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  Udzielamy porad prawnych i wsparcia w trudnych sytuacjach pracowniczych.
  Bronimy miejsc pracy i przeciwdziałamy likwidacjom placówek oświatowych.
  Interweniujemy u pracodawcy w przypadku łamania praw pracowniczych lub związkowych.
  Pomagamy osobom poddawanym mobbingowi w miejscu pracy.
  Pomagamy poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia.
  Prowadzimy działalność socjalną poprzez udzielanie zapomóg losowych, organizowanie zabaw choinkowych  

dla dzieci i zabaw karnawałowych.
  Organizujemy wyjścia do kina, teatru, filharmonii i opery (darmowe bilety dla naszych członków – pracowników 

administracji i obsługi).
  Dbamy o emerytów poprzez organizację cotygodniowych spotkań, w tym spotkań tematycznych i okolicznościowych, 

odwiedzamy samotnych starszych podopiecznych w ich domach, organizujemy wycieczki po Polsce i okolicy.
  Organizujemy comiesięczne obrady KM i Prezydium KM, uczestniczymy w zebraniach kół.
  Promujemy działalność Związku.
  Organizujemy uroczyste spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej, świąt Bożego Narodzenia.
  Opiniujemy akty prawne i zmiany w prawie oświatowym.
  Negocjujemy regulaminy obowiązujące w Gminie Gdańsk: regulamin wynagradzania nauczycieli,  regulamin nagród 

dla nauczycieli oraz ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników niebędących nauczycielami. 
  Opiniujemy projekty uchwał Rady Miasta Gdańska.
  Uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach z gdańskimi władzami oświatowymi.
  Bierzemy udział w spotkaniach z dyrektorami placówek oświatowych.
  Prowadzimy coroczne spotkania z dyrektorami gdańskich szkół i placówek oświatowych – członkami NSZZ „Solidarność”.
  Bierzemy udział w uroczystościach szkolnych (rocznicowych, nadania imienia).
  Bierzemy udział w posiedzeniach Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska.
  Nasi przedstawiciele pracują w komisjach nagród prezydenta miasta Gdańska, kuratora oświaty i marszałka woje-

wództwa pomorskiego.
  Bierzemy udział w gdańskich uroczystościach nadania aktów mianowania nauczycielom oraz wręczania nagród pre-

zydenta miasta Gdańska. 
  Uczestniczymy w komisjach konkursowych powołanych do wyboru dyrektorów placówek oświatowych.
  Udzielamy porad eksperckich dla nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego, zasiadamy 

w komisjach awansowych w Kuratorium Oświaty i w organie prowadzącym.
  Uczestniczymy w uroczystościach grudniowych upamiętniających wydarzenia 1970 i 1981 roku (delegacja pocztów 

KM i gdańskich szkół) oraz obchodzimy uroczyście kolejne rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych i powsta-
nia NSZZ „Solidarność” w 1980 roku.

  Aktywnie włączamy się w prace Prezydium i Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku oraz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

  W latach 2003–2019 braliśmy udział w pracach komitetu organizacyjnego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, od 2015 
roku Bożena Brauer była jego przewodniczącą. 

  W latach 2007–2018 przewodnicząca Bożena Brauer brała udział w pracach Gdańskiej Rady Oświatowej. 
  Wspieramy nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez organizację seminariów, kursów i szkoleń.



…daremnie szukać człowieka
 zdolnego sprostać źle postawionej
sprawie – i na odwrót...

 C. K. Norwid

Był Październik ’56,  
Marzec ’68,  

Grudzień ’70,  
wreszcie wybór 

Naszego  Papieża  
w 1978 roku  
i Jego słowa: 

„Niech zstąpi Duch 
Twój  

i odnowi oblicze 
Ziemi,  

Tej Ziemi”.
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1980
27 VIII
 Trwa strajk w Stoczni Gdańskiej. Nauczyciele składają de-

klarację solidarnościową w Międzyzakładowym Komitecie 
Strajkowym (MKS) i zostają zarejestrowani pod nr. 591 
(pod numerem 548 rejestruje poparcie strajku Bronisław 
Sarzyński w imieniu IX LO).

29 VIII
 Złożono postulaty nauczycielskie do MKS informujące 

społeczeństwo o programie „Solidarności” oświaty. Przede 
wszystkim o pełną demokratyzację życia społecznego i pol-
skiej szkoły, rzetelną informację, podniesienie rangi zawodu 
i prestiżu nauczyciela, zatrzymanie wprowadzanej dziesię-
ciolatki oraz prawidłowe obsadzanie stanowisk kierowni-
czych.

3 IX 
 Powstaje Komitet Założycielski Pracowników Oświaty i Wy-

chowania, który nawiązuje ścisłą współpracę z Międzyzakła-
dowym Komitetem Założycielskim (MKZ), informując rów-
nocześnie Kuratorium Oświaty o powstaniu nowego związku 
zawodowego.

8 IX 
 Przeprowadzono pierwsze wybory. Przewodniczącą Komi-

tetu Założycielskiego zostaje Zofia Madej, a zastępcą Ro-
man Lewtak.

10 IX 
 Zorganizowano pierwsze zebranie nauczycieli oraz pracowni-

ków administracji i obsługi w Technikum Łączności. Uczest-
niczył w nim Robert Głębocki jako członek MKZ, późniejszy 
minister oświaty. Referat pt. „Propozycja określenia stanowi-
ska nauczycieli popierających utworzenie Niezależnego Sa-
morządnego Związku Nauczycieli i Pracowników Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych” wygłosił Roman Lewtak. 

15 IX 
 Przyznano Związkowi lokal przy ul. Osiek 12.
23–30 IX 
 Wymiana pism między Komitetem Założycielskim a przed-

stawicielami resortu edukacji. Zaczynają się rozmowy obu 
związków zawodowych nauczycieli (wg życzenia „S” z każdym 
związkiem oddzielnie) dotyczące 148 postulatów przygotowa-
nych przez „Solidarność”. 

5 X 
 Pierwsze zebranie delegatów nauczycieli z kraju, na którym 

przekazano informacje o rozmowach grupy pracowników 
oświaty z Gdańska z przedstawicielami Ministerstwa Oświa-
ty i Wychowania (MOiW).

10 X
 Wystosowano pismo do Prezesa Rady Ministrów o odwoła-

nie kierownictwa MOiW w związku z negatywnym stanowi-
skiem wobec żywotnych spraw oświaty.

12 X
 Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność” Nauczycieli popiera sta-

nowisko grupy negocjacyjnej i udziela zgody na reprezen-
towanie przez grupę gdańską wszystkich nauczycieli z całej 
Polski. Powołano Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidar-
ność” Nauczycieli i Pracowników Oświaty z przewodniczą-
cym Romanem Lewtakiem.

I część
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16 X
 Wznowiono rozmowy i uzgodniono sta-

nowiska co do 145 postulatów, oprócz  
trzech najtrudniejszych do zaakceptowania przez 
władze oświatowe:

1. Zwiększyć procentowy udział oświaty  
w podziale dochodu narodowego.

2.  Zmniejszyć obowiązkowy wymiar godzin.
3. Dotychczasową podwyżkę traktować jako dodatek 

drożyźniany z tytułu podwyższenia kosztów utrzy-
mania.

7 XI–17 XI
 Strajk okupacyjny grupy nauczycieli w sali 920 Urzędu 

Wojewódzkiego, rezultatem którego jest wspólne pod-
pisanie protokołu ustaleń. Jednocześnie w Sali Herbo-
wej strajkują pracownicy służby zdrowia, a w Sali Ko-
minkowej pracownicy kultury.

 Pracowników oświaty reprezentują: Roman Lewtak, Zofia 
Madej, Antoni Mucha, Danuta Nowakowska, Krystyna 
Pieńkowska, Justyna Rogińska, Jerzy Roman, Danuta Wi-
towska i Andrzej Zieliński. Doradcy: Regina Dutkowska, 
Krystyna Ruchniewicz i Wiesław Wcisło. Przez cały okres 
strajku pracowała grupa nauczycieli i pracowników admini-
stracji nad powielaniem codziennych komunikatów strajko-
wych. Jej łącznikiem z grupą negocjującą był Paweł Lewtak, 
a Bronisław Sarzyński utrzymywał kontakt z nauczycielami 
z kraju.

8 XI 
 Wychodzi pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego 

NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania” 
pod redakcją Justyny Rogińskiej (ukazało się 6 numerów). 

11 XI  
 Wystąpienie Justyny Rogińskiej, która przekazała komuni-

kat o strajku nauczycielskim w czasie manifestacji związanej 
z 62 rocznicą niepodległości pod pomnikiem Jana III Sobie-
skiego.

 „Nauczyciele dążą do tego, by wychować młodzież zgodnie 
z przekonaniami rodziców i własnym sumieniem, by polska 
szkoła znów stała się kontynuatorką wspaniałych tradycji 
Komisji Edukacji Narodowej”. 

26 XI 
 Z inicjatywy Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawo-

dowej powstaje koło „Solidarności” pracowników poradni 
oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji i Rodzin Zastęp-
czych. 

X – XII 
 Powstawanie kół „Solidarności” w szkołach i placówkach 

oświatowych, ustalanie nowej struktury Związku oraz wybór 
delegatów na zebranie wyborcze.

1981
14 I
 Wybory do Komisji Wydziałowej Pracowników Oświaty i Wy-

chowania w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Przewod-
niczącym zostaje Czesław Wyszomirski.

22 I 
 Udział w strajku ostrzegawczym NSZZ „Solidarność” w spra-

wie dostępu do środków masowego przekazu.

Grupa negocjują-
cych pracowników 
oświaty w czasie 
strajku – 1980 r. 

Przewodniczący grupy negocjującej Roman Lewtak (z prawej) 
i minister oświaty Krzysztof Kruszewski – 1980 r. 
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 25 I
 Zebranie wyborcze Koła Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia (410 osób). Przewodniczącą została Czesława  
Romatowska. Koło oficjalnie działało do grudnia 1981 roku. 
W zmniejszonym składzie, w czasie delegalizacji Związku, 
prowadziło głównie działalność opiekuńczą, ale też kolporto-
wało prasę podziemną czy ukrywało działaczy związkowych.

18 II 
 Pierwsze zebranie przewodniczących kół placówek oświato-

wo-wychowawczych.
1–14 II 
 Wyjazd szkolnego zespołu artystycznego II LO pod kierow-

nictwem Krystyny Pieńkowskiej na zaproszenie przewod-
niczącego Regionu Śląskiego z programem upamiętniają-
cym wydarzenia Grudnia ’70 i Sierpnia ’80 na Wybrzeżu. 

4 II 
 Rozpoczynają się prace ogólnopolskiego zespołu do zmian pro-

gramowych z historii pod przewodnictwem dr Anny Radziwiłł, 
w których bierze udział Krystyna Rzewuska. 

11–12 IV
 Jerzy Roman na zjeździe Krajowej Komisji Koordynacyjnej 

w Gdańsku zostaje wybrany na przewodniczącego Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania, a jego zastępcą zostaje Broni-
sław Sarzyński.

21–22 IV
 Udział w Krajowym Zjeździe przedstawicieli placówek dla 

dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z tematów 
była konieczność zmian programowych dostosowanych do 
możliwości dzieci.

23–25 IV
 Udział Krystyny Rzewuskiej i Małgorzaty Szweykow-

skiej w ogólnopolskiej konferencji w Zakopanem dotyczą-
cej nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich 
z uwzględnieniem tradycji i kultury regionów.

17 V
 Spotkanie nauczycieli historii szkół podstawowych i śred-

nich w Ratuszu Staromiejskim w sprawie zmian programo-
wych, prowadzone przez Krystynę Rzewuską. Powołano 
Regionalny Zespół Historyczny z przewodniczącą Małgo-
rzatą Szweykowską, który od września 1981 r. miał uzgod-
nione spotkania aż do kwietnia 1982 r. 

1–19 V
 Autokarowa pielgrzymka nauczycieli gdańskich do Rzymu 

(dwa miesiące po zamachu na Ojca Św. Jana Pawła II), której 
organizatorem była Komisja Zakładowa.

8–12 VII
 Roman Lewtak wygłasza przemówienie na Kongresie 

Związku Zawodowego Nauczycieli Francuskich w Tuluzie.
8 VIII
 Zaczyna wychodzić „Wiatr od morza”, którego zadaniem 

jest popieranie i propagowanie programu  Związku.
15 VIII
 Udział w pierwszym krajowym spotkaniu nauczycieli przed-

szkoli. 

Tablice strajkowe 
– 1980 r. 

Tablice strajkowe – 1980 r. 

Roman Lewtak (pierwszy od lewej) i tłumaczka 
Jadwiga Jantar (pierwsza od prawej) z francuski-
mi związkowcami – 1981 r. 
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5–10 IX oraz 26 IX–7 X 
 Udział w I Krajowym Zjeździe „Solidarności”, na którym 

podjęto uchwałę dotyczącą ustawy o szkolnictwie wyższym 
(poparcie dla zasady samorządności szkoły) oraz zobowiąza-
no krajowe władze Związku do podjęcia działań umożliwiają-
cych zmiany w programie nauczania historii, języka polskiego 
i nauk społecznych.

 W czasie tego Zjazdu wystosowano Posłanie do ludzi pracy Eu-
ropy Wschodniej oraz do Polonii całego świata.

11–17 X i 14–20 XI
 Krzysztof Koszlaga uczestniczy w pracach zespołu do spraw 

oświaty wiejskiej. 

3–17 XII
 Wyjazd do Paryża 15-osobowej grupy, w tym pięciu osób 

delegowanych z Gdańska, na zaproszenie związków zawo-
dowych francuskich nauczycieli.

12 XII
  Wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej. Następuje 

zmiana na stanowisku przewodniczącego. Nową przewod-
niczącą zostaje Zofia Kuropatwińska – nauczycielka fizyki 
w Conradinum.

13 XII 
 Ogłoszono stan wojenny. Internowano 7 tys. działaczy 

Związku. Z gdańskiej „Solidarności” oświaty Krystynę 
Pieńkowską – członka Komisji Zakładowej. Przedstawiciele 
środowiska oświatowego zorganizowali modlitwę w kościele 
Mariackim w intencji internowanych.

1982
26 I 
 Uchwalenie Karty nauczyciela, co było wynikiem całorocznej 

pracy członków naszego Związku ze znacznym udziałem gdań-
skiej „Solidarności” oświatowej. 

 Gdańska „Solidarność” oświatowa w okresie delegalizacji 
Związku stworzyła trzy środowiska oświatowe współdzia-
łające ze sobą:

TAJNĄ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ (TKZ)
 Grupa nauczycieli z Komisji Zakładowej, natychmiast po 

ogłoszeniu stanu wojennego, podjęła działalność jako TKZ. 
Zostały nawiązane kontakty z kołami „S” w szkołach, skład-
ki przeznaczono na zasiłki dla represjonowanych, rozdawa-
no paczki, kolportowano prasę. Członkami TKZ byli: Li-
dia Janca, Zofia Kuropatwińska, Krystyna Pieńkowska (po 
opuszczeniu obozu internowania), Krystyna Rzewuska i Danu-
ta Witowska, a stałym łącznikiem między TKZ a „Solidarnością” 
regionalną był Bronisław Sarzyński.

 TKZ w 1985 r. zainicjowała spotkania przedstawicieli z róż-
nych regionów Polski. Odbyły się one m.in. 9.04.85 r., 8.03.86 
r., 3.05.86 r., 11.10.86 r. Spotkania służyły nawiązaniu łącz-
ności i organizacji działania Związku w podziemiu, przeka-
zywaniu informacji, doświadczeń i budowaniu struktur.

 Wiosną 1987 r. na jedno ze spotkań TKZ Lidia Janca i Jo-
lanta Ledwoń przywiozły Lecha Wałęsę. Dwa samochody 
SB eskortowały przewodniczącego do plebanii 
kościoła Mariackiego.

 W styczniu 1983 r. ukazuje się pierwszy numer miesięcznika 
„Kontakty” – pisma niezależnej Oświaty, pod redakcją Kry-
styny Pieńkowskiej, który wychodzi do końca 1988 r. (60 
numerów). Redaktorem technicznym była Danuta Witow-
ska, w której mieszkaniu niejednokrotnie drukowano pismo.  
Ogromnie ważna była część informacyjna, która umożliwia-
ła pomoc materialną poszkodowanym przez stan wojenny, 
ale przede wszystkim pozwalała ustalić wspólne stanowisko 
co do decyzji władz. „Kontakty” wychodziły z propozycjami 
dotyczącymi przyszłości szkolnictwa w wolnej Polsce. Były 
też działy pt. „Porozmawiajmy spokojnie” oraz „Na miarę 
XXI wieku”, w których publikował swoje artykuły Roman 
Lewtak. 

