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

3,99 zł
Tyle zapłacimy przed Świętami za litr oleju napędowego na stacjach benzynowych. 
Notowania ropy naftowej spadły poniżej psychologicznej bariery 40 USD za baryłkę.  iBiS
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Dziwny jest ten świat
KOD wykorzystał na swoich 

politycznych manifestacjach 12 
grudnia br. utwór „Dziwny jest 
ten świat” oraz zespołu Lombard 
„Przeżyj to sam”, co spotkało się 
z protestem muzyków i córki Cze-
sława Niemena, Natalii. – Dlaczego 
nikt nie spytał się, czy może użyć 
flagowego hitu dla okrasy politycz-
nej manifestacji? To co zrobili owi 
„nowocześni”, tak na amen zabu-
jani w „demokracji” i do głębi „za-
troskani” przyszłością Polski ludzie 
było bezprawne. Nielegalne. Nielo-
giczne. Egoistyczne. Oprócz praw 
autorskich są jeszcze prawa osobi-
ste i niepisane prawo moralne – pi-
sze na swoim internetowym profilu
Natalia Niemen. Więcej...>>

Godność 
nieuszanowana

– 13 grudnia br. uczestnicy mani-
festacji na Placu Solidarności zbesz-
cześcili pamięć poległych w grudniu 
1970 r. i w stanie wojennym. Nie 
złożono kwiatów, nie zapalono 
znicza a wygłaszano mowy i wzno-
szono okrzyki pełne nienawiści – pi-
szą więźniowie stanu wojennego, 
członkowie Stowarzyszenia Godność 
w liście otwartym do Pawła Adamo-
wicza, prezydenta Gdańska i Bogda-
na Oleszka, przewodniczącego Rady 
Miasta o manifestacji zwołanej przez 
KOD i działaczy PO. Więcej…>>

Młoda „S” 
Regionalna Sekcja Młodych 

NSZZ „S” zaprasza na spotkanie 
w piątek 18 grudnia br. o godz. 15 
w siedzibie Związku przy Wałach 
Piastowskich 24 w  sali balkonowej. 
Członkowie „S”, którzy nie ukończyli 
35 roku życia są mile widziani!

Przeciętnie w górę
Główny Urząd Statystyczny 

poinformował, że zatrudnie-
nie w sektorze przedsiębiorstw 
w listopadzie br. wzrosło o 1,2 
procent rok do roku. Natomiast 
przeciętne wynagrodzenie było 
wyższe o 4 procent niż rok wcze-
śniej i wyniosło 4163,98 zł.

Grudzień
CZEŚĆ I CHWAŁA! 
W Grudniu 1970 roku w państwie określającym się jako państwo 
robotników i chłopów po raz drugi, po robotniczym powstaniu 
w Poznaniu, od kul milicji i wojska padli robotnicy i uczniowie, 
którzy upomnieli się o pracę, prawdę i chleb. Spadła maska reżimu. 
Na bruku pozostało 45 ciał. Przyszły smutne świata Bożego Naro-
dzenia.
Pamiętajmy o tych, którzy za wolną Polskę zapłacili najwyższą cenę.

16 grudnia
 godz. 16.15 –zapalenie zniczy: pod tablicą pamiątkową na 

dawnym „Domu Partii”, następnie w miejscu śmierci Antoniego 
Browarczyka (Gdańsk, Targ Rakowy)

 godz. 17 – msza św. w kościele św. Brygidy; przemarsz pod 
pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych;

17 grudnia
 godz. 6 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970: Apel

Poległych z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy;
 godz. 16.30 – uroczysta msza święta w kościele Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Gdyni; przemarsz pod pomnik Ofiar Grud-
nia 1970 przy Urzędzie Miasta; Apel Poległych;

18 grudnia
 godz. 10.30 – Łęgowo, uroczysta akademia w SP im. Ofiar Grud-

nia 1970, wręczenie stypendiów NSZZ „S”;
Zobacz…>>

Na Placu Solidarności kilkuset 
uczniów i kilkadziesiąt pocztów 
sztandarowych z Pomorza, a na-
wet z Krakowa i Podhala, którzy 
przybyli w tradycyjnych strojach 
podhalańskich, oddało hołd pole-
głym w Grudniu 1970.

