
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

2007 rok
Do poziomu z tego roku spadną de facto wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r.  
w efekcie zamrożenia trzeci rok z rzędu ich wynagrodzeń.iBiS
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Bezrobocie rośnie
11,2 proc. wyniosło bezrobo-

cie na Pomorzu w listopadzie br. 
– wynika z informacji sygnalnej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Gdańsku. Oznacza to wzrost o 0,1 
od października. Liczba bezrobot-
nych wyniosła 95,6 tys. (o 1,3 tys. 
więcej niż miesiąc wcześniej). 

Apel ws. Wigilii
Czy można „przehandlować 

pierwszą gwiazdkę”? NSZZ „Soli-
darność” jak co roku apeluje do 
pracodawców z branży handlo-
wej o skrócenie pracy 24 grudnia, 
tak aby umożliwić pracownikom 
sklepów spędzenie w świątecznej 
i rodzinnej atmosferze Wigilii Bo-
żego Narodzenia. Więcej...>>

Komisja Krajowa
Ostatnie w tym roku, dwudnio-

we posiedzenie Komisji Krajowej 
NSZZ „S”, rozpoczęło się w Gdańsku 
10 grudnia. Komisja obraduje w no-
wym składzie, wybranym na ostat-
nim KZD, z pięcioma przedstawicie-
lami Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Nierówny dialog
– Problemem jest to, że strona 

rządowa została wyposażona w do-
datkowe kompetencje, które dają jej 
przewagę nad pozostałymi stronami. 
Nie jest więc zainteresowana, aby 
osiągnąć porozumienie – w rozmowie 
z TV Solidarność Gdańsk prof. Marcin 
Zieleniecki ocenia dialog społeczny.
Zobacz w TV Solidarność 
Gdańsk...>>

Pikieta oświaty

Wśród naszych Czytelników, któ-
rzy do 11 grudnia do godz. 16 nade-
ślą maila z hasłem „Święta” na adres 
ibis@solidarnosc.gda.pl rozlosujemy 
prezenty – książkę Zbigniewa Brana-
cha „Zlecenie na Popiełuszkę” oraz ka-
lendarz na 2015 r. „Moja Solidarność” 
z obrazami i grafikami artysty malarza
Andrzeja Jana Piwarskiego.

 Nagrodę – książkę „Drogi do Soli-
darności” – w naszym ubiegłotygodnio-
wym konkursie wylosował Pan Dariusz 
Wiszowaty z Gdańska. Gratulujemy!

W grudniu PREZENTY

GRUDNIOWA pamięć 
Jak co roku „Solidarność” wspólnie z innymi insty-

tucjami organizuje uroczystości upamiętniające tra-
giczne wydarzenia z lat 70. i 80. Zbrodnia w grudniu 
1970 r. oraz stan wojenny kosztowały życie ok. 150 
ofiar, głównie robotników domagających się wolno-
ści i godności. W najbliższym tygodniu m.in.:

12/13 grudnia (piątek) – Gdańsk
 godz. 23.30 – czuwanie przy pomniku Poległych 

Stoczniowców
13 grudnia (sobota) – Gdynia
 godz. 17.30 – kościół oo. Redemptorystów, 

program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z II LO 
w Gdyni, msza św., przejście pod pomnik Ofiar Komunizmu przy
ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów

16 grudnia (wtorek) – Gdańsk
 godz. 10 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych Stocz-

niowców, m.in. przez pracowników Stoczni Gdańsk SA oraz 
delegacje szkół

 godz. 12 – Sala BHP, wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności
 godz. 16 – zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budyn-

ku b. KW PZPR
 godz. 16.15 – Targ Rakowy, zapalenie zniczy w miejscu śmierci 

Antoniego Browarczyka
 godz. 17 – msza św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku, 

przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców, Apel pole-
głych, modlitwa; złożenie kwiatów, spotkanie w sali Akwen

17 grudnia (środa) – Gdynia
 godz. 6 – Gdynia-Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel

poległych, modlitwa, złożenie kwiatów
 godz. 16.30 – msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, przemarsz pod pomnik Ofiar Grudnia ’70 przy Urzędzie 
Miasta Gdynia, Apel poległych, modlitwa, złożenie kwiatów

17 grudnia (środa) – Łęgowo
 godz. 10.30 – uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. 