 „Kontakty” bardzo żywo reagowały na wszystko, co dzia-
ło się w środowisku młodzieżowym, drukując również 
twórczość młodych. Udało się wydać zeszyt wierszy trojga 
uczniów szkół Wybrzeża pt. „Temu miastu”.

 Miejscem spotkań TKZ były mieszkania członków oraz sie-
dziba Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji i Rodzin Zastępczych, 
który wspierał środowisko oświatowe udzielając pomocy mate-
rialnej (ubrania, leki, żywność).

DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI
 Jawny nurt naszej działalności to Duszpasterstwo Nauczy-

cieli, które wyrosło z Regionalnego Zespołu Historyków 
prowadzonego przez Małgorzatę Szweykowską. Duszpa-
sterzem środowiska był ks. Stanisław Bogdanowicz, któ-
ry czuwał nad wszystkimi działaniami, ale  i wielokrotnie 
wspierał materialnie poszkodowanych czy udostępniał ple-
banię na spotkania, często ogólnopolskie. Duszpasterstwo 
zaczęło działalność 11.01.1982 r. wspólnym opłatkiem.

 1. Odbywały się comiesięczne spotkania z wykładami o te-
matyce związanej z historią, kulturą, socjologią, ekonomią, 
aktualnymi wydarzeniami politycznymi, wydarzeniami 
z życia narodu i Kościoła, prawodawstwem, prawami czło-
wieka.

 2. Wyrażano opinię w formie protestów podpisywa-
nych przez nauczycieli skierowanych do władz  w spra-
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wach bulwersujących środowisko, np. w sprawie usunięcia 
krzyży w szkole w Miętnem.

 3. Zorganizowano punkt porad prawnych, wydawano paczki 
od nauczycieli z Norwegii, organizowano choinki dla dzieci, 
pielgrzymki (w tym 80-osobowa do Rzymu w okresie wiel-
kanocnym 1984 r. z rewizjami, które opóźniły lot samolotu 
o całą godzinę).

 Zachowała się z tego 10-letniego okresu kronika doku-
mentująca te wydarzenia, prowadzona przez Helenę Platt 
i Aleksandrę Michalską.

 Najważniejsze jednak było dla nauczycieli poczucie więzi, 
szczególnie w sytuacjach trudnych, gdzie dawaliśmy przy-
kład młodym swoją postawą i poszukiwaniem prawdy.

 
GRUPĘ O. RYSZARDA MYŚLIWCA
 Od września 1982 do końca 1989 r. grupa nauczycieli co tydzień 

spotykała się w kościele św. Bartłomieja, słuchając wykładów o. 
Ryszarda Myśliwca, rozprowadzając prasę, informując o poszko-
dowanych. Śpiewano „Musimy siać”. Nie byłoby wielu działań 
bez kształtowanej tam formacji duchowej. 

Działania władz oświatowych PRL w okresie delegalizacji 
Związku

1.  Represje w stosunku do nauczycieli i uczniów.

  przesunięcie do szkoły podstawowej Renaty Piłat, polonist-
ki z III LO (na jej lekcji młodzież uczciła chwilą ciszy ofiary 
z kopalni Wujek)

 zwolnienie Krystyny Rzewuskiej, historyczki z Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków (CKUME) 
– dzieliła się ona opłatkiem z młodzieżą

 zwolnienie Stefana Jaskuły, nauczyciela przedmiotów zawo-
dowych z Technikum Łączności (niepoprawny ideologicznie)  
nagany z ostrzeżeniem za nieuczestniczenie w pochodzie  
1-majowym

 rewizje w domach uczniów gdańskich liceów
 wyrzucanie młodzieży ze szkół, m.in. z klasy maturalnej III LO 

Katarzyny Cinkusz i Tomasza Małkowskiego.

2.  Weryfikacja środowiska nauczycielskiego w obecności 
członka komitetu dzielnicowego PZPR (zmuszanie do 
udzielania odpowiedzi na wiele pytań, m.in. jak nauczyciel 
oddziałuje na młodzież pod kątem akceptacji ideologii i za-
sad ustrojowych socjalistycznego państwa, w jaki sposób 
umacnia i rozwija świecki charakter szkoły i świecką oby-
czajowość oraz umacnia państwowy charakter szkoły).

3. Narzucanie tematów godzin wychowawczych o świeckim cha-
rakterze szkoły, dorobku 40-lecia PRL czy konkursów typu Mi-
licja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa w służbie Ojczyzny.

4.  Wprowadzenie nowego przedmiotu pod nazwą religioznaw-
stwo, którego celem była ateizacja młodzieży.

5. Delegalizacja szkolnych struktur „Solidarności” i admini-
stracyjne naciski w celu wstępowania do ZNP.

6.  Naciski na uczniów, by zapisywali się do Związku Socjali-
stycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).

7.  Próba nadania SP nr 5 im. Konstantego Rokossowskiego 
(obecnie Jana Pawła II).

8. Utrudnianie uczniom i nauczycielom udziału w spotkaniach 
z Ojcem Św. w czasie pielgrzymek do Polski, np. przez orga-
nizowanie obowiązkowych zajęć dla uczniów i opiekunów 
w dniu pielgrzymki. 

Reakcja nauczycieli na decyzje władz
1.  Organizowanie pomocy rodzinom internowanych i uwię-

zionych (sprzedaż cegiełek, kart świątecznych, znaczków 
pocztowych „poczty podziemnej”). 

2.  Przekazywanie informacji o sytuacji poprzez prasę, ulotki 
i w czasie spotkań. 

3.  Podpisywanie protestów do władz w sprawach represjonowania 
środowiska zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

4.  Uczestnictwo w procesach represjonowanych uczniów i na-
uczycieli.

5.  Włączanie się w akcje solidarnościowe, np. ustawianie świec 
w oknach czy składanie kwiatów w miejscach umówionych 
(przy pomniku Poległych Stoczniowców czy pomniku ks. J. 
Popiełuszki w kościele św. Brygidy); udział w manifestacjach 
organizowanych przez „Solidarność”.

6.  Utworzenie biblioteczki książki niezależnej (jeden z naj-
większych zbiorów wydawnictw niezależnych na Wybrze-
żu, udostępniony i opracowany przez Jadwigę Nowaczyk 
i Wandę Kalinowską). 

7.  Kolportaż prasy niezależnej.
8.  Utrzymywanie struktur Związku przez zbieranie składek.
 

Pielgrzymka do Rzymu – 1981 r. 



Działania młodzieży 
1.  Organizowanie przerw milczenia, czarnych dni.
2.  Noszenie oporników.
3.  Śpiewanie pieśni patriotycznych i religijnych w dniach rocz-

nic narodowych (Rota, Mury, Boże coś Polskę).
4.  Wydawanie gazetek (np. „BIT” – III LO wydało pięćdziesiąt 

numerów). 
5.  Pomoc w kolportowaniu prasy podziemnej.
6.  Organizowanie wieczorów piosenek Okudżawy, Wysockie-

go, Kaczmarskiego, Gintrowskiego.
7.  Przygotowywanie inscenizacji, np. ku czci ks. Jerzego Popie-

łuszki.
8.  Organizowanie happeningów, np. ,,Ale mamy socjalizm’’.
9.  Wykonywanie programów poezji i piosenki patriotycznej z oka-

zji świąt narodowych i rocznic, rozprowadzanie w postaci kaset, 
a także rozpowszechnianie ich w kościołach w ramach Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej.

1987
8–14 VI 
 Pielgrzymka Ojca Świętego do Gdańska. Złożenie darów Jano-

wi Pawłowi II przez Zofię Kuropatwińską i Małgorzatę Szwey-
kowską (srebrny medal z napisem „Wierni Bogu, Ojczyźnie 
i Prawdzie – nauczyciele gdańscy” oraz list popisany przez 1020 
nauczycieli z całej Polski) podczas Mszy św. na Zaspie. 

25 X
 Umiera Roman Lewtak, jeden z głównych twórców oświa-

towej „Solidarności”.

1988
I
 Wznowiono wydawanie „Wiatru od morza” (niezależne pi-

smo o charakterze publicystycznym, przedstawiające aktu-
alne problemy oświaty i poszukujących dróg jej naprawy). 
Wychodziło jako miesięcznik od nr 5 do 25 we wrześniu 
1989 r.

25 IX
 List do Lecha Wałęsy jako uczestnika obrad Okrągłego Stołu od 

nauczycieli z całej Polski podpisany również przez przedstawicieli 
gdańskiej oświaty (Zofię Kuropatwińską i Zofię Madej), w któ-
rym zwrócono uwagę na katastrofalny stan oświaty, a do naprawy 
„dopuszczane są jedynie kręgi MEN i ZNP, chociaż istotne inicja-
tywy powstają w niezależnych środowiskach opiniotwórczych”.

3 X
 Powołano z inicjatywy Rady Sekcji Komitet Organizacyjny POiW 

z Krzysztofem Koszlagą na czele. Mimo że Związek oficjalnie nie 
istniał, członkowie wypełniają deklaracje, manifestując chęć zalegali-
zowania „Solidarności”. 

9 XII
 Zebranie łączników kół NSZZ „Solidarność” placówek oświa-

towych, pierwsze po siedmioletniej przerwie.

Zofia Kuropatwińska i Małgorzata 
Szweykowska składają dary Ojcu 
Świętemu podczas Mszy św. na Zaspie 
w 1987 r.

8



6 II
 Początek obrad Okrągłego Stołu. Stronie społecznej zespołu 

do spraw oświaty, nauki i postępu technicznego przewod-
niczył prof. Henryk Samsonowicz (ograniczenie cenzury, 
odideologizowanie oświaty).

17 IV
 Godz. 12.00 ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”.
6 V
 I walne zebranie pracowników oświaty członków NSZZ 

„Solidarność” pod hasłem „Przetrwaliśmy”. Rozpoczęto 
zbiórkę pieniędzy na sztandar. Działalność kół w V LO 
oraz w SP nr 23 prezentują Małgorzata Szweykowska i An-
tonina Lewicka.

17 VI
 Wybory do Komisji Zakładowej na kadencję 1989–1991 

w Kaplicy Królewskiej (1450 członków) Przewodniczącym zo-
staje Krzysztof Koszlaga, a wiceprzewodniczącą Krystyna  
Rzewuska. Członkowie to: Grażyna Bogusz, Krystyna Błasz-
czyk, Krystyna Bojahr, Rajmund Budych, Ferdynand Froissart,  
Zofia Kostro, Zofia Kuropatwińska, Antonina Lewicka, Jó-
zef Lis, Janina Masłowska, Iwona Michowska, Maria Pełdjak, 
Henryk Polański, Teresa Raźny, Daniela Rutkowska, Teresa 
Skromak, Barbara Stark, Barbara Stus, Jerzy Szurdak, Danuta 
Witowska. Honorowi członkowie: Genowefa Lewtak i Halina 
Moroz.

 Tym aktem zakończyła się działalność „Solidarności” pra-
cowników oświaty w okresie tworzenia się i po zdelegali-
zowaniu Związku. „Solidarność” wychodzi z podziemia. 
Rozpoczyna się praca w wolnej Polsce.

2 XII 
 Reaktywacja Koła Emerytów i Rencistów. Przewodniczącą zo-

staje Urszula Targowska. Koło bardzo aktywnie działa do dziś, 
organizując wycieczki, spotkania tematyczne i świąteczne oraz 
prowadzi opiekę nad samotnymi, chorymi emerytami.

1990
 Jest to rok żmudnej, systematycznej pracy związkowej: tworze-

nie biura, interwencje w kołach i stały udział gdańskich związ-
kowców w rozmowach z MEN w sprawach płacowych, demo-
kratyzacji szkolnictwa oraz uspołecznieniu polskiej szkoły.

 Część członków KZ, członków NSZZ „Solidarność”, przechodzi 
do pracy w administracji szkolnej: Ferdynand Froissart na wi-
cekuratora, Roman Tempski na dyrektora wydziału kształcenia 
podstawowego, Małgorzata Szweykowska zostaje dyrektorem 
wydziału kształcenia ogólnego, Daniela Rutkowska dyrektorem 
wydziału opieki i profilaktyki, a Iwona Michowska wizytatorem.

III 
 Z inicjatywy gdańskiego środowiska oświatowego powstało 

ogólnopolskie pismo „Przegląd Oświatowy”, którego redak-
torem naczelnym do 1998 r. był Jacek Rybicki.

8 VIII 
 Ferdynand Froissart jako związkowiec został wybrany 

na przewodniczącego zespołu do opracowywania założeń 
koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego. W listopadzie 
opracowanie zostało zatwierdzone przez ministra oświa-

ty, a już jako wicekurator koncepcję tę przedstawił 
w imieniu minister Anny Radziwiłł na radziecko-

Grupa gdańskich nauczycieli w Norwegii – 1989 r. 

1989
1–11 II
 Wyjazd grupy nauczycieli, członków „Solidarności” nauczy-

cielskiej do Norwegii. Organizatorem wyjazdu i tłumaczem 
była Lidia Janca. Związkowcy z Norwegii od 1983 roku kil-
kakrotnie przyjeżdżali do Polski udzielając różnorodnej po-
mocy gdańskiemu środowisku oświatowemu. 

Komisja Zakładowa 1989-1991

Wyjazd do Wilna – Ostra Brama

9
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-europejskim seminarium na temat kształcenia zawodowe-
go w Moskwie, które odbyło się w dniach 15–18 XII 1990 r.

1991
10 VI
 Krzysztof Koszlaga przejmuje obowiązki przewodniczące-

go Sekcji Krajowej po nagłej śmierci Bolesława Jurkiewicza 
i przekazuje obowiązki przewodniczenia Komisji Zakłado-
wej Krystynie Rzewuskiej.

14. XII 
 Wybory do Komisji Zakładowej na kadencję 1992–1994. 

Nową przewodniczącą została Elżbieta Grabarek (nauczy-
cielka historii SP nr 2 w Gdańsku).

 KZ liczy 24 członków.

1992
I
 Ukonstytuowanie się Prezydium KZ w skła-

dzie: Maria Kantak (wiceprzewodnicząca), Tomasz  
Sowiński (wiceprzewodniczący) członkowie: Krystyna  
Bojahr, Krzysztof Koszlaga, Elżbieta Matocha, Wanda  
Noscjus, Maria Pełdjak, Jacek Rybicki.

III 
 Udział w pracach komisji konkursowych powołanych do 

wyłonienia dyrektorów  placówek oświatowych (I edycja 
konkursów po wejściu  w życie Ustawy o systemie  oświa-
ty).

 Przygotowania do akcji protestacyjnej z powodu zmniejsze-
nia środków na oświatę w budżecie państwa.

 Jednodniowa akcja protestacyjna (przerwanie zajęć w szko-
łach, oflagowanie budynków)

 Duża manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim w Gdań-
sku.

VIII
 Powołanie redakcji „Biuletynu Informacyjnego”. 
IX
 Wybory uzupełniające do KZ.
11 XI 
 Poświęcenie sztandaru KZ i Sekcji Regionalnej w kościele 

Mariackim, w uroczystości udział wziął udział przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski.

1993
 Nasilenie akcji protestacyjnych w związku z planowaną 

5-procentową redukcją zatrudnienia, brakiem wypłat wa-
loryzacji za 1991 r.

12 III
 Akcja protestacyjna w placówkach oświatowych, początek 

pogotowia strajkowego.
Sztandar Komisji Zakładowej, Sekcji Regionalnej 
Oświaty Wychowania NSZZ „Solidarność”



11

5–20 V 
 STRAJK OKUPACYJNY w gdańskich placówkach oświa-

towych, w szkołach średnich nie odbywa się matura (ca-
łodobowe dyżury członków KZ w „centrum dowodze-
nia” w siedzibie przy al. Zwycięstwa 16, wsparcie duchowe 
i aprowizacja od ks. Stanisława  Bogdanowicza). W Gdań-
sku do strajku przystąpiły prawie wszystkie placówki oświa-
towe. Od rodziców i uczniów nadeszły wyrazy poparcia.  
W akcję okupacyjną włączyli się pracownicy niezrzeszeni 
i członkowie ZNP. 

VI 
 Organizacja pomocy finansowej dla pracowników najbardziej po-

szkodowanych w wyniku udziału w strajku (utworzenie składkowe-
go funduszu strajkowego).