– Na Wybrzeżu walczono o god-
ność i wolność. Ta historia wciąż 
żyje w nas – mówi Zbigniew Świer-
czek, wiceprzewodniczący oświa-
towej „S” Regionu Małopolskiego. 
Znicze i kwiaty złożyli stoczniowcy, 
a modlitwę poprowadził ks. prałat 
Ludwik Kowalski. Więcej...>>

Jest już znany skład Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego. Akty nominacyjne jej człon-
kowie otrzymali 14 grudnia br. 
Przewodnictwo w radzie jest rota-
cyjne. Przez najbliższy rok jej pra-
com będzie przewodził marszałek 
województwa Mieczysław Struk. 
Strony związkowa i pracodaw-
ców wprowadziły do WRDS po 12 
przedstawicieli – po cztery osoby 
wskazały NSZZ „S”, OPZZ i FZZ. 
Nasz Związek reprezentuje w niej 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG oraz Bogdan Olszewski, Zbi-
gniew Koban, lider „S” w Kwidzy-

NOWE otwarcie
nie i Stanisław Szukała, przewod-
niczący Regionu Słupskiego.

Po trzy osoby wytypowały Kon-
federacja Lewiatan, Pracodawcy RP, 
Związek Rzemiosła Polskiego i Busi-
ness Centre Club. Rząd reprezentuje 
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski 
i dwie inne osoby, a strona samorzą-
dowa to oprócz marszałka Struka 
– Janina Kwiecień, starosta kartu-
ska i Roland Budnik, dyrektor PUP 
w Gdańsku. Tego dnia na pierwszym 
plenarnym posiedzeniu zebrała się 
krajowa Rada Dialogu Społecznego, 
której przewodzi Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ „S”. Więcej...>>
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Naszym
ZDANIEM

Zmateria-
lizowały się, 
dzięki deter-
minacji cen-
tral związko-
wych, starania 
o  z m i a n ę 
w instytucjo-

nalnym dialogu społecznym. 
Musieliśmy ją wymusić na po-
przedniej ekipie rządzącej po-
przez zawieszenie uczestnictwa 
w Komisji Trójstronnej. W 2013 
roku przez media, sprzyjające 
wówczas rządzącemu obozowi, 
przetoczyło się skandowanie 
przez polityków rządzącej koali-
cji hasła, odsądzające nas od czci 
i wiary, a lidera „S” nazywające 
„związkowym oszołomem”.

Ci sami politycy przed wy-
borami, z naszej inspiracji i przy 
naszym udziale, uchwalili usta-
wę. Im bliżej było do daty wy-
borów na etapie procedowania 
ustawy agresywne głosy ucichły 
a pojawiały się nawet wyrazy 
uznania. Pokazuje to intencje, 
tych, którzy chcieli utrzymać 
władzę, mimo, że dialog rozu-
mieli tak, jak to określił metro-
polita gdański Sławoj Leszek 
Głódź, jako „dialog woźnicy 
z koniem przy pomocy bata”.

Mamy nową ustawę i Radę 
Dialogu Społecznego, której 
przewodniczy Piotr Duda. Po-
wołane zostały wojewódzkie 
rady dialogu. Na Pomorzu nie 
mieliśmy problemu z dialo-
giem, gdyż staraliśmy się, wraz 
z organizacjami pracodawców, 
by ten dialog nie zamarł.

Dialog oparty o nowe roz-
wiązania stanie się płaszczyzną 
dyskusji o sposobach rozwiąza-
nia naprawdę ważnych proble-
mów, by pracować w godnych 
warunkach, otrzymując godzi-
we wynagrodzenie.

Kiedy związkowcy, praco-
dawcy, samorządowcy i rząd 
inicjują rzeczywisty dialog słu-
żący rozwiązaniu spraw spo-
łecznych, media głównie zajęte 
są pokazywaniem rozhisteryzo-
wanych, walczących o partyku-
larne interesy osób, mieniących 
się politykami. A przecież zada-
niem polityka ma być dbałość 
o dobro wspólne, a nie o inte-
resy stojącego za nim lobby.

