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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Nowy szef ZK-P
Jan Wyrowiński został nowym 

prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Wybory odbyły się 
30 listopada podczas XXI Zjazdu 
Delegatów. Od początku lat 80 J. 
Wyrowiński był związany z „So-
lidarnością”, w stanie wojennym 
został internowany, w latach 2011-
-2015 był marszałkiem Senatu RP. 
Wywiad na temat Strzebielinka >>

Koncert w radiu
Pieśni poety i pieśniarza Jac-

ka Kaczmarskiego oraz innych 
bardów „Solidarności” w nowych 
aranżacjach zabrzmią na koncer-
cie, który odbędzie się w sali kon-
certowej Radia Gdańsk 12 grudnia. 
Wydarzenie ma upamiętnić o�ary
stanu wojennego i osoby represjo-
nowane z powodów niezależnej 
działalności związkowej i politycz-
nej w PRL. Wstęp na koncert za za-
proszeniami, które można zdobyć 
słuchając Radia Gdańsk. 

Pocztowcy w arbitrażu 
Sąd w postępowaniu arbitrażo-

wym ma zająć się postulatami pła-
cowymi NSZZ „S” w Poczcie Polskiej. 
– Mam nadzieje, że znajdziemy 
zrozumienie większe niż do tej pory 
było u pracodawcy i właściciela 
– mówi Bogumił Nowicki, przewod-
niczący Międzyzakładowej Komisji 
Pracowników Poczty Polskiej NSZZ 
„Solidarność”. Postulaty pocztowej 
„Solidarności” dotyczą Skarbu Pań-
stwa. Więcej na ten temat >> 

Za spokój duszy

Program 
uroczystości 
grudniowych
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Ważne oświadczenia

W tym miesiącu przypadają 
rocznice dwóch grudniów; 
1970 roku (gdy zginęło ponad 
40 osób) oraz 1981 roku (kiedy 
to wprowadzony został stan 
wojenny, podczas którego 
życie straciło ponad 120 osób, 
a tysiące było internowanych). 
„Solidarność” zaprasza na 
uroczystości rocznicowe
 13 grudnia – Gdańsk, godz. 12 

– plac Solidarności: złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy, 
odsłonięcie wystawy

 13 grudnia – Gdynia, godz. 18: 
msza św. w kościele oo. Re-
demptorystów, przejście pod 
pomnik O�ar Komunizmu

 13 grudnia – Gdańsk, ok. godz. 
17: zapalanie zniczy pod tabli-
cą o�ar stanu wojennego na
placu Solidarności, ok. godz. 
18: złożenie kwiatów i zapa-
lenie zniczy pod pomnikiem 
A. Browarczyka, godz. 18.30: 
msza św. w bazylice św. Bry-
gidy, ok. godz. 20: debata w 
Muzeum II Wojny Światowej 

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 
10: Pl. Solidarności, zapale-
nie zniczy, złożenie wieńców  
i kwiatów pod pomnikiem Po-
ległych Stoczniowców 

 16 grudnia – Gdańsk, godz. 
17: msza święta w Bazylice 
św. Brygidy, przemarsz pod 
Pomnik Poległych Stoczniow-
ców, Apel Poległych

 17 grudnia – Gdynia, godz. 6: 
Gdynia Stocznia, pomnik O�ar
Grudnia 1970. Apel Poległych, 
modlitwa, wystąpienia, skła-
danie wieńców i kwiatów

 17 grudnia – Gdynia, godz. 
16.30: msza św. w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
przemarsz pod pomnik na Pla-
cu Wolnej Polski, Apel Poległych 
i salwa honorowa, modlitwa, 
złożenie wieńców i kwiatów 
(przed mszą św. o godz. 15.50 
występ uczniów SP 40 w Gdyni)

Pełny program  
uroczystości ...>>

– Na wniosek światowej federacji 
związków zawodowych Uni Global 
Union, portal internetowy Labour-
Start rozpoczął kampanię społecz-
ną „Przywrócić do pracy działaczy 
związkowych zwolnionych przez 
Castoramę Polska” – informuje Alfred 
Bujara, przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „Solidarność”.

Przywrócić działaczy 
zwolnionych przez Castoramę

Podczas wtorkowego posie-
dzenia „Solidarność” uznała za nie-
dopuszczalne blokowanie przez 
Europejskie Centrum Solidarności 
i władze Gdańska starań o prze-
niesienie tablic z 21. postulatami 
do Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 

– To kolejna próba kwestiono-
wania praw Związku do własnej 
historii – uznaje KK. – Z całą mocą 
oświadczamy, wbrew kłamliwym 
publikacjom prasowym, że hi-
storyczna sala jest i pozostanie 
własnością Związku. Dzięki temu 
zarówno wystawa, jak i wszyst-
kie zgromadzone tam eksponaty 
są i zawsze będą bezpłatnie do-
stępne dla wszystkich zaintereso-
wanych – stwierdzili członkowie 
Komisji.