XI 
 Z inicjatywy KZ powstaje Spółdzielcza Kasa Oszczędno-

ściowo-Kredytowa (SKOK) Pracowników Oświaty Regionu 
Gdańskiego.

1994
I 
 Zarejestrowanie SKOK, członkowie KZ podejmują w nim 

pracę na zasadzie wolontariatu. 
IX
 Podjęcie działań mających na celu przejęcie przez placówki Za-

kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 Włączenie się w kampanię wyborczą do samorządu lokal-

nego – Tomasz Sowiński zostaje radnym miasta Gdańska, 
członkiem Komisji Edukacji.

14 X
 Organizacja I Balu Edukacji przy współudziale Sekcji Regio-

nalnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3  XII
 Początek STRAJKU GŁODOWEGO pracowników służby 

zdrowia w Warszawie, do którego przyłączają się przedstawi-
ciele KZ – Piotr Gierszewski i Krzysztof Jędrzejczyk. W wy-
niku strajku dochodzi do podwyższenia płac w budżetówce.

10  XII
 Wybory do KZ na kadencję 1995–1998. Przewodniczącą po-

nownie zostaje Elżbieta Grabarek, wiceprzewodniczącymi Maria  
Kantak i Maria Pełdjak, pozostali członkowie Prezydium: Krysty-
na Bojahr, Krzysztof Jędrzejczyk, Elżbieta Matocha, Teresa Raź-
ny, Teresa Szulc, Barbara Werbińska. KZ liczy 26 członków.

1995
II
 Opracowanie i rozprowadzenie ulotki promującej nasz 

Związek.
III
 Podpisanie porozumienia ws. scentralizowania funduszu socjal-

nego emerytów i rencistów na poziomie gminy.
1 VI
 Udział w akcji protestacyjnej w Warszawie przeciwko polityce 

rządu.

Strajk okupacyjny w Szkole Podstawowej Nr1 w Gdańsku –  1993 r. 

Komisja Zakładowa i Rewizyjna – kadencja 1995-
-1998
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XI
 Pomoc KZ w organizacji I Ogólnopolskiego Zjazdu 

SKOK-ów oświatowych w Gdańsku.

1996
I
 Oprotestowanie podwyżek opłat za przedszkola, ne-

gocjacje z organem prowadzącym.
III 
 Nawiązanie kontaktów z niemieckim związkiem GEW 

w Bremie. 
IV
 Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku 

w związku z ograniczaniem wydatków na oświatę w bu-
dżecie państwa.

 Utworzenie Spółki z o.o. Edukacja mającej na celu wspiera-
nie finansowe działalności statutowej KZ m.in. poprzez or-
ganizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci.

 Wyjazd przedstawicieli KZ do Bremy.
11 V
 Liczny udział naszych przedstawicieli w manifestacji w Warsza-

wie, podczas której żądano m.. in. nowelizacji ustawy budżeto-
wej, waloryzacji płac pracowników na poziomie wynegocjowa-
nym w Komisji Trójstronnej.

VIII
 Zakończenie procesu decentralizacji Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych.
IX 
 Organizacja pobytu związkowców z Bremy.
XI
 Wybory uzupełniające do KZ.

1997
II
 Wynegocjowanie obligatoryjności przeprowadzania konkur-

sów na dyrektorów w gdańskich placówkach oświatowych, 
podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miasta Gdańska.

III
 Początek negocjacji Układu Zbiorowego Pracy dla Pra-

cowników Niebędących Nauczycielami.
IV
 Sprzedaż cegiełek w celu ratowania Stoczni Gdańskiej.
V
 Organizacja kolejnej wizyty związkowców z Bremy.
IX
 Zaangażowanie członków KZ w kampanię wyborczą AWS, 

nasz członek Jacek Rybicki – posłem RP.
X
 Negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pra-

cowników Niepedagogicznych. 
XI
 Szkolenie członków KZ w Starbieninie z udziałem wiceministra 

edukacji  Wojciecha Książka i posła RP Jacka Rybickiego.

Krzysztof Jędrzejczyk w dybach podczas manifestacji  
w Warszawie – 1995 r. 

Praca w sztabie wyborczym 
Jacka Rybickiego – 1997 r.
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1998
21  III
 Wybory do KZ na kadencję 1998–2002, po raz trze-

ci przewodniczącą KZ zostaje Elżbieta Grabarek- 
-Bartoszewicz, wiceprzewodniczącą Maria Pełdjak, po-
zostali członkowie Prezydium: Eugenia Apanowicz,  
Bożena Brauer, Jacek Dzierżyński, Elżbieta Matocha.

 KZ liczy 21 członków.
VIII
 Przeprowadzka do nowej siedziby w internacie Conradinum 

przy ul. Piramowicza w Gdańsku.
IX 
 Zaangażowanie członków KZ w kampanię samorządową, 

Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz i Piotr Gierszewski zo-
stali radnymi miasta Gdańska, a społecznym członkiem Ko-
misji Edukacji z ramienia KZ – Elżbieta Matocha.

 Spotkanie przewodniczących kół z wiceministrem edukacji 
Wojciechem Książkiem w Conradinum na temat reformy 
edukacji.

1999
I
 Rozpoczęcie negocjacji z Gminą Gdańsk dotyczących nowej 

sieci szkół w związku z reformą ustroju szkolnego (żądanie 
gwarancji zatrudnienia dla pracowników z wygaszanych 
szkół).

X
 Apel KZ do parlamentarzystów z Gdańska z żądaniem speł-

nienia obietnic wyborczych.
XI 
 Odrzucenie projektu „uśrednienia” płac w klasach matural-

nych
 Powołanie zespołu ds. szkolnictwa zawodowego.

2000
II
 Protest u Prezydenta Gdańska przeciwko złej opiece me-

dycznej dla uczniów w szkołach.
IV
 Pomoc w organizacji Krajowego Konkursu Plastycznego 

„Polska – moja Ojczyzna” z okazji XX-lecia NSZZ „Solidar-
ność”.

VI
 Negocjacje z Gminą Gdańsk ws. Regulaminu Wynagradza-

nia Nauczycieli zakończone wieloma korzystnymi zapisami.
IX
 Uroczyste spotkanie z przewodniczącymi kół z okazji 20-

-lecia NSZZ „S”, medale KEN, podziękowania dla członków 
KZ, przewodniczących kół.

Szkolenie 
członków KZ 
w Starbie-
ninie, jako 
szkoląca 
m.in. Teresa 
Raźny  
– 1997 r. 

Spotkanie z wiceministrem Wojciechem Książkiem w Conradi-
num – 1998 r. 



2001
I
 Podjęcie prac nad projektem sieci szkół zawodowych.
II
 Wynegocjowanie z Gminą Gdańsk kryteriów skrócenia stażu 

na nauczyciela mianowanego.
III 
 Szkolenie członków KZ przygotowujące do pracy w komi-

sjach ds. awansu zawodowego z ramienia „ S”. 
VII 
 Organizacja pomocy dla osób poszkodowanych w powodzi.
 Praca w komisjach ds. awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego i dyplomowanego.
X
 Spotkanie z okazji DEN, w czasie którego przeprowadzono 

aukcję prac plastycznych w celu zebrania funduszy na pomoc 
dla poszkodowanych w powodzi.

XI 
 Spotkanie przewodniczących kół z przewodniczącą OKE 

ws. egzaminów gimnazjalnych.

2002
31 I
 Organizacja pikiety i udział w niej przed budynkiem Urzę-

du Wojewódzkiego – protest przeciwko zamrożeniu proce-
su wprowadzenia III etapu podwyżki płac zagwarantowa-
nych w Karcie nauczyciela, niskim nakładom na oświatę.

12 II
 Uczestnictwo przedstawicieli KZ w manifestacji przed 

Sejmem przeciwko antyedukacyjnej polityce rządu, 
drastycznemu obcięciu wydatków na oświatę w budże-
cie.

23 III
 Wybory do KM na kadencję 2002–2006 (zmia-

na nazwy na Komisję Międzyzakładową Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  
w Gdańsku).

 Przewodniczącą KM została Bożena Brauer (nauczy-
cielka biologii w ZSSO w Gdańsku), wiceprzewodniczą-
cą Hanna Kowalewska-Minkiewicz, pozostali członko-
wie Prezydium: Eugenia Apanowicz, Krystyna Bojahr 
Jacek Dzierżyński, Danuta Galant, Piotr Gierszewski,  
Aleksander Jurkowski, Elżbieta Matocha, Anna  
Ożóg- Lewińska, Magdalena Soliwoda, Wojciech Szcze-
pański, Teresa Szulc, Elżbieta Szwoch, Barbara Werbińska. 
KM liczy 85 członków.

IV 
 Reaktywacja „Biuletynu Informacyjnego”.
 Udział w manifestacji w Warszawie przeciw niekorzystnym 

zmianom w kodeksie pracy.
 Wybór Wojciecha Książka na przewodniczącego Sekcji 

Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego po powrocie 
z MEN. 

IX
 Opracowanie Regulaminu Organizacji Mię-

dzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”.

Uroczystość z okazji XX- lecia NSZZ „Solidarność”- wręczanie 
medali – 2000 r.

Zakładowe Zebranie Delegatów – 21.03.2002 r.

Manifestacja pracowników oświaty  
przed Urzędem Wojewódzkim – 2002 r. 

14
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 Włączenie się członków KM w prace komitetu organizacyj-
nego Konkursu Ośmiu Wspaniałych. 

16 V
 Udział w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w związku 

z brakiem realizacji postulatów z marca 2003 r. 
VI
 Organizacja jednodniowej wycieczki po Gdańsku dla 

uczniów Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” 
w Wąglikowicach.

 Pozytywne zakończenie rozmów z wiceprezydentem Gdań-
ska Waldemarem Nocnym ws. zapłaty za pracę w komisjach 
przeprowadzających egzamin dojrzałości.

VII
 Początek uprzc z zespole ds. restrukturyzacji sieci szkół 

w Gdańsku.
IX
 Udział w manifestacji w Elblągu w obronie pracownic 

z „Hetmana”.
X
 Udział w spotkaniu z przedstawicielami szwedzkich związ-

ków zawodowych z Kalmaru. 
 Protest u prezydenta miasta Gdańska przeciwko niezgod-

nemu z prawem ograniczeniu zatrudnienia pracowników 
obsługi, sposobowi dokonania tej redukcji w gdańskich pla-
cówkach oświatowych.

 Organizacja finału konkursu z okazji XXV-lecia Pontyfikatu 
Papieża „List do Jana Pawła II”, pozyskanie sponsorów na-
gród.

XI
 Zakładowe Zebranie Delegatów – apel do władz gminnych 

o opracowanie długoletniej polityki oświatowej. 
 Przekazanie środków na Fundusz Stypendialny Zarządu Re-

gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
XII
 Przedstawienie przez Przewodniczącą KM negatywnego sta-

nowiska ws. projektu restrukturyzacji sieci placówek oświa-
towych na posiedzeniu Rady Miasta Gdańska.

2004
I
 Przedstawienie władzom oświatowym stanowiska KM ws. 

nasilającej się agresji w szkołach, w obronie nauczycieli 
i przeciwko komentarzom pojawiającym się w prasie.

II
 Przedstawienie opinii pomorskiemu kuratorowi oświaty ws. 

likwidacji szkół w Gdańsku. Podjęcie działań w celu ograni-
czenia liczby likwidowanych placowek.

III
 Dyskusja nad projektem polityki oświatowej „Gdańszczanin 

2020”, przedstawienie uwag prezydentowi miasta Gdańska.
 Organizacja spotkań ws. funkcjonowania szkolnictwa zawo-

dowego w Gdańsku.
 Organizacja spotkania w sprawie szkolnictwa integracyjne-

go i specjalnego.

Manifestacja w Warszawie ws. zmian w kodeksie pracy – 2002 r.

 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny członków Pre-
zydium do Jastrzębiej Góry z udziałem przewod-
niczącego Sekcji Krajowej Stefana Kubowicza  
i przewodniczącego Sekcji Regionalnej Wojciecha Książka. 

 Przeprowadzenie ankiety w sprawie powołania Rzecznika 
Obrony Praw Nauczyciela

X
 Wybory uzupełniające do KM, w wyniku których liczy ona 

124 osoby.
 Założenie strony internetowej KM.
XI
 Wynegocjowanie wydzielenia z funduszu na dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli odrębnego funduszu dla kadry 
kierowniczej gdańskich placówek oświatowych. 

 Protest przeciwko likwidacji Zespołu Szkół Medycznych nr 
3 skierowany do marszałka Sejmiku Województwa Pomor-
skiego.

 Zbieranie podpisów pod protestem przeciwko zmianom 
w Karcie nauczyciela polegającym na wprowadzeniu 2 obo-
wiązkowych, dodatkowych godzin dydaktycznych (1500 
podpisów). 

XII
 Przekazanie pomocy finansowej dla strajkujących pracowni-

ków zlikwidowanej Fabryki Kabli w Ożarowie. 

2003
14 II
 Podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników Niebędących Nauczycielami.
7 III
 Udział w manifestacji zorganizowanej przez Zarząd Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – przemarsz od pomnika  
Poległych Stoczniowców pod Urząd Wojewódzki i złożenie 
petycji do wojewody, m.in. ws. podjęcia skutecznych dzia-
łań w obronie poziomu życia pracowników województwa 
pomorskiego, zwiększenia nakładów na edukację w celu po-
wstrzymania procesu likwidacji szkół.

IV
 Udział w manifestacji NSZZ „S” w Warszawie ws. przywró-

cenia zasiłków i świadczeń przedemerytal-
nych, tworzenia nowych miejsc pracy.
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V
 Apel do radnych miasta Gdańska ws. wprowadzenia popra-

wek do projektu „Gdańszczanin 2020” dotyczących zmniej-
szenia liczby uczniów w klasach.

X
 Negocjacje regulaminu dodatków motywacyjnych dla dy-

rektorów.
XI
 Rozmowy na temat problemu przekazywania placówek 

przyszpitalnych marszałkowi województwa pomorskiego 
w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Miejskim.

XII
 Powstanie zespołu antymobbingowego, nagłośnienie pro-

blemu mobbingu w oświacie. 
 Organizacja promocji książki wydanej przez Sekcję Regio-

nalną „Jak pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych w gimnazjach?”.

2005
I
 Opracowanie harmonogramu obchodów 25-lecia „S” oświa-

towej w Gdańsku.
IV
 Organizacja gminnego etapu Konkursu Historycznego „Od 

Jałty do Gdańska” oraz pomoc w organizacji Konkursu Pla-
stycznego „Polska – moja Ojczyzna” z okazji 25-lecia NSZZ 
„Solidarność”.

VI
 Organizacja wyjazdu na Pielgrzymkę Nauczycieli na Jasną 

Górę (przez Licheń).
 Wyrażenie negatywnego stanowiska ws. likwidacji interna-

tów i powołania Bursy Gdańskiej w wyniku wcześniejszych 
działań dotyczących funkcjonowania internatów w Gdań-
sku.

VIII
 Udział w uroczystościach i imprezach z okazji 25-lecia „So-

lidarności”.
 Przygotowania do obchodów 25-lecia „Solidarności” oświa-

towej w Gdańsku.
IX
  Powstanie przy KM grupy wsparcia dla osób mobbingowa-

nych.
 Negocjacje Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
 Sesja „Co dała Solidarność polskiej szkole?” – współudział 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Centrum Eduka-
cji Nauczycieli i Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział 
Gdańsk. 

X
  Uroczyste obchody 25-lecia NSZZ „Solidarność” – spotka-

nie w sali Akwen połączone z obchodami Dnia Edukacji 
Narodowej, wręczenie odznak Sekcji Krajowej, m.in. ks. 
Ryszardowi Myśliwcowi i ks. prałatowi Stanisławowi Bog-
danowiczowi za wsparcie i posługę duszpasterską w stanie 
wojennym oraz szczególne podziękowania dla grupy związ-

Pielgrzymi na Jasnej Górze 
– 2005 r. 

Laureaci złotych i srebrnych odznak Sekcji Krajowej Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”  – 2005 r.

Publikacja 
materiałów 
z konferencji 
z okazji 25-
-lecia NSZZ 
„Solidarność” 
– 2005 r.
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kowców z Norwegii, m.in. za pomoc materialną dla gdań-
skich nauczycieli, paczki i leki w okresie stanu wojennego. 

