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56 
Tyle osób, zdaniem IPN, zgineło w stanie wojennym podczas strajków i manifestacji 
od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r., 10 tys. osób zostało w tym czasie 
internowanych. iBiS
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Matka ze Strzebielinka
Działacze opozycji, członkowie 

„S”, internowani w stanie wojen-
nym w Strzebielinku, spotkali się 
w dawnym miejscu odosobnie-
nia w niedzielę 11 grudnia br. by 
wspominać i złożyć hołd kolegom, 
którzy już odeszli. Symboliczny wy-
miar miało przekazanie do kościoła 
św. Józefa Rzemieślnika w Gniewi-
nie obrazu Matki Boskiej Strzebie-
lińskiej, który namalował Antoni 
Szymkowski z Torunia, jeden z in-
ternowanych. Więcej…>>

Światło Wolności
Wieczorem 13 grudnia br. na 

placu Solidarności zainaugurowa-
no akcję IPN „Zapal światło wol-
ności” w rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego o godz. 19.30. 
Wystawienie w oknach zapalonych 
świec nawiązuje do gestu solidar-
ności z Polakami, który w grudniu 
1981 r. wykonali papież Jan Paweł 
II i prezydent USA Ronald Reagan. 
W imponujący sposób podświetlo-
no pomnik Poległych Stoczniow-
ców. Więcej…>>

Punk i „Solidarność”
Wieczorem na placu przy Sali 

BHP i ECS miał miejsce koncert ze-
społów rockowych, powstałych na 
początku lat 80. (Kryzys, Izrael, Bie-
lizna, Fabryka) w otoczeniu rekon-
struktorów w mundurach wojska 
i MO oraz milicyjnych „suk” i „bu-
dy” z polewaczką. Więcej…>>

„Moja Solidarność”
– Czyta się jednym tchem, słu-

cha jeszcze lepiej, jak mroczny 
thriller lub wciągającą sensację. 
Z jedną różnicą. Opisywane wy-
darzenia nie są fikcją. Wydarzyły
się naprawdę, a ich uczestnikiem 
lub bardzo często inicjatorem 
był Andrzej Michałowski – tak 
Radio Gdańsk promuje słuchowi-
sko „Moja Solidarność”, według 
książki Michałowskiego, które jest 
emitowane na antenie tej regio-
nalnej rozgłośni od poniedział-
ku do piątku o godzinach 5.20, 
15.40 i 20.50. Więcej...>>

Jest pomnik!  
Po 35 latach...

TO NIE  
NA DARMO...

13 grudnia 
1981 roku zła-
mano nadzie-
ję. Stan wojen-
ny przyniósł 
wielkie cier-
pienie, utratę 
życia, zdrowia, 

izolację w obozach internowania, 
uwięzienie, pozbawienie pracy. 
Narzucono szereg rygorów.

Zaczęły się strajki. Wybuchł 
opór społeczny. Bibliografia
Biblioteki Narodowej zawiera 
4330 tytułów prasy podziem-
nej. W niezależnych oficynach
wydawana była literatura 
piękna i opracowania histo-
ryczne, 6513 tytułów. Czytali-
śmy je z zapartym tchem.

Rozwinął się podziemny te-
atr. Wystawiane były przedsta-
wienia, o czym warto pamiętać, 
w kościołach. W poczuciu naro-
dowej solidarności brali w nich 
udział najwybitniejsi aktorzy.

Ogromną rolę w utrzymaniu 
oporu odegrała muzyka, tworzo-
ne w niezależnym obiegu pieśni, 
przegrywane z kasety na kasetę. 
Pojawił się fenomen solidarno-
ściowej poczty podziemnej.

Odkrywamy wartość tam-
tych dni, źródło mądrości. Coś 
fascynującego i zarazem przera-
żającego. Historia nas wprawia 
w osłupienie, gdy dotykamy dra-
matu stanu wojennego i gdy wi-
dzimy fascynujące bohaterstwo. 
Bohaterowie ryzykowali utratę 
wszystkiego i w wielu wypad-
kach wszystko stracili. Zadajemy 
pytanie co nimi powodowało, co 
sprawiło, że stać ich było na od-
wagę? Czy nie zmarnowaliśmy 
ich ofiary? Czy jesteśmy tylko po-
staciami wspominającymi wiel-
kość, a nie jej kontynuatorami?

Żyjemy w rzeczywistości, 
która w demokratycznych for-
mułach dopuszcza zabijanie 
dzieci w łonie matek, uśmierca-
nie chorych i starszych dlatego, 
że są niepełnosprawni. Wszyst-
ko ma być płynne, relatywne? 
Do bohaterów kierujemy „dzię-
kujemy!”, a do tych, co grzech 
zamieniają w cnotę mówimy: 
„non possumus!”.

