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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Opłatek „S”
– Zgodnie z naszą piękną tradycją 

spotykamy się w tym historycznym 
miejscu, jakim jest Sala BHP i będzie-
my dzielić się chlebem bożym, jakim 
jest opłatek. Na strajku, na tej sali, 
jeden z drugim dzielił się chlebem 
– mówił Piotr Duda, przewodniczą-
cy KK „S” na spotkaniu wigilijnym 
11 grudnia br. członkowie Krajówki 
i ZRG oraz pracownicy podzielili się 
opłatkiem. Modlitwę odmówił ks. Lu-
dwik Kowalski, proboszcz para�i św.
Brygidy w Gdańsku. Więcej…>>

Mediana 2975 zł
GUS co dwa lata podaje dane 

o medianie zarobków. W 2018 r. 
mediana wynagrodzenia brutto 
zarobków w jednostkach zatrud-
niających powyżej 9 osób wynio-
sła 4094,98 zł.  Na rękę przy umo-
wie o pracę to 2975 zł. Kolejne 
badanie będzie dotyczyło 2020 r. 
Więcej…>>

 

Krzyż FMW
W rocznicę wprowadzenia stanu 

wojennego w bazylice św. Brygidy 
spotkali się byli członkowie Federacji 
Młodzieży Walczącej, by podarować 
krzyż do bursztynowego ołtarza 
Ojczyzny, dar dziękczynienia. Nie 
zabrakło liderów NSZZ „S” z Piotrem 
Dudą, przewodniczącym KK NSZZ 
„S”, przybyli m.in. Wojciech Książek, 
przewodniczący oświatowej „S” 
oraz Bogdan Olszewski, członek 
prezydium ZRG NSZZ „S”. – Szczęść 
Boże! Dziękuję za lata 80. Nie mie-
liście wątpliwości, że Polska będzie 
wolna. Bóg zapłać wam, od serca 
– mówił Piotr Duda. Więcej…>>

Chwała górnikom 
z Wujka

Losy górników, robotników 
z tamtego grudnia były posiewem 
wolności. Fundamentem soli-
darności i wolności – powiedział 
premier Morawiecki podczas 38. 
rocznicy pacy�kacji KWK Wujek 16
grudnia br. w Katowicach. W uro-
czystościach wzięły udział rodziny 
zamordowanych górników, przed-
stawiciele władz państwowych 
i samorządowych, reprezentanci 
NSZZ „S”. Więcej…>>

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia dadzą nową 
nadzieję, a opłatek, którym już wkrótce będziemy się łamali, 
przyniesie nam pokój i solidarność nas wszystkich, naszych 
rodzin i  bliskich. 
W 2020 roku obchodzić będziemy pięćdziesiątą rocznicę tragedii Grudnia ’70 i czterdziestą rocznicę pod-
pisania Porozumień Sierpniowych, wydarzeń, które legły u podstaw powstania NSZZ „Solidarność”. 
Życzę wszystkim Członkom i Sympatykom NSZZ „Solidarność”, aby nadchodzący nowy rok był czasem 
realizacji ideałów „Solidarności”, ale również marzeń, tak w życiu osobistym, jak i w miejscu pracy.  
Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Grudzień 1970 i 1981 oraz Po-
znań 1956, te daty z drogi do wol-
ności, splotły się 16 grudnia br. w 

W Gdyni obchody rozpoczęły 
się 17 grudnia br. o 6 pod pomni-
kiem przy przystanku SKM Gdy-
nia Stocznia. Wzdłuż chodników 
ustawiano dziesiątki zniczy, które 
symbolicznie wyznaczyły drogę, 
którą szli pod kule w 1970 r. ro-
botnicy i uczniowie.  Wieczorna 
część obchodów rozpoczęła się w 
kościele NSPJ. Po nabożeństwie w 
milczącym marszu pamięci jego 
uczestnicy przeszli przed pomnik 
na placu Wolnej Polski.  
Zdjęcia i �lmy z uroczystości tu-
taj…>>

Dwa Grudnie 1970 i 1981

bazylice św. Brygidy w Gdańsku. 
Poznańscy robotnicy przynie-
śli bowiem do świątyni replikę 

poznańskich krzyży – pomnika 
Poznańskiego Czerwca 1956. 
Zostanie on wkomponowany w 
bursztynowy Ołtarz Ojczyzny, wo-
tum za niepodległość.