 Wieczorem biesiada w zajeździe Pan Tadeusz. 
XI
   Spotkanie z p. naczelnik z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych ws. emerytur.
 Dalsze negocjacje Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 

i negocjacje regulaminu funduszu socjalnego emerytów.
  Udział w manifestacji w Strasburgu przeciw nadmiernej 

prywatyzacji w edukacji.
XII  
 Obchody 35 rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 roku.
 Szkolenie z procedur wyborczych przez Dział Szkoleń ZRG.
 Udział w pikiecie pod GPEC.

2006 
I 
 Kolędy w wykonaniu Prezydium na zebraniu KM.   
 Spotkanie podczas zebrania KM z inspektorem Państwowej 

Inspekcji Pracy na temat mobbingu.
 Udział w proteście w Warszawie pod siedzibą PEPSICO.
 Zabawa choinkowa w Państwowych Szkołach Budownictwa 

dla dzieci i wnuków członków naszej organizacji związko-
wej.

 Szkolenie z ordynacji wyborczej, informacje Międzyzakła-
dowej Komisji Wyborczej.

 Biesiada karnawałowa w Panu Tadeuszu.
II 
 Wyjazd delegacji do Norwegii na zaproszenie Związku 

UTDANNINGS FORRBUNDET, spotkanie ze związkowca-
mi, wizyty w szkołach, zwiedzanie Oslo. 

III 
 Informacje o systemie edukacyjnym w Norwegii na zebra-

niu KM.
 Podziękowania za minioną kadencję z udziałem przewodni-

czącego Sekcji Regionalnej Wojciecha Książka.
 Wyjazdowe obrady Prezydium z udziałem przewodniczą-

cych SKOiW Stefana Kubowicza, RSOiW Wojciecha Książka 
i wiceprzewodniczącego SKOiW Krzysztofa Jędrzejczyka.

 Spotkanie członków KM z przewodniczącym Komisji Edu-
kacji Rady Miasta Gdańska Tomaszem Sowińskim.

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybory na nową 
kadencję 2006–2010. Przewodniczącą KM po raz drugi zo-
stała Bożena Brauer. Podjęto uchwałę, że przewodniczący kół 
wchodzą w składu KM bez wyboru, a oprócz tego wybiera się 
20 członków. KM liczy na początku kadencji 112 osób.

IV  
 Pierwsze zebranie KM w nowej kadencji – wybór 11 człon-

ków Prezydium: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – za-
stępca przewodniczącej, Elżbieta Matocha – sekretarz, 
Barbara Werbińska – skarbnik, członkowie: Krystyna  
Bojahr, Jacek Dzierżyński, Danuta Galant, Aleksander 
Jurkowski, Anna Ożóg-Lewińska, Janusz Sokoliński,  
Wojciech Szczepański, Teresa Szulc. 

 Udział w WZD Sekcji Regionalnej. Przewodniczącym zo-
stał Wojciech Książek. W skład Rady Sekcji weszli: Krystyna 
Bojahr, Bożena Brauer, Piotr Gierszewski, Krzysztof  

Wręczenie złotej odznaki SKOiW ks. S. Bogdanowiczowi  
i ojcu R. Myśliwcowi – 2005 r.

 Delegacja z Norwegii przed zajazdem Pan Tadeusz 
– 2005 r.

Delegacja 
KM w sie-
dzibie 
norwe-
skiego 
związku 
zawo-
dowego 
–  2006 r.

 Wizyta delegacji KM w siedzibie 
norweskiego związku zawodowe-
go –  2006 r.

II część
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Jędrzejczyk Hanna Minkiewicz, Elżbieta Matocha,  
Barbara Markiewicz, Anna Ożóg-Lewińska, Ewa  
Pogorzelska, Wojciech Szczepański.  

  Organizacja szkolenia dotyczącego awansu zawodowego.
V
 Spotkanie członków KM z wiceprezydent Gdańska Kata-

rzyną Hall m.in. na temat zapłaty za czas matur, procedury 
ochrony nauczyciela, konkursów na dyrektora szkoły.   

 Przedstawiciele KM weszli w skład zespołów powoła-
nych przez p. wiceprezydent: ds. szkolnictwa zawodowego  
i ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 WZD Sekcji Krajowej w Juracie z udziałem ministra oświa-
ty Romana Giertycha. Członkami Rady SKOiW zostali  
Krystyna Bojahr i Krzysztof Jędrzejczyk. Przewodniczą-
cym SKOiW został ponownie Stefan Kubowicz. 

 Sprawy interwencyjne w Domu Dziecka w Gdańsku – skon-
fliktowanie kadry pedagogicznej, antagonizowanie kadry 
z wychowankami przez dyrektora.

 Organizacja kursu dla wychowawców kolonii.
VI  
 Wniosek o odwołanie dyrektora Domu Dziecka w Gdańsku 

skierowany do prezydenta Gdańska.
 Wyjazd szkoleniowy do Austrii, Niemiec, Szwajcarii – po-

znanie systemu edukacyjnego i działalności związkowej.  
 Udział w WZD Regionu Gdańskiego. Przewodniczącym 

ZRG został ponownie Krzysztof Dośla. Przewodnicząca 
Bożena Brauer została członkiem ZRG i po raz pierwszy 
delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.

VII 
 Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę oraz zwiedzanie Wa-

dowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Udział w konferencji na 
temat Nauczyciel człowiekiem dialogu.   

VII/VIII 
 Udział członków Prezydium w 72 komisjach awansowych 

na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
VIII
 Z okazji 36 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” człon-

kowie KM wzięli udział w Rajdzie Rowerowym dla Nauczy-
cieli zorganizowanym przez Sekcję Regionalną dla upamięt-
nienia wydarzeń w roku 1980. 

 Promocja książki W przededniu wolnej Polski – Młodzież 
pyta o strajki 1988, w której znalazło się 14 wywiadów prze-
prowadzonych przez uczniów gdańskich szkół pod kierun-
kiem Hanny Minkiewicz. 

 Uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez 
ZRG – msza św. w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku, zło-
żenie kwiatów na placu Solidarności z udziałem Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. Wręczenie uczniom stypendiów 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sali 
Akwen.

IX   
 Spotkanie z p. naczelnik z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych ws. emerytur nauczycielskich.
X   
 Obchody Dnia Edukacji Narodowej – spotkanie w Panu Ta-

deuszu w Chwaszczynie – zabawa taneczna.   
 Rozpoczęcie negocjacji ws. Regulaminu Wynagradzania 

Nauczycieli. 
 Powtórne szkolenie ws. awansu zawodowego. 

Rajd Rowerowy w 26 rocznicę rozpoczęcia strajku w Stoczni 
Gdańskiej – 2006 r.

„W przededniu 
wolnej Polski” 
– wywiady 
z uczestnikami 
strajku  
w 1988 roku 
– 2006 r.

Zwiedzanie Oslo przez delegację KM – 2006 r.
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Zabawa karnawałowa w Panu Tadeuszu – 2007 r

XI  
 Stanowisko KM ws. wydarzeń w Gimnazjum nr 2 w Gdań-

sku (po samobójstwie uczennicy) dotyczące rzetelnej oceny 
działań szkoły oraz niestosowania odpowiedzialności zbio-
rowej.

XII  
 Spotkanie członków KM z przewodniczącym Sekcji Krajo-

wej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Stefanem 
Kubowiczem na temat nakładów na oświatę, wynagrodzeń 
nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, biurokracji w szko-
łach.  

 Spotkanie wspomnieniowe z okazji 25 rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego zorganizowane przez koła NSZZ „So-
lidarność” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i Cen-
trum Edukacji Nauczycieli.

 Udział w uroczystościach upamiętniających wydarze-
nia Grudnia 1970 roku – msza św. w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku, Apel Poległych, złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców.

 Przedświąteczne spotkanie z dyrektorami szkół (członkami 
NSZZ „Solidarność”).

2007  
I  
 Spotkanie świąteczno-noworoczne – jasełka w wykonaniu 

dzieci z Przedszkola nr 48.
 Zabawa karnawałowa w Panu Tadeuszu w Chwaszczynie. 
 Szkolenie „Rozwój Związku” dla członków Prezydium.
 Choinka dla dzieci i wnuków naszej organizacji związkowej 

w sali Akwen.
 Zakończenie negocjacji Regulaminu Wynagradzania Nauczy-

cieli – wzrost dodatku za wychowawstwo klasy.
II  
 Spotkanie podczas zebrania KM z przedstawicielem proku-

ratury w Gdańsku na temat mobbingu. 
 Uzupełnienie składu Prezydium – wybór Anny Kocik  

i Anny Wojnicz (obecnie Woroniecka).

 Działania w obronie nauczycieli z Gimnazjum nr 2.
 Interwencja ws. wadliwego zarządzania szkołą przez dyrek-

tora SP nr 16.
 Udział w spotkaniu ws. kształcenia integracyjnego organi-

zowanym przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego.

III
  Spotkanie z członkami – pracownikami administracji i ob-

sługi ws. problemów pracowniczych.
 Współorganizacja z Sekcją Regionalną konferencji na temat 

problemów nauczycieli wychowania fizycznego.
IV 
 Spotkanie z Katarzyną Hall, zastępcą prezydenta Gdańska, 

na temat zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych.
 Stanowisko KM na temat wskaźników dotyczących arkuszy 

organizacyjnych, co byłoby niekorzystne w stosunku do eta-
tów specjalistów, etatów w świetlicy szkolnej.

V  
 Spotkanie z wiceprezydent Gdańska Katarzyną Hall na te-

mat organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych – wycofanie się p. prezydent z zamiaru łączenia porad-
ni i utworzenia filii w wyniku podjętych działań przez KM 
i współpracy z dyrektorami placówek.

 Udział w uroczystościach upamiętniających XX rocznicę 
wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku. 

VI 
 Szkolenie: Austria, Słowenia, Włochy – zapoznanie się z sys-

temem edukacyjnym tych państw i działaniem związków 
zawodowych. 

VII/VIII
 Udział w pracach 34 komisji ds. awansu zawodowego.
 Pielgrzymka na Jasną Górę połączona ze zwiedzaniem Kra-

kowa. Udział w konferencji na temat Nowe czasy wołają 
o świętych nauczycieli. 

VIII 
 Udział przewodniczącej KM w XXI Krajowym Zjeździe 

Delegatów w Legnicy – przyjęcie deklaracji programowej 
NSZZ „Solidarność”.

 Uroczystości sierpniowe – 27 rocznica powstania NSZZ 
„Solidarność”, pomoc organizacyjna. Wręczenie stypendiów 
ZRG NSZZ „Solidarność” uzdolnionej młodzieży z Pomo-
rza.

IX 
 Negocjacje ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli 

i podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, w wy-
niku których podwyższono wynagrodzenia zasadnicze.

 Spotkanie z przewodniczącym Sekcji Krajowej Stefanem 
Kubowiczem na temat programu NSZZ „Solidarność”, dzia-
łań SKOiW.

 Szkolenie w Anglii – „Zwiększanie osiągnięć uczniów i rozwój 
umiejętności myślenia w brytyjskim systemie edukacyjnym”. 

 W 2007 roku przedstawiciele Prezydium wzięli udział w 99 
konkursach na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

X  
 Spotkanie z Wojciechem Książkiem – przewodniczącym 

Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego m.in. 
ws. podwyżek płac.



20

 Obchody Dnia Edukacji Narodowej – spotkanie w sali 
Akwen z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 
wiceprezydenta Gdańska, władz związkowych – wręczenie 
medali KEN. Zabawa w Panu Tadeuszu łącznie z członkami 
NSZZ „Solidarność” z Gdyni (ponad 200 osób).

 Udział przewodniczącej KM w obradach nowo powołanej 
Gdańskiej Rady Oświatowej.

 Do Komisji Dyscyplinarnej powołano przedstawicieli Pre-
zydium KM.

 Pomoc w przygotowaniu konferencji ws. integracji uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach masowych organizowanej 
przez gdańską Sekcję Regionalną.

XI  
 Negocjacje Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
 Szkolenie dyrektorów na temat Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 
 Wystąpienie do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza  

ws. rozpoczęcia rozmów na temat zmian w Ponadzakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Niebę-
dących Nauczycielami.

XII  
 Udział w uroczystościach z okazji 37 rocznicy wydarzeń 

Grudnia 1970 roku.

2008  
I    
 Uzupełnienie składu Prezydium – jego nowym członkiem 

została Ewa Kuczyńska.
 Inauguracja studiów podyplomowych z socjoterapii i reso-

cjalizacji organizowanych przez KM i Instytut Doskonalenia 
Nauczycieli z udziałem Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej w Wejherowie.

 Doroczne spotkanie dyrektorów gdańskich placówek oświa-
towych – członków NSZZ „Solidarność”.

 Zabawa karnawałowa członków i sympatyków NSZZ „Soli-
darność” POiW w Panu Tadeuszu. 

 Choinka dla dzieci i wnuków członków naszej organizacji 
związkowej w sali gimnastycznej Państwowych Szkół Bu-
downictwa.

II  
 Spotkanie członków KM z wiceprezydent Gdańska Ewą 

Kamińską na temat problemów gdańskiej oświaty. 
 Szkolenie dotyczące awansu zawodowego.
 Konsultacje z przewodniczącym ZRG „S” Krzysztofem  

Doślą ws. akcji protestacyjnej.
 Oflagowanie szkół – akcja protestacyjna ws. podwyżek płac.  
 Zbieranie podpisów pod referendum protestacyjnym, Oby-

watelskim Projektem Zmiany Ustawy Karta nauczyciela 
dotyczącym wzrostu wynagrodzeń i zachowania prawa na-
uczycieli do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

 Pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo w konferencji zor-
ganizowanej przez Sekcję Regionalną na temat przedszkoli, 
problemów prywatyzacji tych placówek.

III    
 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – podsumowanie 

dwóch lat kadencji 2006–2008, wnioski na kolejne lata.  
 Udział w pikiecie w obronie praw pracowniczych w Enerdze.

 W bibliotece klasztoru na Jasnej Górze – 2007 r.

Szkolenie w Anglii – 2007 r.

Seminarium edukacyjne w Austrii – St. Stefan – 2007 r.
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VI   
 Seminarium w Papenburgu – poznanie niemieckiego i ho-

lenderskiego systemu edukacji.
 Pielgrzymka na Jasną Górę połączona ze zwiedzaniem Ojcow-

skiego Parku Narodowego i Pieskowej Skały, udział w konfe-
rencji Prawda o człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły.

VII/VII
 Uczestnictwo w 40 komisjach awansowych zakończonych 

pozytywnym wynikiem.
VIII  
 Wycieczka do Wilna.
 Uroczystości sierpniowe – wręczenie odznaczeń państwo-

wych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wręczenie 
uczniom stypendiów NSZZ „Solidarność”.

 Liczny udział członków w manifestacji w Warszawie pod 
hasłem „Godna praca i emerytura to godne życie”. 

IX  
  Udział w zebraniu KM Jacka Rybickiego – sekretarza Komi-

sji Krajowej NSZZ „Solidarność”, podsumowanie manifesta-
cji, omówienie dalszych działań Związku.

X 
 Przewodnicząca KM delegatem na Krajowy Zjazd Delega-

tów „Solidarności” w Wadowicach, gdzie szeroko omówione 
zostały problemy w oświacie.

 Spotkanie z przewodniczącym Sekcji Krajowej Stefanem 
Kubowiczem, sprzeciw Związku wobec zmian w Karcie na-
uczyciela, w tym zwiększenia pensum, odejścia od corocz-
nych negocjacji z jednostkami samorządu terytorialnego 
regulaminu wynagradzania 

 Udział członków KM w szkoleniu antymobbingowym organizo-
wanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe.

XI  
 Udział w pikiecie pod Sejmem w obronie wcześniejszych 

emerytur.  
 Spotkanie z sędzią sądu pracy na temat postępowań sądo-

wych, prawa pracy.
 Pomoc organizacyjna i udział w konferencji nt. „Sytuacji 

i problemów polskiej oświaty w związku z planem wpro-
wadzenia obowiązku szkolnego od szóstego roku życia” 
z udziałem przedstawiciela MEN.

XII
  Negocjacje regulaminu wynagradzania nauczycieli i płac 

pracowników administracji i obsługi (zwiększenie dodatku 
za wychowawstwo w gimnazjach i wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników administracji i obsługi).

 Udział w uroczystościach upamiętniających 38 rocznicę 
Grudnia ’70, pomoc organizatorom.

2009
I 
 Jasełka w wykonaniu uczniów SP nr 16 na spotkaniu 

świąteczno-noworocznym w sali Akwen. 
 Zabawa karnawałowa w restauracji Oleńka w Tucho-
miu.
II
 Sprzeciw wobec restrukturyzacji sieci szkolnej, w tym 
likwidacji X LO.