Bohaterów Grudnia 1970, połączona z wręczeniem stypendiów 
im. NSZZ „Solidarność”

Zobacz pełen program obchodów...>>

Ponad tysiąc pracowników 
oświaty (nauczycieli, pracowników 
obsługi i administracji) manifesto-
wało 9 grudnia przed kancelarią 
premiera w Warszawie. Powodem 
protestu jest brak podwyżek dla 
nauczycieli w 2015 r., już trzeci rok 
z rzędu. Obecnych było kilkudziesię-
ciu związkowców z Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”, m.in. z Chojnic, 

Gdańska, Gdyni, Goręczyna, Kolbud, 
Kościerzyny, Pruszcza Gdańskiego, 
Rumi i Wejherowa. – Nie chodzi tyl-
ko o brak podwyżek, ale godność 
nauczycieli, którzy są traktowani 
przedmiortowo, a nie podmiotowo 
– mówił Wojciech Książek, przewod-
niczący Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

Zobacz więcej...>>

Ta wysta-
wa to speł-
nienie moich 
marzeń. Uwa-
żam, że poza 
Warszawą Pol-
ska ma jeszcze 
dwie inne sto-

lice – duchową na Jasnej Górze 
oraz „społeczno-wolnościową” 
w Gdańsku. Dlatego całe de-
kady czekałem na możliwość 
zaprezentowania swoich prac 
w Stoczni Gdańskiej – właśnie 
Gdańskiej, a nie imienia Leni-
na. Teraz jestem pełen rado-
ści, moje marzenia spełniło się 
w pełni. Sala BHP to przecież 
kolebka wolnej Polski.

Wybierając obrazy na wy-
stawę kierowałem się głównie 
duchem miejsca, w którym eks-
ponowana jest wystawa. Cho-
ciaż większość prac powstała 
w latach 70. i 80., szukałem 
takich, które pokażą przesła-
nie o tym co było, ale również 
o tym, co powinno być.

Poszczególne obrazy i cała 
wystawa są bardzo persona-
listyczne. To spojrzenie arty-
sty na bardzo ważne wyda-
rzenia, które rozgrywały się 
w Gdańsku, ale także w in-
nych miejscach. Te wydarze-
nia pokazałam w kontekście 
indywidualnym, przez losy ta-
kich ludzi, jak bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko, Grzegorz Przemyk 
lub postaci anonimowych 
robotników – anonimowych 
tylko dla odbiorców, bo dla 
mnie są to konkretne osoby 
„z krwi i kości”. To postaci, 
które wpłynęły na losy Polski 
i Europy, dokonały wielkiego 
cudu „Solidarności”, który 
– jak mi się wydaje – oceniam 
lepiej niż wielu Polaków, po-
nieważ dużą część swojego 
życia mieszkałem w Europie 
Zachodniej.

Wystawa nieprzypadkowo 
miała swój wernisaż w grud-
niu – pokazuje dobitnie, że bez 
Grudnia ’70 nie byłoby Sierpnia 
’80. Stąd np. sąsiadujące ze sobą 
obrazy przedstawiające z jednej 
strony skrwawiony bruk, z dru-
giej „Ikara”, czyli stoczniowca 
unoszącego się w górę. Taka 
była „Solidarność”.

Andrzej Jan Piwarski 
artysta malarz, autor wystawy 
„Moja Solidarność”, otwartej 

10 grudnia br. w Sali BHP

MOJA  
SOLIDARNOŚĆ

Naszym
ZDANIEM

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oswiatowa-s-protestuje-szefowa-men-nie-chce-rodzice-nauczyciele-mowili-jednym-glosem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dwa-grudnie-1970-1981-obchody-rocznicowe-na-wybrzezu
mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-s-o-skrocenie-czasu-pracy-w-wigilie
http://www.youtube.com/watch?v=DA4uAt-uCqQ


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Mamy za sobą wybory w znaczącej części 

uczciwe, w części nieuczciwe, taki produkt 
demokracjopodobny z PRL, jak się wtedy 

produkowało zamiast czekolady – wyrób 
czekoladopodobny. Pytanie, ile mamy 

dziś po tych wyborach czekolady? 