We mszy świętej uczestniczyli 
ci, którym pamięć o Grudniu jest 
szczególnie droga: związkowcy z 
„S”, poczty sztandarowe organiza-
cji stoczniowców, portowców, na-
uczycieli, sztandar wojskowy i ten 
ze szkoły im. Bohaterów Grudnia 
’70 w Łęgowie oraz „Solidarności” 
VW z Poznania. 

Po uroczystym nabożeństwie 
jego uczestnicy przeszli pod po-
mnik Poległych Stoczniowców ze 
zniczami w dłoniach. Tam został 
wygłoszony Apel Poległych.  

Więcej…>>

Gdynia pamięta!

Gdańskie przedpołudniowe uroczystości rocznicowe 16 grudnia.
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http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19129-przed-laty-robotnicy-takze-dzielili-sie-tutaj-chlebem-solidarnosc-na-spotkaniu-wigilijnym-w-sali-bhp
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/79695
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/16-grudnia-1981-r-ruszyly-pancry-na-wujek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ofiara-grudnia-nie-byla-nadaremna-przyszedl-wiatr-solidarnosci-ktory-ogarnal-polske-uroczystosc-w-bazylice-sw-brygidy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/obchody-rocznicy-grudnia-70-w-gdyni-apel-poleglych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzyz-dziekczynny-fmw-na-oltarzu-ojczyzny-w-rocznice-stanu-wojennego


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

764 759

WYDARZYŁO SIĘ
 16.12.1952 r. 

Z wyroku Naj-
wyższego Sądu 
Wojskowego zo-
stali straceni kmdr 
por. Zbigniew 
Przybyszewski 
i kmdr Stanisław 
Mieszkowski. 

 16.12.1980 r. 
W Gdańsku 
odsłonięto pomnik 
Poległych Stocz-
niowców.

 16.12.1981 r.  
W Katowicach 
ZOMO i wojsko 
dokonały pacy�-
kacji KWK „Wujek”, 
zginęło 9 górni-
ków a 21 zostało 
rannych.

Krwawy Grudzień ’70
HISTORIA 1970
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Tylu pracowników zagranicznych, najwięcej wśród państw OECD, 
przyjęliśmy w pierwszej połowie 2019 r. wydając oświadczenia o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcom. W ub.r. wydano 1 446 304 takich 
oświadczeń.  

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby 
dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…

św. Jan Paweł II

W grudniu 1970 r. władze ko-
munistyczne kazały żołnierzom i 
milicjantom strzelać do robotni-
ków. Według o�cjalnych danych,
na ulicach Gdańska, Gdyni, Szcze-
cina i Elbląga zginęły 44 osoby, 
o�ary terroru, a 1165 odniosło
rany. Spadła maska reżimu. 

Napięcie, spowodowane pod-
łymi warunkami pracy, rosło od 
jesieni. Bezpośrednią przyczyną 
Grudnia ’70 była drastyczna pod-
wyżka cen żywności, ogłoszona 
prowokacyjnie przed Bożym Na-
rodzeniem, 12 grudnia 1970 r.  
Wiadomości o „zmianie cen nie-
których towarów” towarzyszyła 
informacja o obniżeniu cen tele-
wizorów i... lokomotyw. 

W poniedziałek 14 grudnia 
1970 r. stoczniowcy ze Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina podjęli strajk. 
Dzień później do strajku przystąpi-
ła Stocznia im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni oraz pracownicy innych 
przedsiębiorstw. Strajki ogarnęły 
Wybrzeże, od Elbląga po Szczecin. 
Protestujący domagali się godzi-
wych warunków życia, cofnięcia 
podwyżek i podniesienia płac. Ko-
munistyczni dygnitarze z Gomułką 
na czele uznali to za „kontrrewolu-
cję” i rozkazali stłumić protesty siłą. 