IV   
 Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku ws. zwięk-

szenia wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników ad-
ministracji i obsługi.  

 Seminarium „Edukacja we Włoszech”.
V  
 Udział w obchodach 20 rocznicy strajków 1988 roku. Na li-

ście strajkujących można znaleźć liczne nazwiska nauczycie-
li www.solidarnosc.gda.pl.

 Wynegocjowanie z Urzędem Miejskim w Gdańsku warun-
ków prywatyzacji przedszkoli przy wsparciu radnego Piotra 
Gierszewskiego – konieczna zgoda większości pracowników 
i rodziców. 

 Pełna morskich przygód wycieczka członków naszej organi-
zacji na Bornholm.  

 Udział w akcji w obronie pracowników Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

 Praca w komitecie organizacyjnym Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”.

 Sprzeciw KM wobec wytycznych miasta Gdańska na rok 
szkolny 2008/2009, w tym norm zatrudnienia specjalistów 
i bibliotekarzy.

Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku –  2008 r.

Seminarium we Włoszech – 2008 r.
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III  
 Uzupełnienie składu Prezydium – została wybrana Bożena 

Mazur.
 Pomoc w przygotowaniu konferencji „Rola świetlicy szkol-

nej w zapewnieniu odpowiedniej opieki i rozwoju ucznia” 
organizowanej przez Sekcję Regionalną, także udział w niej.

 Udział w debacie dotyczącej spraw gospodarczych i spo-
łecznych pod pomnikiem Poległych Stoczniowców,  
m.in. w sprawie likwidacji szkół.

IV  
 Uczestnictwo naszych delegatów w WZD Sekcji Regionalnej 

i w WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
V 
  List otwarty do prezydenta Gdańska ws. restrukturyzacji sie-

ci szkolnej, negatywne stanowisko KM ws. braku dialogu.
VI  
 Seminarium z zakresu doskonalenia zawodowego kadry 

kierowniczej i nauczycielskiej – Niemcy, Austria. 
 Pielgrzymka Nauczycieli do Częstochowy i sanktuariów 

świętokrzyskich, ufundowanie przez pielgrzymów złotego 
serduszka jako votum dla Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w Skarżysku-Kamiennej. Udział w konferencji Wychowanie 
to dzieło miłości.

VII/VIII
 Wycieczka na Ukrainę.   
 Wycieczka i rejs statkiem po kanale Elbląskim (pochylnie).
 Obchody 29 rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-

wych, wręczenie uczniom stypendiów NSZZ „Solidarność” 
w sali Akwen.

 Uczestnictwo członków Prezydium w 37 komisjach awanso-
wych.    

 Udział delegatów w WZD Sekcji Krajowej w Pułtusku.
IX
 Uczestnictwo w manifestacji w obronie przemysłu stocznio-

wego w Szczecinie i Zakładów Cegielskiego w Poznaniu. 
 Wspólny postulat z Sekcją Regionalną skierowany do Komi-

sji Krajowej o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego 
ws. zbadania, czy wprowadzone tzw. godziny karciane są 
zgodne z prawem.

X
 Udział w pikiecie w obronie zwolnionych pracowników 

spółki Interchem z Gdyni.
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Ho-

lenderskim w Gdańsku. 
 Seminarium edukacyjne w Finlandii na temat wysokich 

osiągnięć uczniów. 
 Udział przewodniczącej KM w obradach Krajowego Zjazdu 

Delegatów NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.
XI  
 Szkolenie ws. wyborów na nową kadencję. 
 Zbieranie podpisów pod Apelem do MEN ws. wykreślenia 

z ustawy Karta nauczyciela zapisu o realizacji przez nauczy-
cieli dodatkowych, niepłatnych godzin (art. 42 ust. 2).

XII
  Udział w konferencji ds. szkolnictwa zawodowego „Stan 

kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych 
zmian” zorganizowanej przez Sekcję Regionalną.  

Manifestacja pod Sejmem w obronie emerytur – 2008 r.

Szkolenie w Austrii w Saalbach – 2009 r.

Manifestacja w obronie Zakładów 
Cegielskiego w Poznaniu – 2009 r.
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 Spotkanie przedświąteczne dyrektorów szkół 
 Udział w manifestacji w obronie przemysłu stoczniowego 

i innych zakładów pracy.
 Obchody kolejnej rocznicy Grudnia ’70 i wprowadzenia sta-

nu wojennego.

2010 
I  
 Spotkanie świąteczno-noworoczne – wspaniały występ chó-

ru z XIX LO. 
 Zabawa karnawałowa w Panu Tadeuszu. 
II 
 Przygotowania do wyborów na kolejną kadencję – prze-

prowadzenie ankiety na temat działalności Prezydium KM, 
wnioski na następną kadencję, podziękowania za kadencję 
2006–2010.

III 
 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybory do KM 

na kadencję 2010–2014. Po raz trzeci (nieprzerwanie od 
2002 r.) przewodniczącą KM została Bożena Brauer. KM li-
czy 116 członków (przewodniczący kół i 15 osób wybranych 
przez MZD).

IV
 Wybór Prezydium KM: Hanna Kowalewska-Minkiewicz 

– zastępca przewodniczącej, Anna Kocik – sekretarz,  
Barbara Werbińska – skarbnik, Jacek Dzierżyński, Alek-
sander Jurkowski, Ewa Kuczyńska, Elżbieta Matocha, 
Bożena Mazur, Anna Ożóg-Lewińska, Janusz Sokoliński, 
Wojciech Szczepański, Teresa Szulc, Anna Woroniecka.

 Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, przewod-
niczącym sekcji zostaje Wojciech Książek, w skład Rady 
Sekcji wchodzi 11 członków KM, Krystyna Bojahr zosta-
je wiceprzewodniczącą i skarbnikiem sekcji, a Barbara  
Markiewicz sekretarzem.

 Zorganizowanie szkolenia z zakresu awansu zawodowego.  
 Uczestnictwo w manifestacji w Warszawie w obronie służby 

zdrowia.
 Udział (w tym pocztu sztandarowego w składzie: Alek-

sander Jurkowski, Stefania Jurkowska, Anna Woroniecka) 
w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie i Krako-
wie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonki Marii  
Kaczyńskiej i innych ofiar katastrofy lotniczej 10 kwietnia 
2010 r. pod Smoleńskiem (również w Gdańsku). 

Seminarium w Finlandii – 2009 r.

Członkowie Koła Emerytów na spotkaniu świąteczno-noworocz-
nym – 2010 r. Pierwsza od prawej Urszula Targowska, przewod-
nicząca Koła Emerytów do 2010 r. Stoi Barbara Markiewicz,  prze-
wodnicząca Koła od 2010 r. 

MZD – wybory na kadencję 2010–2014
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V
 Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym 
Sekcji Krajowej zostaje Ryszard Proksa, a Bożena Brauer 
i Krzysztof Jędrzejczyk wchodzą w skład Rady Sekcji.

 Wycieczka do Warszawy, m.in. zwiedzanie Sejmu i Senatu 
RP.   

 Seminarium edukacyjne w Szwajcarii francuskojęzycznej 
– poznanie systemu edukacji i zarządzania szkołami.

 Udział w pracach na rzecz Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
VI
 Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność”, przewodniczącym ZRG zostaje ponow-
nie Krzysztof Dośla (od 2002 r.), a w skład ZRG wchodzą  
Bożena Brauer i Hanna Kowalewska-Minkiewicz.

 Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku w związku 
z brakiem dialogu w oświacie, wręczenie woje-
wodzie pomorskiemu 21 postulatów, m.in. od-
stąpienia od obowiązkowych niepłatnych godzin 
nauczycieli i cofnięcia niekorzystnych zmian 
w szkolnictwie specjalnym. Oflagowanie szkół na 
znak protestu.  

 Uczestnictwo w uroczystościach beatyfikacyj-
nych ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

 Organizacja seminarium edukacyjnego w Niem-
czech i Szwajcarii niemieckojęzycznej.

VII/VIII
 Udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego 

(48 posiedzeń).
 Organizacja wyjazdu na Pielgrzymkę Nauczycieli na 

Jasną Górę oraz Lichenia i Kalisza. Udział w konfe-
rencji Jedność z Bogiem – drogą do jedności z człowie-
kiem.

 Obchody 30 rocznicy powstania NSZZ „Solidar-
ność”, w tym VIII edycja stypendiów NSZZ „Solidarność” 
dla uzdolnionych uczniów. 

 Organizacja wycieczki na Krym. 
IX
  Zbieranie podpisów pod petycją o odwołanie minister edu-

kacji narodowej Katarzyny Hall.
 Akcja protestacyjna – pikieta pod Urzędem Rady Ministrów 

w związku z brakiem odpowiedzi na postulaty oświatowej 
„Solidarności”, międzynarodowa manifestacja w Brukseli 
i w Warszawie pod hasłami sprzeciwu wobec cięć budżeto-
wych i braku bezpieczeństwa socjalnego.  

 Negocjacje z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku ws. podwyżek wynagrodzeń administracji i ob-
sługi oraz dodatków dla woźnych w przedszkolach specjal-
nych.

X
 Obchody 30-lecia NSZZ „Solidarność” i Dnia Edukacji Na-

rodowej, w tym: 
– msza św. oraz odsłonięcie tablicy na budynku przy ul. 

Osiek w Gdańsku (pierwszej siedziby naszej organizacji) 
upamiętniającej powstanie oświatowej „Solidarności” 
i jej twórców – Bronisława Sarzyńskiego i Romana 
Lewtaka, 

Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Parlamentu RP – 2010 r.

Seminarium w Szwajcarii – 2010 r.

21 postulatów oświatowych złożonych wojewodzie 
pomorskiemu podczas pikiety – 2010 r.

Manifestacja 
w Brukseli 
– 2010 r.
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– organizacja konferencji pt. „Polski nauczyciel w drodze 
ku wolności” przy udziale gdańskiego Oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej,

– wystawa „15-stu w biegu”, upamiętniająca Polaków zwią-
zanych z harcerstwem,

–  wręczenie odznak Sekcji Krajowej i podziękowań.
 Negocjacje z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku ws. podwyżek dla pracowników administracji 
i obsługi.

 XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Nowym 
przewodniczącym Komisji Krajowej został Piotr Duda. Region 
Gdański reprezentowało 20 delegatów, wśród nich przewodni-
cząca KM Bożena Brauer.

XI
 Akcja protestacyjna – pikieta w Piotrkowie Trybunalskim 

w obronie pracowników Kauflandu z udziałem przedstawi-
cielek gdańskiej KM.

XII
 Interwencja w Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nad-

miernego obciążenia nauczycieli dyżurami śródlekcyjnymi.
 Europejskie Dni Protestu – przekazanie posłom pakietów in-

formacyjnych (m.in. listu otwartego, projektu zmian art. 42 
Karty nauczyciela, stanowisk i postulatów związkowych). 

 Obchody 40 rocznicy Grudnia ’70.
 Spotkanie przedświąteczne z dyrektorami szkół – członkami 

NSZZ „Solidarność”. 

2011
I 
 Noworoczne spotkanie KM z Januszem Śniadkiem – prze-

wodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w la-
tach 2002–2010, Stefanem Kubowiczem – przewodniczącym 
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
w latach 1990–2010, Krzysztofem Doślą – przewodniczą-
cym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
Wojciechem Książkiem – przewodniczącym Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 
byłymi przewodniczącymi komisji zakładowych i laureata-
mi odznaczeń związkowych, władzami miasta Gdańska i za-
przyjaźnionymi komisjami.  

 Organizacja wycieczki do Egiptu. 
 Opiniowanie zmian w Karcie nauczyciela i innych usta-

wach.
II
 Organizacja zbiorowego wyjścia do kina na film „Czarny 

Czwartek” o wydarzeniach grudniowych.
 Omówienie nowego prawa oświatowego w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i problemów z tym związa-
nych z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 Choinka dla dzieci i wnuków członków NSZZ „Solidarność” 
oraz bal karnawałowy w hotelu Gniecki w Przejazdowie.

  Wyróżnienie dla naszej organizacji przyznane przez ZRG za 
aktywny udział w akcjach związkowych w 2013 roku. 

III
 Przekazanie uwag do projektu zmian w ustawie o systemie 

oświaty i ustawie Karta nauczyciela.

 Manifestacja w Warszawie – 2010 r.

30-lecie, odsłonięcie tablicy na budynku przy ul. Osiek z udziałem 
rodziny Romana Lewtaka i Bronisława Sarzyńskiego – 2010 r. 

Podziękowania dla prze-
wodniczącego Stefana  
Kubowicza w związku  
z zakończeniem działalno-
ści związkowej – 2011 r.

Prezydium KM z posłem Januszem Śniadkiem, byłym prze-
wodniczącym KK NSZZ „Solidarność”– 2011 r. 
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Wycieczka do Egiptu – 2011 r. Fot. Bożena Mazur

 Rysunek Mariana Matochy w związku z akcją zbierania podpisów 
pod petycją o odwołanie minister Katarzyny Hall – 2011 r. 

 Manifestacja Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
– 2011 r.

 Współorganizacja z Sekcją Oświaty konferencji pt. „Sytu-
acja pedagogów i psychologów w szkołach w świetle zmian 
w systemie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych”.

 Działania NSZZ „Solidarność” w sprawie odwołania mi-
nistra edukacji narodowej Katarzyny Hall, m.in. zebranie 
w Gdańsku 5678 podpisów jako wyrazu niezadowolenia 
środowiska oświatowego wobec stanowionego prawa.

 Powołano Gdańską Radę Oświatową z przewodniczącym 
prof. Edmundem Wittbrodtem, w jej skład weszła przewod-
nicząca KM.

IV
 Udział w akcji protestacyjnej, w tym w pikiecie pod Urzę-

dem Rady Ministrów w Warszawie i przekazanie petycji 
wraz z podpisami o odwołanie minister edukacji narodowej 
Katarzyny Hall. 

 Udział w proteście zorganizowanym przez Sekcję Oświaty 
w obronie szkoły w Piekle,  sprzeciw wobec jej likwidacji. 

 Apel Sekcji Oświaty do wojewody pomorskiego i zarządów 
wojewódzkich wszystkich partii o zahamowanie procesu li-
kwidacji szkół i przedszkoli, właściwego procesu wdrażania 
sześciolatków w szkołach oraz zapewnienia oferty terapeu-
tycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych.  

 Negocjacje z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku ws. podwyżek dla pracowników administracji 
i obsługi po wsparciu radnych z Komisji Edukacji.

V
 Manifestacja Regionu Gdańskiego w ramach ogólnopolskiej 

akcji w związku z obroną miejsc pracy i poszerzaniem się 
obszarów biedy.  

 Organizacja wycieczki do Krakowa pt. „Magiczny Kraków”. 
 Udział w pracach komitetu organizacyjnego Konkursu 

„Ośmiu Wspaniałych”.
VI
 Sprzeciw wobec planów restrukturyzacji sieci szkół, likwi-

dacji placówek oświatowych w Gdańsku oraz zwolnień na-
uczycieli – stanowisko KM, rozmowy w Wydziale Edukacji 
magistratu i Komisji Edukacji Rady Miasta.

 Manifestacja w Warszawie pod hasłem „Polityka wasza 
– bieda nasza” w sprawie ustalenia m.in. minimalnego wy-
nagrodzenia na poziomie 50 procent przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej.

 „Białe noce w Inflantach” – organizacja wycieczki do Estonii 
i na Łotwę. 

 Organizacja wyjazdu na Pielgrzymkę Nauczycieli na Jasną 
Górę połączoną ze zwiedzaniem Gniezna. Udział w konfe-
rencji Szkoła we współpracy z rodziną i Kościołem.

VII/VIII
 Udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego (28 po-

siedzeń).
 Obchody 31 rocznicy NSZZ „Solidarność” z Regionem 

Gdańskim, w tym IX edycja wręczenia stypendiów NSZZ 
„Solidarność” najzdolniejszym uczniom z województwa po-
morskiego.

IX
 Wybór uzupełniający skład Prezydium KM. Dołączyły Re-

nata Kamińska i Alicja Połońska.
 Negocjacje w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdań-

sku z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska, skarbnika 
i kierownictwa WE ws. regulaminu wynagradzania nauczy-
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cieli. Nakreślenie kierunku zmian, m.in. wzrost dodatków 
funkcyjnych za wychowawstwo w szkołach zawodowych.