Krzysztof Dośla

RADA  
NA DIALOG

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dwa-grudnie-1970-1981-obchody-na-wybrzezu-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/godnosc-13-grudnia-nie-uszanowali-pamieci-ofiar-grudnia-1970-stanu-wojennego-krzyczeli-faszysci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sa-wsrod-nas-mlodziez-stoczniowcy-uczcili-ofiary-grudnia
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poczatek-prac-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-nowe-otwarcie-dialogu-spolecznego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dziwny-jest-ten-swiat


CYTAT tygodnia

Ojciec oczekiwał synów oraz chleba/Nie wie-
dział, że zaszli po chleb aż do nieba/A za jego 

synów, Ci co pozostali/Pięścią, krwią, kamie-
niem, historię pisali/Zamiast odpowiedzi, 

do tłumu się strzela/Umiera stocznio-
wiec, na rękach dokera.

Grudniowa Ballada,  
autor anonimowy
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HISTORIA tak było

ZA WOLNĄ POLSKĘ

ZWOLNIENIE 
OD PRACY Z TYTUŁU 
OPIEKI MOŻLIWE JUŻ 
NA GODZINĘ LUB DWIE 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

RENATA WŁODARCZAK, KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury 
w Chojnicach, przewodnicząca koła w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Chojnicach

– Przede wszystkim „Solidarność” daje mi bezpie-
czeństwo pracy, zatrudnienia. Dzięki niej zawsze mam 
oparcie. Bardzo ważne jest dla mnie to, że na nasz 

związek można liczyć – spotykam się z pomocą zawsze, kiedy jej potrze-
buję.  Poza tym idea „Solidarności” jest mi bliższa niż zasady Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

iBiS NR 50 (249) 16 GRUDNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

OPŁATEK

Pracownikowi wychowujące-
mu dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalen-
darzowego zwolnienie od pracy 
w wymiarze dwóch dni (art. 188 
kodeksu pracy).

Od 2 stycznia 2016 r. zmieniają 
się przepisy i opieka nad dziećmi 
będzie możliwa do wykorzystania 
w dniach lub w godzinach. Co to 
oznacza dla pracownika?

Jest to rozwiązanie o tyle 
korzystniejsze, że w takich sy-
tuacjach jak wizyty lekarskie, 
szczepienia, zebrania szkolne, po-
wodujących konieczność zwolnie-
nia się z pracy na 2-3 godziny, bę-
dzie się to odbywać bez potrzeby 
wykorzystywania całodziennego 
zwolnienia od pracy.

Korzyści są jeszcze dalej idące 
dla zatrudnionych w równoważ-
nym systemie czasu pracy, gdzie 
w niektóre dni praca jest ustalana 
przykładowo w wymiarze tylko 
4 godzin. Skorzystanie ze zwol-

nienia od pracy 
liczonego w godzi-
nach spowoduje, że do 
wykorzystania pozostanie 
pracownikowi jeszcze 12 go-
dzin (16 godzin – 4 godziny).

Istotnym jest, iż o sposobie 
wykorzystania zwolnienia od pra-
cy decyduje pracownik w pierw-
szym wniosku w danym roku ka-
lendarzowym. Będzie to decyzja 
wiążąca obie strony (pracownika 
i pracodawcę).

Zwolnienie od pracy udzielane 
w wymiarze godzinowym, dla pra-
cownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy ustala 
się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika. 

Nadal aktualna pozostaje norma, 
iż jeśli oboje rodzice lub opiekuno-
wie dziecka pozostają zatrudnieni, 
ze zwolnienia z tytułu opieki może 
korzystać tylko jedno z rodziców.
Stan prawny na 2.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

„Najtańszym towarem w mar-
ketach są pracownicy”, „Tania siła 
robocza w promocji”, „My pracu-
jemy, wy zarabiacie”, „Zagranicz-
na manipulacja, hipermarketowa 
kolonizacja” – pod takimi hasłami 

PRACA w promocji

pikietowali przed siedzibą Jeroni-
mo Martin Polska SA pracownicy 
sklepów „Biedronka” przeciwko 
odmowie zarządu spółki dotyczą-
cej negocjacji płacowych.

Więcej…>>

17 grudnia 1981 r. zginął 
20-letni Antoni Browarczyk. 
Wyszedł na ulice Gdańska 
by z innymi zaprotestować 
przeciwko bezprawiu, bro-
nić sprawiedliwości i sprze-
ciwić się kłamstwu. Zapła-
cił za to najwyższą cenę. 
Nie ma swej piosenki, ani 
skromnej tablicy.