Wezwali także polski rząd do 
zablokowania na najbliższym 
szczycie Rady Europejskiej pro-
pozycji klimatycznych Komisji 
Europejskiej zmierzających do 
wprowadzenia neutralności kli-
matycznej do roku 2050. Doku-
ment został przyjęty jednogłośnie 
i zostanie wysłany do premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Z oburzeniem przyjęta została 
natomiast informacja o projekcie 
przygotowanym przez Lewicę. 
Wprowadzenie go w życie cofnę-
łoby rozwiązania zawarte w tzw. 
ustawie dezubekizacyjnej.  Człon-
kowie „Solidarności” wezwali 
posłów Lewicy, aby skupili się na 
zadośćuczynieniu o�arom komu-
nistycznych zbrodniarzy. 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

We wtorek, 10 grudnia w bazy-
lice św. Brygidy w Gdańsku odbyła 
się msza św. za spokój duszy Stefa-
na Kubowicza, przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” w latach 
1990– 2010. Wspomnienie śp. 
Stefana Kubowicza >> 

Apelujemy do wszyst-
kich członków NSZZ „So-
lidarność” o wsparcie na-
szych kolegów z Castoramy 
Polska, którzy zostali zwol-
nieni przez pracodawcę i 
wzięcie udziału w kampanii 
Labour Start oraz o jej jak 
najszersze rozpropagowa-

nie. W celu wzięcia w niej udziału, 
możliwe jest korzystanie z odnośnika 
w wersji polskiej: www.labourstart-
campaigns.net/show_campaign.
cgi?c=4254

– Castorama zintensy�kowała
swoje działania antyzwiązkowe we 
wrześniu 2018, a ostatnio zwolniła 
dyscyplinarnie z pracy wszystkich 
10 liderów związkowych.

www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/strzebielinkowcy/strzebielinkowcy-wiedzielismy-ze-w-polsce-nie-jest-najlepiej
www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/10-grudnia-w-bazylice-sw-brygidy-w-gdansku-odbedzie-sie-sza-sw-za-spokoj-duszy-stefana-kubowicza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pocztowcy-z-s-ida-arbitrazu-sad-pomoze-w-realizacji-postulatow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dwa-grudnie-1970-1981-obchody-na-wybrzezu-5
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4254


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

5 148,07 złotych

WYDARZYŁO SIĘ
 15.12.1981 r.  

Stan wojenny: 
ZOMO rozpoczę-
ło pacy�kację
KWK „Manifest 
Lipcowy”. Padły 
pierwsze strzały.

 15.12.1970 r. 
Grudzień 70: 
grupa robotników 
podpaliła budynek 
Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR.

 15.12.1991 r.  
W Katowicach 
odsłonięto pomnik 
poległych górni-
ków KWK „Wujek”.

Orła WRON-a nie pokona
HISTORIA 1981
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Tyle wniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przed-
siębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w III kwartale 2019 roku). 

Nie chodzi o zaostrzenie prawa, a o elementarną uczciwość wobec tych, 
którzy nie mogą „być pocztą” (…) Trzeba patrzeć na to pod kątem uczci-
wości wobec tych, którzy stosują polskie prawo.

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności”  
Tadeusz Majchrowicz o handlu w niedzielę na antenie Radia Gdańsk

13 grudnia 1981 r. władzę 
w kraju przejęła Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego z Wojcie-
chem Jaruzelskim na czele. 

W nocy z 12 na 13 grudnia 
Rada Państwa łamiąc Konstytucję 
PRL wprowadziła stan wojenny 
na terenie całego kraju. WRON 
powstała wbrew obowiązują-
cemu prawu w PRL. O�cjalnym
powodem wprowadzenia stanu 
wojennego była pogarszająca 
się sytuacja gospodarcza kraju, 
a rzeczywistymi powodami były 
obawy reżimu komunistycznego 
przed utratą władzy, związane z 
utratą kontroli nad niezależnym 
ruchem związkowym, w szczegól-
ności Niezależnym Samorządnym 
Związkiem Zawodowym „Solidar-
ność” oraz walki różnych frakcji 
w PZPR. Według badań w 1981 r. 
działania PZPR popierało 6 proc. 
respondentów, a „Solidarności” 
– 62 proc. 

Internowania działaczy Związ-
ku, wg przygotowanych kilka 
miesięcy wcześniej list, rozpoczęły 
się już wieczorem 12 grudnia w ra-

mach operacji „Jodła”. Przez cały 
stan wojenny internowano 10 131 
osób. Ponad 4 tys. osób, głównie 
przywódców „S”, już 24 grudnia 
usłyszało wyroki skazujące (łącz-
nie ponad 6,5 tys.). Utworzono 
także 9 Wojskowych Obozów 
Specjalnych, do których wcielano 
działaczy „S”. Była to ukryta forma 
internowania pod pozorem prze-
szkolenia wojskowego. Ponad 100 
osób poniosło śmierć. 