 Rozmowy w Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Rady 
Miasta Gdańska ws. placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych.

 Służba przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
 Organizacja seminarium edukacyjnego we Włoszech nt. za-

rządzania i organizacji oświaty na przykładzie rejonów Pog-
gibonsi i Vinceza. 

X
 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Mieście 

Aniołów. Podziękowania dla wyróżniających się przewodni-
czących kół.

XI
 Zaangażowanie KM w przeciwstawienie się zamiarowi li-

kwidacji placówek oświatowych przez miasto Gdańsk bez 
zachowania właściwych procedur i racjonalnych przesła-
nek.

 Spotkanie robocze nt. emerytur nauczycieli i pracowników 
oświaty z p. naczelnik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Walka z nadmierną biurokracją w pracy szkół i nauczycieli, 
zbędną dokumentacją.

 Spotkanie ws. szkolnictwa zawodowego z udziałem eksper-
tów z Ministerstwa Edukacji Narodowej, omówienie nowej 
podstawy programowej, klasyfikacji zawodów oraz sytuacji 
nauczycieli w świetle proponowanych zmian.

XII
 Działania NSZZ „Solidarność” w związku z zamiarem rządu 

RP Donalda Tuska podniesienia wieku emerytalnego.
 Obchody 41 rocznicy Grudnia ’70, 30 rocznicy wprowadze-

nia stanu wojennego.  
 Dyskusja nad priorytetami Sekcji Krajowej Oświaty i Wy-

chowania NSZZ „Solidarność”.
 Rozmowy o „Gdańszczaninie 2020” i krytyczna ocena pracy 

Gdańskiej Rady Oświatowej.
 Spotkanie z dyrektorami gdańskich placówek oświatowych 

– członkami NSZZ „Solidarność. Omówienie sytuacji, pro-
blemów i nakreślenie form współpracy, życzenia świąteczne.

2012
I
 Świąteczno-noworoczne spotkanie KM z władzami i dzia-

łaczami związkowymi, przedstawicielami miasta Gdańska 
i zaprzyjaźnionymi komisjami.

 Organizacja Pielgrzymki do Ziemi Świętej. 
II
 Działania NSZZ „Solidarność” w obronie praw pracowni-

czych, zbieranie podpisów pod referendum ws. planowane-
go podwyższenia wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r. 
W sumie NSZZ „Solidarność” zebrał ponad 2 miliony pod-
pisów przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego.

 Choinka dla dzieci członków NSZZ „Solidarność” oraz bal 
karnawałowy dla członków i sympatyków w restauracji Oło-
wianka. 

 Zmiany w Prezydium Sekcji Regionalnej Oświaty: Anna 
Kocik zostaje wiceprzewodniczącą i skarbnikiem, a Hanna 
Kowalewska-Minkiewicz sekretarzem Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Człon-
kiem Prezydium jest również przewodnicząca KM Bożena 
Brauer.

III
 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – sprawozdanie 

z działań naszej organizacji oraz podjęcie uchwał, apeli 
i stanowisk, m.in. w sprawie zatrudnienia nauczycieli do 
oddziałów zerowych, zatrudnienia administratorów sieci 
w szkołach, zaprzestania monitorowania jakości edukacji za 

Seminarium edukacyjne we Włoszech – 2011 r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
– nad Jordanem – 2012 r.



28

pomocą „Gdańskich Lwów” (ostatecznie miasto wycofało 
się z projektu) oraz dnia otwartego w soboty.

  Początek działalności wspólnoty duszpasterstwa nauczycieli 
i pracowników gdańskiej oświaty.   

  Udział w debacie nt. szkolnictwa zawodowego.
 Akcja protestacyjna, w tym pikieta pod Zarządem Portu 

Morskiego w Gdańsku przeciwko zwolnieniom służb prze-
ciwpożarowych. 

 Pikieta pod budynkiem Dialogu ws. wieku emerytalnego 
kobiet, pikieta pod Sejmem ws. podwyższenia wieku emery-
talnego. 

IV
 Współorganizacja z Sekcją Regionalną konferencji „Proble-

my szkół i nauczycieli w związku ze zmianą od 1 września 
2012 r. w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”.

V
 Akcja protestacyjna, w tym pikieta pod MEN ws. nowej pod-

stawy programowej, pod Urzędem Wojewódzkim w Gdań-
sku ws. problemów w oświacie.  

 Praca w komitecie organizacyjnych Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”.

 Konkurs Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki 1981–
–2012”, współorganizacja z Sekcją Oświaty finału konkursu. 

 Pikieta pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w sprawie 
podniesienia wieku emerytalnego. 

VII/VIII
 Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę oraz do sanktuariów 

śląskich (Góra św. Anny, Wambierzyce, Piekary Śląskie).
Udział w konferencji Jesteście solą i światłem. 

 Udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego (13 po-
siedzeń). 

 Obchody 32 rocznicy NSZZ „Solidarność” z Regionem 
Gdańskim, w tym X edycja wręczenia stypendiów NSZZ 
„Solidarność” uczniom. 

 Organizacja wycieczki do Petersburga. 
IX
 Manifestacja NSZZ „Solidarność” w Warszawie pod hasłem 

„Obudź się, Polsko”.
 Sprzeciw wobec zawężania przez miasto możliwości korzy-

stania z urlopów zdrowotnych przez nauczycieli, tworzeniu 
kodeksów etycznych i nadużywaniu funkcji powierzenia 
obowiązków dyrektora placówek oświatowych zamiast prze-
prowadzania konkursów.

 Organizacja seminarium edukacyjnego we Włoszech i Au-
strii pt. „Oświata we Włoszech i Austrii oraz działania 
związków zawodowych”.  

X
 Organizacja seminarium edukacyjnego w Hiszpanii na te-

mat „Systemu edukacyjnego w Katalonii”. 
 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Domu 

Technika. Podziękowania, odznaki Sekcji Krajowej, występ 
koleżanek i kolegów z Prezydium w hiszpańskich rytmach. 

 Propozycje samorządów w sprawie zmian w Karcie nauczy-
ciela: podwyższenie pensum, zatrudnienie na czas określo-
ny, skrócenie urlopu wypoczynkowego, zmiany w urlopach 
zdrowotnych i inne. Przyjęcie radykalnych metod działania 
oświatowej „Solidarności” sprzeciwiających się niekorzyst-
nym zmianom.

Zabawa karnawałowa na Ołowiance – występ 
artystyczny członków Prezydium –  2012 r.

Wpis pielgrzymów do księgi pamiątkowej w Sanktu-
arium w Piekarach Śląskich – 2012 r.

Wycieczka do Petersburga – 2012 r.

Manifestacja w Warszawie pod hasłem 
„Obudź się, Polsko” – 2012 r.
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 Spotkanie z zastępcą prezydenta Gdań-
ska, omówienie założeń programu „Od szkoły 
otwartej do lidera wspólnoty lokalnej”.
 Ks. Krzysztof Nowak dekretem ks. arcybi-
skupa Sławoja Leszka Głódzia zostaje duszpa-
sterzem oświatowej „Solidarności” w Gdańsku. 
Tym samym powrót naszego Związku do zaan-
gażowania się we wspólnotę Kościoła.  
XI
 Szkolenie związkowe „Rozwój związku”.
XII
 Obchody 42 rocznicy Grudnia ’70, udział 

pocztów sztandarowych gdańskich szkół w uroczystości pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców.

 Stanowisko Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” ws. polityki oświatowej i sprzeciw wobec obniżania ja-
kości edukacji, pogarszania warunków nauczania i uczenia 
się oraz destabilizacji systemu oświaty i warunków pracy.

 Pomoc Sekcji Regionalnej w organizacji konferencji na temat 
sytuacji pracowników administracji i obsługi oraz apel uczest-
ników o zwiększenie nakładów finansowych, wprowadzenie 
regulacji prawnych, zawierania umów na czas nieokreślony, 
utrzymania obsługi księgowej w placówkach oświatowych. 
Sprzeciw wobec zamiarów likwidacji stołówek szkolnych 
i wprowadzania do szkół zewnętrznych firm sprzątających.

 Udział członków Prezydium w spotkaniu z przedstawiciela-
mi Kuratorium Oświaty, w tym z pomorskim wicekuratorem 
oświaty. Dotyczyło ono problemów biurokracji szkolnej, po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, ramowych 
planów nauczania oraz realizacji obowiązkowych, dodatko-
wych, niepłatnych 1–2 godzin, wynikających z art. 42 ust. 2 
pkt 2 Karty nauczyciela.

2013
I
 Świąteczno-noworoczne spotkanie KM z władzami miasta 

Gdańska i działaczami związkowymi w sali Akwen.
  Uroczyste spotkanie z dyrektorami szkół – członkami NSZZ 

„Solidarność”.

Seminarium edukacyjne w Barcelonie – 2012 r.

 Dekret ustanawiający ks. Krzysztofa Nowaka duszpasterzem 
oświatowej Solidarności” –  2012 r.

Spotkanie członków KM z zastępcą prezydenta miasta Gdańska 
Ewą Kamińską i kierownictwem Wydziału Edukacji – 2013 r.
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  Organizacja choinki dla dzieci członków NSZZ „Solidar-
ność” (luty) oraz zabawy karnawałowej w Czarnej Perle 
w Przejazdowie. 

II  
  Sprzeciw oświatowej „Solidarności” w Gdańsku wobec pro-

ponowanych zmian przez MEN w Karcie nauczyciela doty-
czących m.in. urlopów wypoczynkowych i urlopów dla po-
ratowania zdrowia. Domagamy się wykreślenia tzw. godzin 
karcianych, objęcia Kartą nauczyciela wszystkich nauczycieli 
i określenia pensum dla specjalistów, ustalenia standardów.

  Spotkanie z zastępcą prezydenta Gdańska Ewą Kamińską 
i przedstawicielami Wydziału Edukacji – przedstawienie 
problemów środowiska oświatowego, zwłaszcza związa-
nych z funkcjonowaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej 
i Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.  

  Plan wdrażania od 1 września 2013 r. pilotażowo, a od  
1 września 2014 obowiązkowo, Gdańskiej Platformy Edu-
kacyjnej, zamiar miasta Gdańska scentralizowania usług 
księgowo-kadrowych w przedszkolach, podwyższenia pen-
sum dla pedagogów, psychologów i logopedów – negatywna 
opinia NSZZ „Solidarność”.

III
 Pikieta pod Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdań-

sku (ok. 1000 osób) – domagano się dialogu społecznego 
i godnego traktowania pracowników. 

  80-lecie Bogumiła Soczyńskiego – wieloletniego prawnika 
oświatowej „Solidarności”, niezwykle oddanego sprawom 
ludzi i NSZZ „Solidarność” (profesjonalna, perfekcyjna 
i merytoryczna praca, pomoc prawna wielu tysiącom osób, 
znajomość prawnych mechanizmów rządzących oświatą).

  Współorganizacja z Sekcją Regionalną wojewódzkiego kon-
kursu muzyczno-plastycznego „Polska – moje miejsce, mój 
kraj”.

  Organizacja spotkania z przedstawicielem Państwowej In-
spekcji Pracy, przybliżenie zakresu podmiotowego PIP, 
przedmiotu kontroli i sankcji oraz roli społecznego inspek-
tora pracy.

IV
 Krytyczna ocena systemu finansowania oświaty przez 

uczestników konferencji Sekcji Oświaty w Gdańsku nt. „Fi-
nansowanie szkół – stan obecny, a problem standardów edu-
kacyjnych” z udziałem ministra Lecha Sprawki.

  Przybliżenie zagadnień i problemów związanych z mobbin-
giem w miejscu pracy przez przewodniczącą Zespołu Anty-
mobbingowego przy KM. Omówienie strategii i kolejnych 
kroków w sytuacji zetknięcia się z mobbingiem.

V
 20 rocznica strajku w oświacie. Zaprezentowana jedność 

w 1993 r. pracowników oświaty w walce o dobro polskiej 
szkoły i godność pracowników oświaty w efekcie spowodo-
wała wycofanie się rządu Hanny Suchockiej z planu pod-
niesienia pensum o 4–6 godzin dydaktycznych, tym samym 
uratowano tysiące miejsc pracy.

  Ogólnopolska akcja referendalna dotycząca form sprzeci-
wu wobec niezadowolenia członków NSZZ „Solidarność” 
i wprowadzenia niekorzystnych zmian w prawie. W referen-
dum wzięło udział 1086 członków z 97 kół, którzy w zdecy-
dowanej większości opowiedzieli się za strajkiem.

 Smoleńsk – wycieczka na Kresy – 2013 r. Fot. Hanna Minkiewicz

Wyniki badań IBE dotyczących czasu pracy nauczycieli – 2013 r.

  Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej prowadził badania czasu pracy nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących między wrześniem 2011 
roku a grudniem 2012 roku i – ku zaskoczeniu zleceniodaw-
cy – ustalił go na poziomie 46 godzin 40 minut tygodnio-
wo. 

  Udział w pracach komitetu organizacyjnego Konkursu 
„Ośmiu Wspaniałych”.

VI 
 Organizacja pielgrzymki na Jasną Górę ze zwiedzaniem 

Opola. Udział w konferencji Wierzę w Jezusa.
VII/VIII  
 Udział w pracach komisji ds. awansu zawo-
dowego.
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X
 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w restauracji 

Ołowianka.
 Udział w konferencji prasowej – protest przeciwko likwida-

cji szkół, zwalnianiu nauczycieli, biurokracji w szkołach. 
  Rozmowy z władzami oświatowymi na temat Gdańskiej 

Platformy Edukacyjnej i szkoły w Kokoszkach, krytyczna 
ocena platformy GPE przez całe środowisko oświatowe, za-
strzeżenia KM do sposobu przekazywania nowo budowa-
nej szkoły, tym samym wielomilionowego majątku miasta 
Gdańska, podmiotom niepublicznym.

  Organizacja dwudniowej wycieczki do Warszawy.
XI
 Kontynuacja akcji protestacyjnej „Dość lekceważenia społe-

czeństwa” w Gdańsku – przemarsz ulicami miasta od Bramy 
nr 2 Stoczni Gdańskiej i wiec na Długim Targu. 

  Organizacja bezpłatnego kursu podstaw obsługi komputera 
i działania Internetu dla pracowników administracji i obsłu-
gi.

 Podsumowanie działań NSZZ „Solidarność” w obronie pol-
skiej oświaty i ustawy Karta nauczyciela.

XII
 Obchody 43 rocznicy Grudnia ’70 i 32 rocznicy wprowa-

dzenia stanu wojennego, udział pocztów sztandarowych 
gdańskich szkół w uroczystości pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. 

  Spotkanie z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem 
w sprawie zmiany statusu nauczycieli placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, wdrażania Gdańskiej Platformy Edu-
kacyjnej z licznymi nieprawidłowościami i utrudnieniami 
dla pracowników szkół i placówek oświatowych, podwyżek 
wynagrodzeń i dodatków. 

2014
I
 Świąteczno-noworoczne spotkanie KM z władzami i działa-

czami związkowymi, przedstawicielami miasta. 
 Spotkanie z dyrektorami szkół – członkami NSZZ „Solidar-

ność”, życzenia na nowy rok, omówienie problemów z per-
spektywy szefów placówek oświatowych.

  Choinka dla dzieci i wnuków członków naszej organizacji 
w sali Akwen.

II
 Negatywne stanowisko KM wobec projektu prezydenta mia-

sta Gdańska dotyczącego przekazania budowanej za ponad 
36 milionów złotych szkoły w Kokoszkach podmiotowi nie-
publicznemu, nieprawidłowości w czasie prac komisji kon-
kursowej w zakresie wyłaniania oferenta, balansowanie na 
pograniczu prawa.

  Organizacja zabawy karnawałowej dla członków i sympaty-
ków w Czarnej Perle w Przejazdowie. 

III
 Wybory na nową kadencję – przewodniczącą została po-

nownie Bożena Brauer, wybrano też 8 delegatów na 
WZD Regionu Gdańskiego i 30 delegatów na WZD Sek-

cji Regionalnej. W skład KM weszło 115 osób 

 Manifestacja w Warszawie „Dość lekceważenia społe-
czeństwa” – 2013 r.

Konferencja prasowa przed budynkiem ZRG NSZZ „Solidarność” 
– 2013 r.

 Obchody 33 rocznicy NSZZ „Solidarność” z Regionem 
Gdańskim, w tym XI edycja wręczenia stypendiów NSZZ 
„Solidarność” uzdolnionej młodzieży.