Jerzy Kłosiński, 
„Tygodnik Solidarność”  

(nr 36/2014)

GRUDZIEŃ 1981 W STOCZNI GDAŃSKIEJ

ZAPYTAJ prawnika

CZY ZAWARCIE 
UMOWY O ZAKAZIE  
KONKURENCJI JEST 
OBOWIĄZKOWE?

RAFAŁ HERMAN, przewodniczący Koła NSZZ 
„S” w Zespole Szkół w Straszynie

Do „S” należę od początku. Tak się złożyło, że na 
drugi dzień po rozpoczęciu przeze mnie pracy w por-
cie w Gdańsku wybuchł strajk sierpniowy. Byłem łącz-
nikiem między portem a MKS w Stoczni Gdańskiej. 
W portowej „S” miałem legitymację związkową nr 62. 
Po 1989 r. wielu pracowników uznało, że Związek jest 

niepotrzebny, że w nowej rzeczywistości „wszystko samo się ułoży”. Ja 
zostałem. Dziś wielu z nich widzi, że nie mieli racji. „Solidarność” jest 
potrzebna, razem można osiągnąć więcej.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Działalność konkurencyjna to 
podjęcie dodatkowego zatrud-
nienia lub innej formy wykony-
wania zawodu, a wolność w tym 
zakresie jest gwarantowana kon-
stytucyjnie. Wyjątki w tym zakre-
sie może jednak określić ustawa 
i w pewnym sensie takim wyjąt-
kiem są przepisy kodeksu pracy 
o zakazie konkurencji.

Zawarcie umowy o zakazie 
konkurencji możliwe jest zarówno 
w momencie nawiązania stosun-
ku pracy, jak i w okresie później-
szym. W tym pierwszym przypad-
ku niezaakceptowanie warunków 
umowy może sprawić, że praco-
dawca zrezygnuje z zatrudnie-
nia osoby, która nie godzi się na 
objęcie jej zakazem konkurencji. 

Natomiast w sytuacji, gdy 
podpisania takiej umowy od-
mawia zatrudniony już pracow-
nik, strony prowadzą negocjacje 
w tej kwestii. Podkreślenia wy-
maga, że przepisy kodeksu pracy 
umożliwiają jedynie zawarcie do-
browolnej umowy o zakazie kon-
kurencji. Pracownik nie musi więc 
takiej umowy podpisać. Z drugiej 
strony pracodawca nie musi być 
zmuszony do tolerowania prowa-
dzenia przez pracownika działal-
ności konkurencyjnej. Co za tym 
idzie, decyzja o odmowie zawar-
cia umowy o zakazie konkurencji 
powinna być przemyślana.  
Stan prawny na 6.12 2014 r.

Łukasz Sulej 

iBiS NR 50 (196) 10 GRUDNIA 2014
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Odszedł związkowiec
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 grud-

nia 2014 r. odszedł nasz wspaniały Przyjaciel, 
oddany „S” od 1980 r. śp. Michał Paluszuk. 
Zmarł w trakcie wykonywania obowiązków 
wobec swoich Koleżanek i Kolegów. Był zawsze 
gotowy nieść pomoc innym. Był wieloletnim 
pracownikiem Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego i chorążym pocztu sztan-
darowego zakładowej organizacji związkowej „S”. Będzie nam Go 
brakowało.

Msza św. za duszę Zmarłego odprawiona zostanie w Kościele 
św. Mikołaja w Gdańsku 13 grudnia 2014 r. o godz. 11, uroczysto-
ści pogrzebowe odbędą się o godz. 12.30 na Cmentarzu Garnizo-
nowym w Gdańsku przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego.