„Solidarność” otworzyła bra-
my wolności. To nie na darmo 
nad stocznią sztandar z czarną 
kokardą!

ks. bp Zbigniew Zieliński 
13 grudnia 2016

Po 35 latach od wprowadzenia 
stanu wojennego przez WRON na 
Targu Rakowym, w miejscu, w któ-
rym od kuli zginął Antoni Browar-
czyk, znalazło się miejsce na upa-
miętnienie ofiar stanu wojennego.
13 grudnia br. odsłonięta została, 
wykonana z brązu, płaskorzeźba, 
autorstwa Giennadija Jerszowa, 
przedstawiająca 20-latka, ze styli-
zowanym szalikiem Lechii Gdańsk. 
Na tablicy napis: „W tym miejscu 
17 grudnia 1981 r. padł trafiony
strzałem w głowę Antoni Browar-
czyk. Ofiarom stanu wojennego.
Gdańszczanie 2016”.

Pomnik sponsorowany był 
przez Grupę Energa, do jego po-
wstania przyczyniła się też spo-
łeczna zbiórka.

– Proszę, wróćmy pamięcią 
do 17 grudnia 1981 roku. To był 
czwartek. Antoni chciał uczcić 
pamięć ofiar Grudnia’70, pamięć
Janka Wiśniewskiego. Nie zdążył. 
W centrum Gdańska trafił na de-

monstrację. Został zastrzelony. 
Ofiary stanu wojennego są dla nas
bohaterami, bo oddali życie wal-
cząc za ideały, walcząc o wolną 
i niepodległą Polskę, którą kocha-
li. Ten pomnik jest dla nas symbo-
lem cierpienia, rozpaczy i pamięci. 
Niech to Światło Wolności nie zga-
śnie – powiedziała siostra chłopa-
ka Grażyna Browarczyk-Matusiak, 
która wraz z jego matką Marian-
ną, uczestniczyła, jak co roku, 
w upamiętnieniu w tym miejscu 
ofiar stanu wojennego.

– Tata nie doczekał tej chwili, 
ale z nieba razem z Tolkiem pa-
trzą na nas i dziękują wszystkim 
– dodała.

– Tolek, przepraszam. Powin-
niśmy upominać się o ciebie od 
roku 1981. Spłacam dług razem 
z chłopakami z Lechii Gdańsk, 
z innych organizacji – powiedział 
Robert Kwiatek, jeden z inicjato-
rów monumentu, niegdyś w Fe-
deracji Młodzieży Walczącej. 
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Rocznicowej mszy św. w intencji 
ofiar stanu wojennego w bazylice
św. Brygidy przewodniczył ks. bp 
Zbigniew Zieliński (fragmenty homi-
lii obok), z udziałem m.in. probosz-
cza św. Brygidy ks. kanonika Ludwi-
ka Kowalskiego, kapelana kibiców 
ks. Jarosława Wąsowicza i o. Jerze-
go Błaszczaka, dawnego rektora ko-
ścioła św. Elżbiety, który 31 grudnia 
1981 r. odprowadził w ostatnią dro-
gę Antoniego Browarczyka.

W nabożeństwie wzięło udział 
kilkaset osób, m.in. opozycjoniści 
z lat PRL, osoby represjonowane, 
szefowa kancelarii prezydenta RP 
Małgorzata Sadurska, wojewoda 
Dariusz Drelich, dyrektor gdań-
skiego IPN prof. dr hab. Mirosław 
Golon oraz liczni związkowcy 

z pocztami sztandarowymi NSZZ 
„S” Regionu Gdańskiego, Stoczni 
Gdańskiej, Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa”, Remontowa Shipbuil-
ding, Portu Gdańsk, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Sekcji Służby Zdrowia, 
wśród nich z-ca przewodniczącego 
KK Bogdan Biś, były lider Związku 
Marian Krzaklewski i przewodni-
czący ZRG Krzysztof Dośla.

Uroczystości zorganizowały 
Region Gdański NSZZ „S”, Sto-
warzyszenie Federacji Młodzieży 
Walczącej i kibiców Lechii Gdańsk 
oraz IPN. Sponsorami głównymi 
były: Grupa Energa i Grupa Lotos, 
finansowo uroczystości wsparły
również Olivia Business Centre 
oraz Polska Grupa Zbrojeniowa. 