 Organizacja wycieczki na Kresy, do Smoleńska i Katynia.  
IX 
 Manifestacja trzech central związkowych w Warszawie pod 

hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” przeciwko anty-
pracowniczej i antyzwiązkowej polityce rządu. 

  Sprzeciw KM wobec prób zwiększenia przez miasto Gdańsk 
pensum nauczycieli psychologów, pedagogów i logope-
dów oraz utrudniania skorzystania z urlopu dla poratowa-
nia zdrowia przez nauczycieli (zablokowanie 
uchwały).
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wraz z przewodniczącą. Wybór Prezydium KM – Hanna  
Kowalewska-Minkiewicz – zastępca przewodniczącej, 
Anna Kocik – sekretarz, skarbnik, Tadeusz Bielecki,  
Katarzyna Brzeskowska, Jacek Dzierżyński, Renata  
Kamińska, Ewa Kuczyńska, Bożena Mazur, Alicja  
 Połońska, Janusz Sokoliński, Anna Woroniecka.

  Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do ko-
ścioła Bożego Ciała, gdzie odbywają się spotkania duszpa-
sterstwa nauczycieli. 

V
    Organizacja Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – przewodni-

cząca KM została przewodniczącą komitetu organizacyjnego 
– rozdanie nagród laureatom i finalistom w Sali Herbowej Ra-
tusza w Gdańsku – XV edycja.

  Spotkanie z prezydentem Gdańska – złożenie wniosku o od-
wołanie zastępcy prezydenta Ewy Kamińskiej w związku ze 
złym funkcjonowaniem platformy edukacyjnej, brakiem nad-
zoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i porozu-
mienia ws. warunków przejścia nauczycieli z tych placówek 
na warunki pracy pracowników samorządowych – duże straty 
w wynagrodzeniach. Negatywna opinia NSZZ „Solidarność” 
dotycząca likwidacji Wydziału Edukacji i włączenia go do 
Wydziału Rozwoju Społecznego.

VI  
 Problemy z Gdańską Platformą Edukacyjną (złe funkcjo-

nowanie platformy wprowadzonej przez gdańskie władze 
oświatowe utrudniało pracę dyrektorów i nauczycieli).

VII
 Pielgrzymka do Częstochowy i Krakowa. Udział w sympo-

zjum ewangelizacyjnym Moc nawrócenia.
  Wyjazd szkoleniowy do Niemiec: „Współpraca polsko-nie-

miecka w obszarze rozwiązywania współczesnych proble-
mów edukacyjnych w Europie” w ramach I projektu z udzia-
łem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 Udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego.
VIII 
 Obchody Sierpnia ’80, wręczenie stypendiów uczniom w ra-

mach XII edycji Funduszu Stypendialnego z udziałem prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra 
Dudy.

X 
 30 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – udział przed-

stawicieli oświaty w uroczystościach w bazylice pw. św. Bry-
gidy w Gdańsku.

 Obchody Dnia Edukacji Narodowej – uroczysta kolacja 
w restauracji Hacjenda.   

  Rozpoczęcie szkoleń komputerowych dla administracji i ob-
sługi.

  Rewizyta związkowców z GEW – Niemcy, Konstanz (spo-
tkania z dawnymi i obecnymi działaczami w siedzibie NSZZ 
„Solidarność”, zapoznanie z historią naszego Związku, wizyty 
w szkołach, zwiedzanie Gdańska, Westerplatte i Malborka). 

XII 
 Udział w uroczystościach grudniowych – spotkanie pocztów 

sztandarowych z gdańskich szkół pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców.   

  Przedświąteczne spotkanie z dyrektorami szkół – członkami 
NSZZ „Solidarność”.

  Pikieta w Warszawie w ramach protestu w oświacie z powo-
du braku podwyżek. 

Sztandar KM – wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego do 
kościoła pw. Bożego Ciała. Skład pocztu sztandarowe-
go: od lewej Anna Woroniecka, Aleksander i Stefania 
Jurkowscy  – 2014 r.

Plakat in-
formujący 
o uroczy-
stościach 
wprowa-
dzenia 
relikwii do 
kościoła 
Bożego Cia-
ła – 2014 r.

Wizyta związkowców z Niemiec w Szkołach 
Gastronomiczno-Hotelarskich – 2014 r.
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2015

I 
 Nowy ustrój szkolny. Sprzeciw wobec planów zlikwidowania 

gimnazjów. 
 Przeprowadzenie ankiety w gdańskich szkołach, obrona 15-

-letniego dorobku gimnazjów.
 Oflagowanie placówek. 
 Zabawa karnawałowa w Leszczynowym Dworku w Gdań-

sku. 
II 
  Choinka dla dzieci i wnuków członków gdańskiej Między-

zakładowej Organizacji Związkowej. 
  Obrona Pałacu Młodzieży w Gdańsku przed likwidacją, wy-

cofanie się miasta z kontrowersyjnych planów restruktury-
zacyjnych na skutek protestów.  

III
  Wycieczka do Berlina i na Wyspę Tropikalną.
  Udział członków gdańskiej KM w protestach zorganizowa-

nych przez ZRG, wywieszenie flag z napisem „Protest”, do-
maganie się dialogu z rządzącymi.   

  Pomoc KM w organizacji przez Sekcję Oświaty części pla-
stycznej Wojewódzkiego Konkursu  „Polska – moje miejsce, 
mój kraj”, na który wpłynęło 80 prac. 

IV
  Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.  
  Udział w manifestacji w Warszawie – przekazanie petycji 

premier Ewie Kopacz, m.in. w sprawie zaprzestania prywa-
tyzacji szkół i rzeczowej debaty o polskiej oświacie. 

  Wizyty w biurach poselskich, przekazanie żądań i postu-
latów NSZZ „Solidarność”, również w zakresie oświaty, 
w obronie Karty nauczyciela.

V 
 Finał Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Ratuszu Miasta 

Gdańska.
  Wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zanego-

wanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. 
szkoły w Kokoszkach, który odrzucił skargę KM, uznanie 
skargi za zasadną.

  Przygotowanie i udział w konferencji na temat świetlic zor-
ganizowanej przez Sekcję Regionalną Oświaty w Gdańsku.  

Pikieta w Warszawie  w związku z brakiem podwyżek wynagro-
dzeń – 2014 r.

Choinka dla dzieci w sali Akwen – 2015 r.

Manifestacja – obrona Pałacu Młodzieży przed 
likwidacją – 2015 r. Fot. Renata Kamińska

Manifestacja w Warszawie pod Urzędem Rady Mini-
strów m.in. przeciwko prywatyzacji szkół – 2015 r.
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 Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej twórczości pa-
triotycznej poprzez współorganizowanie z Sekcją Oświa-
ty Wojewódzkiego Konkursu „Polska – moje miejsce, mój 
kraj” z udziałem około 300 wykonawców. 

VI
  Organizacja wycieczki do Wrocławia. 
VI/VII
  Organizacja pielgrzymki do Częstochowy ze zwiedzaniem 

Kalisza w drodze powrotnej. Udział w sympozjum ewange-
lizacyjnym Tutaj wszystko się zaczęło.

  Udział w pracach komisji awansowych.
VIII
   Wystawa prac Andrzeja Piwarskiego w Münster w Niem-

czech zorganizowana przez gdańską KMPOiW w ramach 
wspólnego projektu z Fundacją Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej.  

 Organizacja wycieczki do Rumunii.
  Obchody 35-lecia NSZZ „Solidarność”, między innymi 

koncert „MY – Naród” na terenach Stoczni Gdańskiej, wrę-
czenie stypendiów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. 

IX
  Powstanie filmu o gdańskiej oświatowej „Solidarności” 

z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” (do obejrzenia na na-
szej stronie internetowej www.solidarnosc.pomorze.pl). 

X
  Udział w manifestacji w Warszawie pod Urzędem Rady 

Ministrów wraz z innymi centralami związkowymi działa-
jącymi w oświacie.

  Skierowanie petycji do premier Ewy Kopacz o zwiększe-
nie nakładów na edukację, podniesienie płac, zahamowanie 
prywatyzacji szkół i procesu łamania prawa przez niektóre 
organy prowadzące.   

  Ponowne rozpatrzenie sprawy szkoły w Kokoszkach przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek wyroku Na-
czelnego Sądu Administracyjnego. Uznanie skargi na prezy-
denta miasta Gdańska za zasadną. Szkoła została powołana 
z naruszeniem prawa. 

  Obchody 35 rocznicy powstania MOZPOiW połączone 
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej – złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą założycieli oświatowej „Solidar-
ności” – Bronisława Sarzyńskiego i Romana Lewtaka. 

  Spotkanie w sali Akwen połączone z projekcją filmu o dzia-
łalności gdańskiej KM. 

  Wręczenie podziękowań i odznak SKOiW. 
XI  
  Powstanie nowej strony internetowej www.solidarnosc.po-

morze.pl z możliwością zamieszczania multimediów.
XII 
 Udział pocztów sztandarowych z gdańskich szkół w uro-

czystościach grudniowych pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Przedświąteczne spotkanie z dyrektorami 
szkół – członkami NSZZ „Solidarność”.

2016
I 
  Spotkanie noworoczne z gościnnymi występami zespołu 

z SP nr 81 – koncert kolęd i pastorałek. 

 Plakat informujący o konferencji – 2015 r.

Sara Skrzydlińska, laureatka II miejsca Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” – 2015 r.  
Fot. Renata Kamińska 

Wystawa prac Andrzeja  Piwarskiego w Münster – 2015 r.  
Fot. Lidia Dąbrowska
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Uroczystość 
wręczenia sty-
pendiów ZRG 
NSZZ „Solidar-
ność” z udziałem 
Prezydenta 
Andrzeja Dudy 
– 2015 r.

 Manifestacja pod URM 
w Warszawie m.in. o zwięk-
szenie nakładów na oświatę 
– 2015 r.

 Byli przewodniczący KZ/KM POiW NSZZ  
„Solidarność” w Gdańsku. Od lewej: Zofia Madej, 
Zofia Kuropatwińska, Krzysztof Koszlaga, Elżbieta 
Grabarek – 2015 r.

  Zabawa karnawałowa w Czarnej Perle w Przejazdowie.  
  Zabawa choinkowa dla dzieci i wnuków członków naszej 

organizacji związkowej w Akwenie. 
  Nasza negatywna opinia ws. zmian w ustawie o systemie 

oświaty.
  Wsparcie budowy pomnika Antoniego Browarczyka – 20-

-letniej ofiary stanu wojennego w Gdańsku.
II
  Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (śródkadencyjne).  
  Kolejne działania związane z niejasnymi zapisami art. 42 

Karty nauczyciela. 

Zabawa karnawałowa w Czarnej Perle – 2016 r.
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  Stanowcze NIE! godzinom karcianym w nowej wersji.
III 
 Służba przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
IV
  Spotkanie z Piotrem Kowalczukiem – zastępcą prezydenta 

Gdańska ds. polityki oświatowej. 
V 
    Finał Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – XVII Gala – udział 

w pracach komitetu organizacyjnego. 
  Służba przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – członkinie 

koła z SP nr 81.
VI 
 Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o zakazie handlu 

w niedziele.
  Rozmowy w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miej-

skiego ws. Układu Zbiorowego dla Pracowników Niebędą-
cych Nauczycielami.

VI/VII 
 Nagroda Główna ZRG NSZZ „Solidarność” dla Organizacji 

Międzyzakładowej POiW w Gdańsku w kategorii: „Wzrost 
liczby członków w 2015 roku”. 

  Organizacja Pielgrzymki Nauczycieli do Częstochowy 
z udziałem w sympozjum ewangelizacyjnym Miłosierni jak 
Ojciec.

VII
    Przygotowanie i udział w seminarium szkoleniowym we 

Freiburgu (Niemcy), Szwajcaria – Bazylea i Francja – Stras-
burg, wejście do Rady Europy, w ramach III projektu z Fun-
dacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

  Udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego na na-
uczyciela mianowanego i dyplomowanego.

VIII
  Zmiana siedziby, przeprowadzka do lokalu przy ul. Targ 

Drzewny 3/7.  
  Obchody 36 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, wrę-

czenie stypendiów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. 

 Udział w uroczystym pogrzebie „Inki” i „Zagończyka” na 
cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. 

IX
  Wystąpienie przeciw nieprecyzyjnym zapisom art. 42 Karty 

nauczyciela.

Śródkadencyjne Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – 2016 r.

Spotkanie członków KM z zastępcą prezydenta miasta Gdańska 
Piotrem Kowalczukiem, na zdjęciu od prawej:  Hanna Kowalew-
ska-Minkiewicz, Bożena Brauer – 2016 r. Fot. Bożena Mazur

Prezydium KM – Nagroda  
Główna ZRG w kategorii 
„Wzrost liczby członków” 
– 2016 r.
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X
  Powołanie Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych – kon-

centracja finansów, księgowości, płac i BHP placówek oświa-
towych, problemy dla dyrektorów i nauczycieli, negatywna 
opinia KM w tej sprawie.

  Obchody Dnia Edukacji Narodowej, uroczysta kolacja w re-
stauracji Czardasz w Gdańsku.

XII
  Obchody grudniowe – Grudnia ’70 i stanu wojennego 

1981 r. – poczty sztandarowe z gdańskich szkół pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców.   

  Przedświąteczne spotkanie z dyrektorami szkół – członkami 
NSZZ „Solidarność”. 

  Wniosek KM do prezydenta Gdańska o unieważnienie ze-
zwolenia spółce z o.o. Pozytywne Inicjatywy na prowadze-
nie szkoły podstawowej w Kokoszkach.

  2017
I 
 Spotkanie noworoczne w sali Akwen, pożegnanie naszego 

duszpasterza ks. Krzysztofa Nowaka w związku z objęciem 
przez niego parafii w Żelisławkach, wręczenie księdzu Srebr-
nej Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Ksiądz 
Nowak przewodził gdańskim nauczycielskim w pielgrzym-

Wizyta uczestników seminarium w Radzie Europy w Strasburgu 
– 2016 r.

Uroczyste otwarcie siedziby na Targu Drzewnym 
 – 2016 r.

 „Załoga” biura KM w nowej siedzibie – 2016 r.

Poczet sztandarowy na uroczystościach pogrzebowych „Inki”  
i „Zagończyka” – 2016 r. Fot. Bożena Brauer

Uroczystość pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w 46 rocz-
nicę Grudnia`70 – 2016 r.
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kach na Jasną Górę od 2005 roku, a od 2015 roku pełnił 
rolę opiekuna naszego Duszpasterstwa. 

  Nowa gdańska sieć szkolna w związku ze zmianą ustro-
ju szkolnego.

II 
 Zabawa karnawałowa w hotelu Scandic w Gdańsku. 

Występy w kowbojskim stylu.
  Choinka dla dzieci i wnuków członków NSZZ „Soli-

darność” w sali Akwen.
  Kontrowersyjna decyzja MEN ws. szkoły w Kokoszkach 

przychylająca się do argumentacji spółki prowadzącej 
szkołę o nieważności świadectw w przypadku unieważ-
nienia zezwolenia na prowadzenie szkoły przez spółkę 
z o.o. Pozytywne Inicjatywy do 2020 roku.

  Dalsze starania o zmiany w zapisach art. 42 Karty 
nauczyciela, na podstawie którego dyrektorzy domagają się 
prowadzenia zajęć dodatkowych bez wynagrodzenia.

IV 
  Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy 

na temat kontroli w szkołach.   
V 
 XVIII Gala Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
  Delegacja naszej KM przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki 

w Warszawie (ZSKPiG nr 28, Gimnazjum nr 33 i Conradi-
num).

  Pomoc KM w organizacji przez Sekcję Oświaty V edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu „Polska – moje miejsce, mój kraj” 
z udziałem ponad 400 wykonawców.

VI/VII 
 Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę z udziałem w sym-

pozjum ewangelizacyjnym Wdzięczność i misja.
  Udział w pracach komisji ds. awansu w Kuratorium Oświaty 

i Urzędzie Miejskim.
VIII
 Z okazji uroczystości sierpniowych wręczono po raz 15 

stypendia NSZZ „Solidarność” z udziałem marszałka Se-
natu Stanisława Karczewskiego i sygnatariusza Porozumień 
Sierpniowych Andrzeja Gwiazdy.

 Pomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy w Borach 
Tucholskich.

IX 
 Włączenie się do protestu solidarnościowego z Operą Bał-

tycką pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku. 

Podziękowania i gratulacje dla  ks. Krzysztofa Nowaka, dusz-
pasterza oświatowej Solidarności – 2017 r.