Władze komunistyczne roz-
ważały możliwość wprowadzenia 
stanu wojennego już w czasie fali 
strajków sierpnia 1980 roku. 10 li-
stopada 1980 r. zarejestrowano 
NSZZ „Solidarność”, a już 12 listo-
pada 1980 r. Jaruzelski ujawnił na 
posiedzeniu Komitetu Obrony Kra-
ju, że przygotowany został zestaw 
niezbędnych aktów prawnych do-
tyczących stanu wojennego. W li-
stopadzie 1980 roku Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych opracowy-
wało plany internowania 13 ty-
sięcy działaczy opozycji, przy-
gotowało ośrodki internowania  
i miejsca w więzieniach.

PRAWOE K O L O G I C Z N Y

Korzystamy z do�nansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czyste powietrze
Powietrze to jeden z czte-

rech żywiołów, obok ziemi, 
wody i ognia. Powietrze za-
spokaja także podstawową 
potrzebę człowieka – oddy-
chania, a w konsekwencji 
utrzymywania się przy życiu. 
Powietrze jest też jednym  z 
elementów środowiska natu-

ralnego i jako takie powinno 
podlegać ochronie. 

Więcej w „Magazynie Solidarność” 

– Uczestnicy festiwalu Cameri-
mage 2019, znakomite osobisto-
ści świata kina, poparły inicjatywę 
wpisania Stoczni Gdańskiej na 
listę UNESCO - informuje Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa. 

W materiale video, który zo-
stał opublikowany w serwisie 
YouTube wypowiadaja się mię-
dzy innymi Jan Roelfs (filmy „Or-
lando”, „Gattaca”), Dante Spinotti 
(„The Insider”, L.A. Confidental”), 
Christopher Doyle („2046”, „In 
the mood for love”), Edward 
Lachman („Carol”, „Far from he-
aven”). 

Jak poinformowało Radio 
Gdańsk, inicjatorem poproszenia o 
wsparcie �lmowców jest Marek Ży-
dowicz, dyrektor Festiwalu Cameri-
mage, a spoty zrealizowała �rma Aia
Asé Pictures. - Wolność i solidarność, 
o których opowiedzeniu w kontek-
ście Stoczni Gdańskiej poprosiliśmy, 
to wartości niezaprzeczalne i uni-
wersalne dla wszystkich na całym 
świecie, warto o nie pytać i warto je 
przypominać - mówi Anna Gołębic-
ka, strateg i szef projektu wpisania 
Stoczni Gdańskiej na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO.
Wideo można zobaczyć tutaj...>> 

Filmowcy chcą wpisania 
stoczni na listę dziedzictwa
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Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” wziął udział w spotkaniu 
Krajowej Sekcji Służby Ochrony 
Zdrowia. Jak zapowiedział, „nie 
odejdziemy od stołu dialogu, 
nim nie wynegocjujemy pod-
wyżek dla całej budżetówki”.  
Przypomnijmy, że diagności labo-
ratoryjni, �zjoterapeuci i technicy
medyczni 23 września wznowili 
zawieszony w maju protest. Po-
wodem jest niewywiązanie się mi-
nisterstwa z ustaleń o podwyżce 
płac o 1200 zł, bezpłatnych szko-

Przewodniczący: podwyżki 
dla całej budżetówki 

leń, wyceny świadczeń, szybkiego 
dostępu pacjenta do �zjoterapeu-
ty i braku limitów na badania la-
boratoryjne oraz warunków pracy 
dla innych zawodów medycznych. 

– Solidarność zrzesza wszystkie 
zawody, dlatego nie odejdziemy 
od stołu, gdy wywalczymy pod-
wyżki dla pielęgniarek, ponie-
waż w „Solidarności” są tez inne 
zawody: lekarze, czy pracownicy 
techniczni. Każdy pracownik w 
szpitalu jest potrzebny,  bo wszy-
scy pracownicy tworzą organizm 
jakim jest szpital – powiedział 
Piotr Duda. 

Zwrócił też uwagę, że „powin-
niśmy jasno uzmysłowić poszcze-
gólnym ministerstwom, że każ-
dego obowiązuje przestrzeganie 
prawa”. – Skoro narzekaliśmy na 
dialog za rządów PO-PSL to teraz 
żądamy, żeby ten dialog wyglądał 
lepiej – oświadczył Piotr Duda.

Spotkanie Krajowej Sekcji Służ-
by Ochrony Zdrowia zostało zor-
ganizowane 9 grudnia br.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
www.youtube.com/watch?v=YbkQqjYOcyY
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