Więcej…>>

Chwała odważnym

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/matka-boska-strzebielinska
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiatlo-wolnosci-prawdy-z-gdanska-dzien-pamieci-ofiar-stanu-wojennego-za-nami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/swiatlo-wolnosci-prawdy-z-gdanska-dzien-pamieci-ofiar-stanu-wojennego-za-nami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koncert-przed-sala-bhp-punk-bunt-solidarnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/moja-solidarnosc-na-antenie-radia-gdansk


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KATARZYNA MARKOWC, koło NSZZ „S” 
w Gimnazjum w Kosakowie

– Potrzeba przynależności ma znaczenie w życiu, bo 
daje człowiekowi wiarę we własne siły i w to, że są z na-
mi inne osoby, które mogą dać wsparcie i służyć radą. 
Dlatego jestem w „Solidarności” od kilku lat, a współpra-
cuję ze Związkiem dłużej, od początku mojej pracy. Służę 

m.in. wymianą informacji i pośredniczę w przekazywaniu związkowych 
składek. Sama więc czuję się potrzebna. Od ekspertów „S” otrzymuję zaś 
wsparcie poprzez porady z zakresu finansów i prawa pracy. Mam satysfak-
cję, że podjęłam decyzję o przynależności do „Solidarności”, która pozwala 
mi mieć poczucie i wiarę, że upominanie się o dobro człowieka, z zachowa-
niem litery prawa, jest realne, skuteczne i możliwe na wyciągnięcie ręki.

HISTORIA tak było

iBiS NR 50 (301) 14 GRUDNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

CYTAT tygodnia

Piętnastego grudnia roku pamiętnego,
poszli ulicami miasta portowego.

Robotnik stoczniowy z dokerem  
pod rękę,

nie wiedząc, że własną krwią piszą 
piosenkę.

„Ballada grudniowa” 
autor anonimowy  

ZAPYTAJ prawnika

CZY NAUCZYCIEL KORZYSTA  
Z OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ?

POCISK KALIBER 7,62

Zagadnienie:
W szkole, wraz z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego, plano-
wane są zmiany organizacyjne. 
W związku z tym, Dyrektor zamie-
rza zwolnić nauczyciela, argumen-
tując to tym, że mógłby on przejść 
na świadczenie kompensacyjne. 
Czy z uwagi na ukończony wiek 
58 lat i odpowiedni staż pracy 
nauczyciel korzystałby z ochrony 
przedemerytalnej, o której mowa 
w art. 39 kodeksu pracy.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 39 ustawy 

– Kodeks pracy, ochronie przed 
wypowiedzeniem umowy o pra-
cę podlega pracownik, któremu 
brakuje nie więcej niż 4 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego. 
Powszechny wiek emerytalny zo-
stał określony w ustawie o eme-
ryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (art. 24 
ust. 1a i 1b ustawy).

W pierwszej kolejności należy 
podkreślić, iż świadczenie kom-
pensacyjne nie jest emeryturą 
pomimo, że jest świadczeniem 
finansowanym z budżetu pań-
stwa, ale przysługuje tylko cza-
sowo – do czasu nabycia prawa 

do emery-
tury bądź 
o s i ą g n i ę c i a 
powszechnego 
wieku emerytalne-
go, art. 6 i 8 z dnia 22 
maja 2009 r. o nauczyciel-
skich świadczeniach kom-
pensacyjnych (Dz. U. Nr 97, 
poz. 800 ze zm.). Zatem ochrona 
stosunku pracy z art. 39 k.p., któ-
ra jest związana z osiągnięciem 
wieku emerytalnego i nabyciem 
prawa do świadczenia emerytal-
nego, nie przysługuje.

Ponadto, orzecznictwo Sądu 
Najwyższego stoi na stanowisku, 
iż w stosunku do nauczycieli mia-
nowanych, nie znajduje zasto-
sowania art. 39 k.p., zwłaszcza 
w kontekście rozwiązania umowy 
o pracę z przyczyn określonych 
w art. 20 Karty Nauczyciela. Prze-
pis art. 20 KN odnosi się do cał-
kowitej lub częściowej likwidacji 
szkoły lub zmian organizacyjnych 
powodujących zmniejszenie licz-
by oddziałów w szkole lub zmian 
planu nauczania uniemożliwiają-
cych dalsze zatrudnianie nauczy-
ciela w pełnym wymiarze zajęć

Stan prawny na 14.12.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Sprofanowano pomnik Pole-
głych Stoczniowców. Na krzyżach 
13 grudnia rano pojawiły się na-
pisy „PO zdrajcy”, „PO SB-ecy”, 
„PiS! Wolność poza schematami”. 
Na taki obrazoburczy gest mógł 
zdobyć się tylko osobnik, lub 
osobnicy, którym obce jest miasto 
Gdańsk ze swoją historią.