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego strajk w Stoczni Gdańskiej 
rozpoczął się w nocy z 12 na 13 
grudnia. Po kilku godzinach został 
on rozbity przez ZOMO. 13 grud-
nia w Porcie Gdańskim powstał 
Krajowy Komitet Strajkowy (prze-
wodniczący Mirosław Krupiński). 
Wieczorem członkowie komitetu 
przedostali się  do Stoczni Gdań-
skiej, gdzie 14 grudnia strajk wy-
buchł ponownie. Znajdujący się w 
niej działacze powołali Regionalny 
Komitet Strajkowy (przewodniczą-
cy Stanisław Fudakowski). Działał 
również zakładowy komitet straj-
kowy (przewodniczący Alojzy Sza-
blewski). 

Władze podjęły decyzję o zmi-
litaryzowaniu stoczni. W nocy z 
14 na 15 grudnia oddziały ZOMO 
i wojska zaatakowały ponownie. 

Aresztowano lub internowano 51 
osób. Nie zablokowano jednak 
stoczni, dlatego bardzo szybko za-
częli do niej przybywać pracowni-
cy z innych zakładów, którzy wraz 
z grupą stoczniowców rozpoczęli 
nowy strajk. 16 grudnia nad ra-
nem rozpoczął się kolejny szturm 
ZOMO. Brama nr 2 została rozbi-
ta przez czołg, na teren zakładu 
wkroczyło wojsko. Aresztowano 
większość przywódców strajku. 

W efekcie wszystkich trzech in-
terwencji ZOMO w Stoczni Gdań-
skiej aresztowano lub internowa-
no ponad 130 osób. W wyniki 
represji stanu wojennego pracę 
w stoczni  straciło 1,5 tys. osób, 
a zakład na kilka tygodni przerwał 
działalność.
Czytaj też: Najdłuższy strajk sta-
nu wojennego...>>

Konferencja nt. dialogu spo-
łecznego z udziałem liderów 
regionalnych organizacji praco-
dawców przedstawicieli Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
oraz ekspertów, odbyła się 5 
grudnia w historycznej Sali BHP w 
Gdańsku. Uczestnicy debaty zgo-
dzili się, że aby poprawić dialog 
społeczny w Polsce, należy zmie-
nić prawo, ale także skutecznie 
egzekwować przepisy już istnieją-
ce. Przedstawiciele ZRG NSZZ „S” 

WARTOŚĆ dialogu 
podkreślili, że skuteczna walka 
z nieuczciwą konkurencją, która 
jest w interesie tak pracodawców, 
jak i pracowników, wymaga m.in. 
objęcia większej liczby pracowni-
ków układami zbiorowymi pracy. 
Kolejnym wspólnym wnioskiem 
okazała się teza, że spokój spo-
łeczny w przedsiębiorstwie – do 
którego zapewnienia zmierza 
dialog społeczny – jest wartością 
rynkową.

Więcej...>>

Wyjątkowy symboliczny 
wymiar miał pogrzeb śp. 
Kazimierza Świtonia 8 grud-
nia w Katowicach. Na uro-
czystościach zasłużonego 
działacza opozycji antyko-
munistycznej w PRL, współ-
założyciela Wolnych Związ-
ków Zawodowych w latach 
70., a później członka władz 
Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ „S”, nie pojawili się 
przedstawiciele władz państwowych. Zmarłego 4 grudnia więźnia 
politycznego PRL żegnało kilkaset osób, w tym poczty sztandaro-
we i członkowie władz „Solidarności”. Więcej...>> 

POŻEGNALIŚMY KAZIMIERZA ŚWITONIA

Moja SOLIDARNOŚĆ  
Wernisaż wystawy 

„Moja Solidarność”, 
pokazującej malarstwo 
Andrzeja Jana Piwar-
skiego, znanego mala-
rza i grafika, odbył się
10 grudnia w Sali BHP. 
W uroczystości wzięli 
udział m.in. z-ca prze-
wodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „S” Tade-
usz Majchrowicz, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla oraz 
prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków Janusz 
Janowski. Ekspozycję inspirowaną działalnością „S” w latach 80. można 
oglądać w Sali BHP do końca marca 2015 r. Więcej...>> 
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http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/grudzie-1981-najduszy-strajk-stanu-wojennego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dialog-spoleczny-ma-wartosc-rynkowa
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/3-aktualnoci/zmarl-byly-dzialacz-wzz-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/moja-solidarnosc-andrzeja-piwarskiego
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