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

98 procent
Tylu Polaków dzieli się opłatkiem i spożywa wieczerzę wigilijną. 89 proc. badanych 
(CBOS) przygotowuje prezenty, 86 proc. zachowuje post, 69 proc. uczestniczy w 
pasterce, a 63 proc. wysyła kartki ze świątecznymi życzeniami.
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Bez strajku  
w PKP Cargo

Strajk generalny w PKP Cargo, 
który miał się rozpocząć 18 grud-
nia, został zawieszony. Krajowy 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
w największym polskim towa-
rowym przewoźniku kolejowym 
podpisał z zarządem spółki poro-
zumienie o wznowieniu rozmów. 
Władze firmy zobowiązały się do
wstrzymania wszelkich zmian re-
strukturyzacyjnych. Więcej...>>

Młodzi działają
18 stycznia 2016 r. Regionalna 

Sekcja Młodych NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego wybierze swoje wła-
dze. Działająca od kilku miesięcy 
sekcja ukształtowała się oficjalnie
18 grudnia br. Jeden z liderów 
nowej organizacji, przewodni-
czący „S” w Federal Mogul Bimet 
w Gdańsku, Paweł Dziwosz, za-
prasza do aktywności wszystkich 
członków i sympatyków „S” do 
35 roku życia. Więcej...>>

Wejherowo pamięta
Msza św. w intencji ofiar

zbrodni Grudnia 1970 i stanu wo-
jennego odprawiona 17 grudnia 
br. w parafii św. Leona była głów-
nym punktem obchodów rocznicy 
grudniowych zbrodni w Wejhe-
rowie. Celebrujący eucharystię 
ksiądz proboszcz Marian Dettlaff 
przypomniał dwie wejherow-
skie ofiary masakry robotniczej
w grudniu 1970 r. To śp. Zbigniew 
Nastały (17 lat) i śp. Marian Wójcik 
(33 lata). Obaj rankiem w „czarny 
czwartek” pojechali do Gdyni do 
szkoły i pracy. Więcej...>>

Służba dla patrona
5 grudnia delegacja Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Miejskim Zakładzie Komunikacji 
w Chojnicach pełniła wartę przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie. W skład delegacji 
weszli Janusz Poniecki, Sylwester 
Mietelski, Jarosław Starzyński oraz 
kierownik Oddziału „S” w Chojni-
cach Bogdan Tyloch. Więcej...>>

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  
życzę wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności”, 

żeby odnaleźli w te dni Boga ukrytego w człowieku.
Życzę Wam, żebyście zawsze czuli się szanowani 

i doceniani – przez pracodawcę i współpracowników,  
a ten szacunek przekładał się na możliwość godnego życia 

całej solidarnościowej rodziny.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2016 zbliży nas  

do Polski opartej na rzeczywistym dialogu,  
przestrzeganiu praw pracowniczych, rzetelnej edukacji,  
dbałości o dobro wspólne i szacunku wobec obywateli.
Radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Radosnych 
Świąt Sprawiedliwość

Przyklękam 
w pamięci 
i hołdzie 
o wszystkich 
tych, którzy 
polegli, 
zostali ranni, 
cierpieli, byli 

prześladowani przez całe lata 
i nigdy nie doczekali się od III 
RP elementarnej sprawiedliwo-
ści. Sprawiedliwości na pozio-
mie prawnym, sprawiedliwości 
na poziomie państwowym. 
Bo w sercach ludzi, Polaków, 
uczciwych, dumnych, zawsze 
byli, są i będą, nie mam co do 
tego żadnych wątpliwości (…).

Obiecuję wszystkim Pań-
stwu, tym, którzy przeżyli tamte 
straszne dni, którzy zostali ran-
ni, a są dzisiaj z nami, rodzinom 
tych, którzy polegli, tym, którzy 
byli prześladowani, że zrobię 
wszystko, aby ta Rzeczpospolita 
była naprawiona, aby stała się 
wreszcie państwem sprawiedli-
wym, uczciwym.

Można odnieść wraże-
nie, że władze III RP ukarały 
Wybrzeże. Ukarały Gdańsk, 
Gdynię, Szczecin, ukarały 
stoczniowców, którzy wtedy 
protestowali. Stocznie zostały 
zlikwidowane, a nie rozliczono 
oprawców. Wstyd. III RP nie 
zdała egzaminu sprawiedli-
wości, uczciwości, a w tym 
ostatnim względzie, egzaminu 
elementarnej przyzwoitości 
i gospodarności.

Dlatego dziś (…) proszę 
o wsparcie dla tego procesu 
naprawy Rzeczypospolitej. Głę-
boko wierzę w to, że jesteśmy 
w stanie go dokonać, odda-
jąc także w tym najszerszym 
słowa znaczeniu sprawiedliwość 
wszystkim tym, którzy zostali po-
mordowani i poszkodowani (…). 
Cześć i honor ofiarom Grudnia
1970 roku! Uczciwa, sprawiedli-
wa Polska, uczciwi sprawiedliwi 
Polacy, nie zapomną o Was 
nigdy!

Fragmenty przemówienia 
prezydenta Andrzeja Dudy 

pod pomnikiem Ofiar Grudnia
1970 w Gdyni, 16 grudnia 

2015 r.

Zobacz pełne przemówienie 
prezydenta w TV Solidarność 
Gdańsk...>>

Wesprzyj budowę pomnika

Makieta pomnika autorstwa 
rzeźbiarza Giennadija Jerszowa.