Służba przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki członków „Solidar-
ności” z SP nr 81 – 2017 r.

Seminarium 
edukacyjne  
w Macedonii 
– 2017 r.



39

  W służbie u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ponow-
nie delegacja z SP nr 81. 
  Wyjazd szkoleniowy do Macedonii, poznanie systemu 
i problemów oświaty, w tym metod pracy z cudzoziemca-
mi.   
X 
 Obniżenie wieku emerytalnego – spełnienie przez rząd 
postulatu NSZZ „Solidarność”.
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w restauracji hote-
lu Radisson w Gdańsku. Odznaczenia związkowe.
  Wsparcie postulatów pracowników terminalu DCT 
w Gdańsku na pikiecie pod siedzibą zarządu DCT.  

XI
  Spotkanie w siedzibie KM dotyczące problemów biblioteka-

rzy szkolnych.  
XII 
   Wsparcie pikiety ws. Opery Bałtyckiej pod Urzędem Mar-

szałkowskim w Gdańsku. 
 Przedświąteczne spotkanie z dyrektorami szkół – członkami 

NSZZ „Solidarność”.

2018
I 
 Spotkanie noworoczne uświetnione występem chóru z XIX 

LO w Gdańsku.
  Zabawa karnawałowa w Panu Tadeuszu w Chwaszczynie. 
  Dalsze rozmowy o problemach bibliotek z udziałem Piotra 

Kowalczuka – zastępcy prezydenta Gdańska ds. edukacji 
i usług społecznych.

  Choinka dla dzieci i wnuków członków naszej organizacji 
związkowej w sali Akwen.

  Spotkanie z zastępcą prezydenta Gdańska – postulaty KM 
dotyczące podwyżek za wychowawstwo, środków na dodat-
ki funkcyjne dla dyrektorów, przewidziano podwyżki dla 
administracji i obsługi.

  Przygotowania do wyborów w związku.
III
  Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, wybór członków 

KMPOiW na nową kadencję 2018–2022. Na przewodni-
czącą wybrano Bożenę Brauer z prawie stuprocentowym 
poparciem delegatów. Uchwałą KZD kadencję przedłu-
żono do 2023 roku. Wybór członków KMPOiW – łącznie 
107 osób wraz z przewodniczącą.  

IV
  Pierwsze posiedzenie KM, wybór członków Prezydium: 

Hanna Kowalewska-Minkiewicz zastępca przewodni-Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – wybory na kadencję 
2018–2023 

Przewodniczący Wojciech Książek i Krzysztof Dośla oraz Anna  
Kocik, zastępca przewodniczącego Sekcji na MZD w Sali BHP – 2018 r.

Prezydium KM z Anną Woroniecką i Ewą Kuczyńską kończącymi 
działalność w tym gremium – 2018 r.

Bożena 
Brauer, 
przewod-
nicząca 
KM od 
2002 roku 
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czącej, Anna Kocik – skarbnik, Renata Kamińska – se-
kretarz, członkowie: Tadeusz Bielecki, Katarzyna Brze-
skowska, Jacek Dzierżyński, Anna Ożóg-Lewińska, Alicja  
Połońska, Iwona Puchalska, Janusz Sokoliński. 

V
  XIX Gala Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Ratuszu RMG 

– organizacja i przeprowadzenie uroczystości.
VI
  Nasz protest wobec planów ograniczenia w gdańskich szko-

łach pomocy logopedycznej i przenoszenia nauczycieli świe-
tlicy do zerówek szkolnych.

VII 
 Pielgrzymka na Jasną Górę połączona z udziałem w sympo-

zjum ewangelizacyjnym dla nauczycieli na temat W służbie 
Bogu i Ojczyźnie. 

  Praca w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli.
VIII 
 Obchody sierpniowe – złożenie kwiatów pod tablicą na 

Osieku, wręczenie stypendiów NSZZ „Solidarność” z udzia-
łem premiera RP Mateusza Morawieckiego, minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, przewod-
niczących KK Piotra Dudy i ZRG Krzysztofa Dośli. 

IX
 Wyjazd szkoleniowy do Grecji (Kefalonia) – „Edukacja 

w kolebce cywilizacji europejskiej”.  
  Manifestacja w Warszawie pod MEN – żądania podwyżki 

wynagrodzeń i zmiany systemu wynagradzania i finansowa-
nia zadań oświatowych. 

  Uzupełnienie składu Prezydium – wybór Lidii Dąbrowskiej.
X
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w restauracji hotelu Ra-

disson w Gdańsku. 
XI
  Uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę, m.in. prezentacja multimedialna 
na temat represji, których ofiarami byli polscy nauczyciele 
w Wolnym Mieście Gdańsku, koncert pieśni patriotycznych 
przy akompaniamencie Ewy Rocławskiej – przewodniczącej 
KM w Wejherowie.   

  Współorganizacja z Sekcją Oświaty Wojewódzkiego Kon-
kursu „Polska –  moje miejsce, mój kraj”, na który wpłynęło 
335 prac plastycznych. 

XII
  Nasze starania w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzę-

du Miejskiego o zwiększenie dodatków za wychowawstwo  
dla nauczycieli.

  Udział w uroczystościach grudniowych, pomoc w ich orga-
nizacji.

2019
I 
 Pożegnanie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza – nekrolog w „Dzienniku Bałtyckim”, udział 
w uroczystościach pogrzebowych.

Pielgrzymka na Jasną Górę – 2018 r.

Seminarium edukacyjne na wyspie Kefalonia – 2018 r.

Manifestacja w Warszawie pod MEN – żądania podwyżek wyna-
grodzeń – 2018 r.

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
– spotkanie KM – 2018 r. Fot. Renata Kamińska
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II 
 Zabawa karnawałowa – bal przebierańców z motywem prze-

wodnim Ludzie z różnych stron świata w Novotelu w Gdańsku.
III
 Odwiedziny w biurach parlamentarzystów PiS, Porozumie-

nia i Solidarnej Polski w celu przekazania oświatowych po-
stulatów.

IV
   Strajk Szkolny. Objął 97 procent gdańskich placówek, 

w których działają koła NSZZ „Solidarność”.  
 Wśród postulatów żądanie podniesienia płac min. o 650 zł 

i kolejne 15 procent od stycznia 2020 r. 
 7 kwietnia podpisanie porozumienia między KSOiW a rzą-

dem, w wyniku którego wprowadzi się 9,6-procentową 
podwyżkę od września 2019 r., wycofa się niekorzystne  
dla nauczycieli zapisy dotyczące oceny pracy i przywróci się 
poprzednią krótszą ścieżkę awansu zawodowego. 

  Mimo to od 8 kwietnia krajowa akcja protestacyjna z udzia-
łem naszej organizacji związkowej.

  Wygaszenie strajku w związku z patową sytuacją, brakiem 
możliwości realizacji pozostałych postulatów strajkowych.

 Służba przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu 
w Warszawie (nauczyciele z SP nr 26, 55, 79, P nr 51, 58).  

V
  Dwudziesta edycja Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – wiel-

ka gala w Ratuszu RMG, zorganizowanie i przeprowadzenie 
uroczystości.

VI/VII
  Organizacja pielgrzymki na Jasną Górę połączonej ze zwie-

dzaniem Sandomierza. Udział w sympozjum ewangelizacyj-
nym W imię przyszłości kultury.

VIII 
 Udział w uroczystościach sierpniowych. Wręczenie uczniom 

stypendiów w obecności premiera RP Mateusza Morawieckie-
go oraz związkowych liderów: Piotra Dudy i Krzysztofa Dośli.

IX
  Wyjazd szkoleniowy do Włoch, poznanie szkolnictwa w To-

skanii.
  35 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

kapelana NSZZ „Solidarność”, uroczysta msza św. w bazyli-
ce pw. św. Brygidy w Gdańsku.

 Ludzie 
z różnych 
stron świata 
– zabawa 
karnawałowa 
w Novotelu 
– 2019 r.  
Fot. Lidia 
Dąbrowska

Strajk  w gdańskich szkołach – 2019 r.  
Fot. Iwona Puchalska

Służba przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 2019 r.

XX edycja Konkursu Ośmiu Wspaniałych – 2019 r.  
Fot. Renata Kamińska 

Pocztówka KSOiW do MEN ws. podniesienia wyna-
grodzeń – 2019 r. 
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  Udział w pogrzebie przewodniczącego KSOiW NSZZ „Soli-
darność” Stefana Kubowicza.  

X
 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w restauracji Novotelu 

– wręczenie odznak KSOiW zasłużonym działaczom. 
 O godne płace – rozpowszechnienie pocztówki Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania   NSZZ „Solidarność” adreso-
wanej do MEN. 

XI
  Uzupełnienie składu Prezydium – wybór Małgorzaty 

Klikowicz.
  Pomoc KM w organizacji przez Sekcję Oświaty VI edycji 

Wojewódzkiego Konkursu „Polska – moje miejsce, mój 
kraj” z udziałem około 230 młodych artystów.

XII
 Udział w uroczystościach grudniowych pod pomnikiem Po-

ległych Stoczniowców, liczny udział pocztów sztandarowych 
z gdańskich szkół.

  Spotkanie przedświąteczne z dyrektorami szkół – członkami 
NSZZ „Solidarność”.

2020
I
  Spotkanie noworoczne w sali Akwen z udziałem gości – ks. 

kanonika Ludwika Kowalskiego, przewodniczącego Komi-
sji Edukacji RMG Andrzeja Kowalczysa, radnych Joanny  
Cabaj i Piotra Gierszewskiego – wiceprzewodniczącego RMG, 
przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli i przewodniczące-
go Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania z siedzibą 
w Gdańsku Wojciecha Książka; uroczystość uświetnił występ chó-
ru z XIX LO w Gdańsku pod kierunkiem Darii Polanowskiej.  

II
 Choinka dla dzieci i wnuków członków naszej organizacji 

związkowej w sali Akwen.
  Zabawa karnawałowa dla członków i sympatyków NSZZ 

„Solidarność” w Novotelu – bal przebierańców z motywem 
przewodnim Świat baśni i bajek. 

  Przygotowanie i uczestnictwo w konferencji „Problemy bi-
bliotekarzy szkolnych” z udziałem przedstawicieli MEN, Ku-
ratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowej 
Inspekcji Pracy i bibliotekarzy z różnych regionów Polski. 

III
  Pandemia koronawirusa 
 Zawieszenie zajęć w dniach 12–13 marca – odbyły się tyl-

ko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowaw-

czych w szkołach od 16 marca, a od 25 marca ruszyło zdalne 
nauczanie; dyrektorzy szkół zostali zobligowani do organi-
zacji zajęć. W ramach zdalnego posiedzenia Prezydium Mię-
dzyregionalnej Sekcji Oświaty powstało pismo skierowane 
do pomorskiego kuratora oświaty, który zanegował niektóre 
rozwiązania organizacyjne zastosowane przez dyrektorów. 
Upomnieliśmy się o wypłatę nadgodzin i dodatków dla na-
uczycieli pracujących zdalnie, najczęściej na własnym sprzę-
cie i nakładem własnych środków finansowych.

IV
  Komisja Międzyzakładowa POiW w Gdańsku występu-

je z pismem do dyrektorów szkół, w którym prosi o ogra-

Wręczenie odznak KSOIW NSZZ „Solidarność”– obchody DEN 
– 2019 r. Fot. Lidia Dąbrowska.

Spotkanie świąteczno-noworoczne – występ chóru 
z XIX LO w Gdańsku – 2020 r. Fot. Anna Zgiet

niczenie dokumentacji pracy zdalnej, reorganizację pracy 
pracowników administracji i obsługi tak, aby ograniczyć 
ich obecność w placówkach, przekazuje opinie prawne ws. 
braku podstaw do niewypłacenia należności za godziny po-
nadwymiarowe.

 W odpowiedzi na dynamiczną sytuację w oświacie gdańska 
NSZZ „Solidarność” POiW wystosowuje wiele pism, mię-
dzy innymi do dyrektorów szkół, do Wydziału Rozwoju 
Społecznego Urzędu Miejskiego. Prowadzone są też konsul-
tacje proponowanych zmian ustawy Karta nauczyciela.

  Skarga KM na dyrektora SP 79, rozpatrywana później na po-
siedzeniu Rady Miasta Gdańska, w związku z nieprzedsta-

 Uroczystości pogrzebowe Stefana Kubowicza  
– 2019 r. Fot. Bożena Brauer
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wieniem organizacji związkowej arkusza organizacji szkoły 
do zaopiniowania. 

V 
   Od 4 maja przywrócono możliwość pracy przedszkoli i re-

alizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III w reżimie 
sanitarnym.

  Zdalne obrady gdańskiej KM – sprzeciw wobec zwolnienia prze-
wodniczącej koła w Gdańskim Domu Integracyjno-Rodzinnym.

  Zdalne obrady Prezydium od 25 marca, odbyło się 7 takich 
spotkań.

VI
  Zakończenie roku szkolnego w warunkach reżimu sanitar-

nego, rozdanie świadectw.  
VII
  Pożegnanie śp. mecenasa Bogumiła Soczyńskiego (nekro-

log w „Dzienniku Bałtyckim”), msza św. w kościele pw. Bo-
żego Ciała na gdańskiej Morenie, uroczystości pogrzebowe 
na cmentarzu Srebrzysko z udziałem pocztów sztandaro-
wych i delegacji oświatowej „Solidarności”. 

VIII
 Obchody 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, z po-

wodu epidemii w ograniczonym zakresie. W Gdańsku ob-
chody połączone z wręczeniem po raz osiemnasty stypen-
diów uzdolnionej młodzieży oraz z rozstrzygnięciem kon-
kursu „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Stypendia po 
raz pierwszy zostały wręczone w 2003 r. z inicjatywy prze-
wodniczącego Sekcji Oświaty Wojciecha Książka.

  Decyzja MEN o powrocie od 1 września 2020 r. naucza-
nia stacjonarnego. Uczniowie i nauczyciele wracają do szkół 
w reżimie sanitarnym. Będziemy ich wspierać i pomagać 
w rozwiązywaniu problemów, jak zawsze od 40 lat!

Konferencja  „Problemy bibliotekarzy szkolnych” – 2020 r.

Zdalne obrady 
Prezydium KM 
– 2020 r.  
Fot. Iwona  
Puchalska 

Mecenas Bogumił Soczyński. Fot. Ryszard Kuźma
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Stała działalność Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania 

 NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Zorganizowaliśmy:
a) kursy i szkolenia, studia podyplomowe

2002 r.  Dialog społeczny i obywatelski w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych
2003 r.   Programy pomocowe w zakresie edukacji. Procedury i techniki wypełniania wniosków o pomoc unijną
2004 r.  Szkolenie antymobbingowe – kurs doskonalący
2004 r.  Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
2005 r.  Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
2007 r.  Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
2008 r.  Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
2005 r.  Kurs nadzoru pedagogicznego – doskonalący
2006 r. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy placówki – szkolenie
2007 r.   Oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą – kursy kwalifikacyjne
2007/08 r.  Studia podyplomowe z socjoterapii i resocjalizacji we współpracy z Pomorsko-Kaszubską Szkołą Wyższą 

z Wejherowa
2008 r.  Oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą – kursy kwalifikacyjne

b) seminaria zagraniczne – poznanie europejskich systemów edukacyjnych

2006 r.  Niemcy, Austria, Francja (Bregencja, Lindau, St. Gallen)
2007 r.  Austria, Włochy, Słowenia (St. Stefan, Udine, Lubljana)
 Anglia (Londyn)
2008 r.  Włochy  (Rzym, Wenecja, Florencja)
 Niemcy (Papenburg), Holandia 
2009 r.  Finlandia (Tampere)
 Austria (Saalbach, Zurich)
2010 r.  Szwajcaria (Genewa)
 Niemcy, Szwajcaria (Konstancja, Schaffchausen)
2011 r.  Włochy (Poggibonsi, Vicenza)
2012 r.  Hiszpania (Barcelona)
 Włochy, Południowy Tyrol (Sterzing, Bolzano, Innsbruck)
2013 r.  Niemcy, Szwajcaria, Francja (Tuttlingen, Donaueschingen, Strasburg)
2014 r.  Niemcy (Badenia-Wirtembergia)
2015 r.  Niemcy (Münster), Holandia (Amsterdam)
2016 r.  Niemcy, Szwajcaria, Francja (Freiburg, Bazylea, Strasburg)
2017 r.  Macedonia (Ochryd)
2018 r.  Grecja (Kefalonia-Lixouri)
2019 r.  Włochy (Piza, Siena, Florencja, Rzym) ����������������������
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