14 grudnia 1970 r. w Gdań-
sku wybuchły zamieszki. Mili-
cja zaatakowała robotników. 16 
grudnia przed stocznią zginęło 
trzech robotników a 11 zostało 
rannych. W tym czasie w Gdyni 
panował spokój. Nie wybito ani 
jednej szyby. Robotnicy założyli 
komitet strajkowy i wynegocjo-
wali porozumienie z przewod-
niczącym MRN Janem Mariań-
skim. W nocy z 15 na 16 grudnia 
milicjanci wtargnęli do siedziby 
głównego komitetu strajkowego 
w portowym domu kultury i wy-
wieźli jego członków do aresztu 
w Wejherowie. Wieczorem 16 
grudnia 1970 r. wicepremier Sta-
nisław Kociołek w przemówieniu 
telewizyjnym wezwał robotników 
do powrotu do pracy, a wojsko i 
MO dostały rozkaz zablokowania 
dostępu do stoczni i portu. 17 
grudnia rano spieszący do pracy 
tra�li pod karabinowe lufy. Zgi-
nęło osiemnaście osób.  17 i 18 
grudnia milicja i wojsko pacy�-
kowały robotników i młodzież 
w Szczecinie. Zabito szesnaście 
osób, wśród nich 16-letnią dziew-
czynę. W Elblągu zastrzelono ro-
botnika. 

Nie ukarano osób odpowie-
dzialnych za wydanie rozkazów. 

Krzyż Solidarności
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W Sali BHP Stoczni Gdańskiej 16 
grudnia br. wręczono Krzyże Wolno-
ści i Solidarności działaczom opozy-
cji z lat 1956-1989. Odznaczenia wrę-
czył prezes IPN dr Jarosław Szarek. 
– Staliście państwo w pierwszej linii, 
tworząc struktury Solidarności, gdy 
próbowano ją złamać. Próbowano 
zabić naszą niepodległość po wielo-

kroć. Także tu na Wybrzeżu. W 1952 
roku, gdy mordowano o�cerów Ma-
rynarki Wojennej, w 1970 roku, gdy 
niedaleko stąd padły o�ary Grudnia.
Dzisiaj jest rocznica, gdy padły strza-
ły w kopalni Wujek. „Solidarność” to 
ruch, który upomniał się o godność, 
o sprawiedliwość. I zwyciężył.  – mó-
wił dr Szarek. Więcej...>>

13 grudnia br. w południe na 
placu Solidarności zostały złożone 
kwiaty i zapalono znicze pod ta-
blicą upamiętniającą o�ary stanu
wojennego. Stanęła też wystawa 
poświęcona o�arom WRON An-
toniemu Browarczykowi, Piotrowi 
Sadowskiemu, Wacławowi Kamiń-
skiemu, Janowi Samsonowiczowi 
oraz tragicznym wydarzeniom 
Grudnia 1970. Uroczystość zor-
ganizował ZRG NSZZ „S”, IPN oraz 
Stowarzyszenie Godność.

– Spotykamy się w miejscu, 
gdzie wielokrotnie była przelewa-
na krew ludzi, którzy dopominali 
się o godność człowieka, o god-
ność obywatela. Dopominali się o 
wolność Ojczyzny. I za to do nich 
strzelano. Za to władza komuni-
styczna represjonowała, zamykała 
w więzieniach, pozbywała pracy, 
wyrzucała z Ojczyzny tysiące na-
szych rodaków – mówił Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG.

 Więcej…>>

Generałowie nie zabili wolności
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W 2019 r. regułą było, że od 
handlu wolne były wszystkie nie-
dziele, poza niedzielą ostatnią w 
miesiącu. Od reguły obowiązują 
wyjątki. W grudniu br. dodano 
dwie pracujące niedziele przed 
Bożym Narodzeniem, które przy-
padły na 15 i 22 grudnia. Zakupy 
zrobimy też w ostatnią z tego-
rocznych niedziel 29 grudnia. W 
2020 r. handlowe niedziele zosta-
ną zredukowane do ostatniej nie-
dzieli stycznia, kwietnia, czerwca, 
sierpnia oraz niedziel poprzedza-
jących Wielkanoc i Boże Narodze-
nie.

– Polacy przyzwyczaili się do 
wolnych niedziel. Zaakceptowali 
wolne niedziele, zrozumieli, że 
wolna niedziela jest po to, żeby  
pracujący w handlu pracownik 
mógł odpocząć po ciężkiej ha-
rówce, tygodniowej, od rana do 
wieczora – uważa Alfred Bujara,  
przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „S” i argumentuje, 
że ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele „to jedyna forma usta-
wowego zagwarantowania tym 
ludziom komfortu, aby mogli ten 
dzień spędzić z rodziną”.

Jak pohandlują w niedziele 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/obchody-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-pamietamy-o-13-grudnia-1981-roku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-solidarnosci
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