowaniem
Kanału Sueskiego. Tylko Polacy ruszyli z pomocą Węgrom.
Leki, krew i żywność wysyłaliśmy
wszelkimi możliwymi sposobami na Węgry. Nieliczni ochotnicy
z Polski walczyli po stronie węgierskiej. 4 listopada 1956 wojska
sowieckie rozpoczęły atak na stolicę Węgier. Więcej...>>