– Ci co nawołują do totalnej 
opozycji stwarzają klimat do ta-
kich działań. Wczoraj protesty, 
dzisiaj profanacje, co będzie ju-
tro? – pyta Piotr Duda, przewod-
niczący „S”.

– To akt nienawiści, będący dzie-
łem ludzi pozbawionych elementar-
nej wrażliwości. Granica, zdawałoby 
się nieprzekraczalna, została prze-
kroczona. Jeżeli nie położymy kresu 
podobnym aktom wówczas granice 
dowolności będą przesuwane, aż 

Prowokacja!

Nocą z 16 na 17 grudnia 1981 
r., przed kolejną falą manifesta-
cji, do Gdańska zostały ściągnięte 
dodatkowe kompanie ZOMO. Po 
południu protesty z rejonu Dworca 
Głównego przeniosły się do Śród-
mieścia, na ul. Hucisko, nieopodal 
gmachu KW PZPR. 

ZOMO otrzymały tam wsparcie: 
transporter z dziewięcioma żołnie-
rzami oraz w więźniarce  „Star” 
sześciu milicjantów z kompanii 
konwojowej KM MO w Gdańsku. 
Wszyscy byli uzbrojeni w ostrą 
amunicję.  

Hucisko spowijał gęsty dym. Tuż 
po godz. 16 padły strzały. Ranni zo-
stali Grzegorz Zakrzewski, Andrzej 
Adamczyk oraz  śmiertelnie postrze-
lony – Antoni Browarczyk. Chłopak 
otrzymał bezpośredni śmiertelny 
postrzał w głowę z PM-43. Trafiony
pociskiem kaliber 7,62, który utkwił 
w rdzeniu kręgowym, nie miał 
szans. Pół godziny wcześniej opuścił 
z kolegami warsztat szkolny i przy-
łączył się do manifestacji w pobliżu 
przystanku przy Bramie Wyżynnej. 

Świadkowie położyli go na ław-
ce i zanieśli do Szpitala Wojewódz-
kiego. Tam chłopiec skonał. Miał 20 

lat. Mieszkał na osiedlu Zaspa, przy 
ul. Startowej. Był kibicem gdańskiej 
Lechii. Kolportował ulotki, rozwie-
szał plakaty. 13 grudnia 1981 r.  
zniszczył notes z adresami, a dla ro-
dziny wykonał „nieśmiertelniki”.  

Według ekspertyz balistycz-
nych strzelający stał przy lub na 
schodach do gmachu KW PZPR. 
Sprawcy nie ustalono. Amunicja 
i broń, również maszynowa, była 
pobierana wbrew procedurom, 
bez ewidencjonowania. 

uderzą w nasze wolności, w naszą 
tożsamość. Służba Bezpieczeństwa 
nie ośmieliła się pomyśleć o przygo-
towaniu tak ohydnej prowokacji, a ta 
prowokacja ma miejsce w roku 2016 
– komentuje ten akt barbarzyństwa 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. Więcej…>>
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16 grudnia (piątek)
godz. 10 – Gdańsk, plac Solidarności – zapalenie zniczy, złożenie 
wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców; 
Wśród delegacji stoczniowcy i uczniowie;
godz. 11 – Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności – otwarcie 
wystawy malarstwa Andrzeja J. Piwarskiego pt. „Ślady – Nadzieje 
– Polska 1970 – 1980 – 2016”;
godz. 16.15 – Gdańsk, Wały Jagiellońskie – zapalenie zniczy pod 
tablicą pamiątkową na budynku byłego KW PZPR
godz. 17 – Gdańsk, msza św. w bazylice św. Brygidy; po nabo-
żeństwie przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców, Apel 
Poległych i odsłonięcie tablicy czterech Ofiar Stanu Wojennego.

17 grudnia (sobota)
godz. 6 – przystanek SKM Gdynia-Stocznia – pomnik Ofiar Grud-
nia 1970 (u zbiegu ul. Janka Wiśniewskiego i al. Solidarności); 
Apel Poległych, składanie wieńców i kwiatów;
godz. 16.30 – Gdynia, msza św. w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa; przemarsz pod pomnik na pl. Wolnej Polski, Apel 
Poległych i salwa honorowa;
Od 16 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. zapraszamy na 
wystawę IPN „Gdy naród do strajku wyruszył bez broni… Gru-
dzień 1970 w Gdańsku” (Plac Solidarności w Gdańsku).

Więcej…>>

Grudzień 1970

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dwa-grudnie-1970-1981-obchody-na-wybrzezu-3
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/13-grudnia-2016-profanacja-czy-prowokacja
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