Antoni Browarczyk urodził 
się 21 października 1961 r. 
w Gdańsku. Mieszkał na osie-
dlu Zaspa przy ul. Startowej. 
Uczestniczył w duszpaster-
stwie akademickim, kibicował Lechii. 
Był zatrzymany za plakatowanie. 
Czuł, że może z nim coś się stać.

W czwartek 17 grudnia w re-
jonie Dworca Głównego protesto-
wała młodzież. Po południu walki 
toczyły się w rejonie Huciska, bu-
dynku LOT-u i gmachu KW PZPR.

Browarczyk zakończył zajęcia 
w warsztacie i przyłączył się do 
manifestacji. W tym samym czasie 
ZOMO otrzymało wsparcie: trans-
porter z dziewięcioma żołnierzami 
oraz sześciu milicjantów z KM MO 
w Gdańsku, uzbrojonych w ostrą 
amunicję.

Po 16. Antoni otrzymał śmier-
telny postrzał w twarz. Świadko-

Makieta pomnika.

wie położyli go na ławce i zanieśli 
do Szpitala Wojewódzkiego. Ze-
garek chłopaka zatrzymał się na 
16.05.

O pomnik Ofiar Stanu Wojen-
nego upomina się NSZZ „S”, Sto-
warzyszenie Federacji Młodzieży 
Walczącej, Stowarzyszenie Lwy 
Północy. W miejscu śmierci jednej 
z najmłodszych ofiar stanu wojen-
nego przy Targu Rakowym jest od 
czterech lat ustawiany brzozowy 
krzyż. Symboliczny znak pamięci. 
Być może za rok stanie pomnik 
Browarczyka i innych ofiar stanu
wojennego, autorstwa rzeźbiarza 
Gennadija Jerszowa.
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W strugach deszczu kilkadzie-
siąt osób przeszło w południe 13 
grudnia br. od kościoła św. Piotra 
Rybaka do pomnika Ofiar Terroru
Komunistycznego przy ul. Puła-
skiego w Gdyni by oddać hołd 
tym, którzy przeciwstawili się 
zamachowi stanu dokonanemu 
przez WRON w 1981 r.

Stawiły się poczty sztandaro-
we gdyńskich organizacji związ-
kowych NSZZ „S” m.in. Stoczni 
Marynarki Wojennej, Stoczni 
Remontowej Nauta, gdyńskiej 
oświaty, Portu Gdynia, Stowarzy-
szenia Powstania Grudnia 1970. 
Wcześniej w świątyni przy ul. Por-

Noc generałów
towej kilkaset osób słuchało poezji 
w wykonaniu uczniów II LO im. 
Mickiewicza w Gdyni. Mszy świętej 
koncelebrowanej przewodniczył 
ks. dr Sławomir Decowski, duszpa-
sterz ludzi pracy Pomorza.

– Wojna została wypowiedziana 
przez aparat przemocy, grupę prze-
stępców, komunistycznych zdraj-
ców i sprzedawczyków. Czy my 
jesteśmy wolni? Norwid mawiał, że 
niewolnicy wszędzie i zawsze nie-
wolnikami będą – daj im skrzydła 
u ramion, a zamiatać pójdą ulice 
skrzydłami – upominał się o spra-
wiedliwość Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”.

W siedzibie NSZZ „Solidarność” 
10 grudnia br. odbyło się opłatko-
we spotkanie  Komisji Krajowej 
oraz Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
z udziałem gdańskiego metropoli-
ty ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. 
– Przy wigilijnym stole zasiądzie-
my z nadzieją, że jutro będzie 
lepsze, że będziemy rozmawiać 

w duchu dialogu, abyśmy potrafili
się dzielić życzliwością. Pamiętaj-
my o zdarzeniach z Grudnia 70, 
o tych, którzy zostali bestialsko 
zamordowani, o ich rodzinach, 
które zmuszone są same zasiąść 
przy świątecznym stole – mówił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/tania-sila-robocza-w-promocji

	Przycisk1084: 
	Przycisk1087: 
	Przycisk1088: 
	Przycisk1089: 
	Przycisk1090: 
	Przycisk804: 
	Przycisk1046: 
	Przycisk1085: 