W miejscu, gdzie 17 grudnia 
1981 roku zginął 20-letni Antoni 
Browarczyk, najmłodsza ofiara sta-
nu wojennego,14 grudnia br. sym-
bolicznie wkopany został kamień 
węgielny pod budowę pomnika 
Ofiarom Stanu Wojennego. Wpłaty
na budowę pomnika można doko-
nywać na konto bankowe Stowa-
rzyszenia Federacji Młodzieży Wal-
czącej z dopiskiem OFIAROM STANU 
WOJENNEGO: ING Bank Śląski S.A., 
Nr 90 1050 1764 1000 0023 2582 
8545. Koszt budowy pomnika wy-
niesie ok. 50 tys. zł. Więcej...>>

Pracownicy handlu, tak jak 
większość Polaków, będą mieli 
w tym roku możliwość spędzenia 
Wigilii Bożego Narodzenia z rodzi-
ną, a nie w pustych tego wieczoru 
sklepach. To efekt akcji „S”, która 
konsekwentnie apeluje do sieci 
handlowych o skrócenie czasu pra-
cy 24 grudnia. W najbliższą Wigilię 
większość dyskontów i marketów 
będzie czynna do godz. 14 (m.in. 
Biedronka, Lidl, Tesco). Nawet naj-
dłużej pracujący zazwyczaj pra-
cownicy sieci Auchan w tym roku 
skończą pracę o godz. 15. – Praca 
w godzinach popołudniowych, 

wtedy kiedy większość Polaków 
przygotowuje się do wieczerzy wi-
gilijnej, to zdecydowanie zły oby-
czaj. Z zadowoleniem obserwu-
jemy, że nasze wysiłki przyniosły 
pozytywny skutek – mówi Alfred 
Bujara, przewodniczący handlowej 
„S”. Więcej...>>
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WIGILIA uszanowana

http://www.youtube.com/embed/whs-rHGPh68?autoplay=1&
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/strajk-w-pkp-cargo-zawieszony-jest-porozumienie-zwiazkowcow-wladz-spolki
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pierwsza-uchwala-mlodej-solidarnosci-regionu-gdanskiego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uszanujmy-wigilie-tego-dnia-w-handlu-krocej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wejherowo-oddalo-hold-ofiarom-grudnia-1970
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zwiazkowcy-z-mzk-straznikami-grobu-patrona-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kwiaty-znicze-dla-ofiar-dwoch-grudniowych-zbrodni


Leszek Głódź porównał wydarzenia 
z grudnia 1970 roku do biblijnej 
bratobójczej zbrodni Kaina na Ablu. 
Metropolita gdański zaapelował 
jednak o miłosierdzie w poświęco-
nym tej Bożej łasce roku. – Ofiara
Grudnia 1970 nie poszła jednak na 
marne. To z niej zrodził się Sierpień 
1980, dziesięciomilionowy nieza-
leżny samorządny związek zawo-
dowy, który nadal jest w naszym 
kraju potrzebny – zgodnie pod-
kreślali wszyscy mówcy na placu 
Solidarności.

W tym roku we wszystkich 
uroczystościach wyjątkowo licz-
nie uczestniczyła młodzież oraz 
przedstawiciele władz państwo-
wych. Oprócz obecnych osobiście 
prezydenta Andrzeja Dudy i mar-
szałka Senatu Stanisława Kar-
czewskiego okolicznościowe listy 
do organizatorów i uczestników 
uroczystości wystosowali premier 
Beata Szydło i marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński. Więcej...>>

CYTAT tygodnia

„Grudzień 1970 r. to jedna z najbardziej bo-
lesnych dat naszej współczesnej historii (…) 

Dzisiaj widzimy, jak bardzo te dramatycz-
ne wydarzenia, śmierć niewinnych ludzi 

i brutalne represje zdeterminowały 
losy polskiego społeczeństwa, jak 

ważny stanowiły impuls do walki 
o demokrację i suwerenność”

Premier Beata Szydło  
w liście do szefa  

ZRG NSZZ „S”  
Krzysztofa Dośli, 
16 grudnia 2015 r.

HISTORIA tak było

PREZYDENT WIERNY 
„SOLIDARNOŚCI”

PAMIĘĆ  
O GRUDNIU

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ZBIGNIEW ŁĄCKI, KM NSZZ „S”  
w Nadleśnictwie Przymuszewo

– Należę do „Solidarności”, bo to najlepszy i najsku-
teczniejszy związek zawodowy, który działa w Polsce.  
Rozumiem to w ten sposób, że „Solidarność” najsku-
teczniej ze wszystkich polskich związków zawodowych 
broni interesów i praw pracowniczych. To właśnie ce-

chująca nasz związek wysoka skuteczność  jest dla mnie najważniejsza.

iBiS NR 51 (250) 23 GRUDNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

ZWIĄZKOWY opłatek
Pracownicy sieci Biedronka 

w ostatnich dniach przed świę-
tami Bożego Narodzenia otrzy-
mali opłatki ze świątecznymi ży-
czeniami. Nie byłoby w tym nic 
oryginalnego, gdyby nie fakt, że 
akcję przeprowadzili… liderzy za-
kładowej „S”. Ten bez wątpienia 
bardzo oryginalny i godny naśla-
dowania pomysł promocji dzia-
łalności związkowej już zaowoco-
wał rozwojem „S” w Biedronce. 
Do Związku przystąpiło siedmiu 
nowych członków. – Akcję roz-
dawania opłatków pracownikom 
naszej firmy przeprowadzamy już
po raz drugi. Chcemy pokazać, 
że działacze związkowi są z pra-
cownikami, pamiętają o nich, nie 
tylko od święta, ale także na co 

dzień – wyjaśnia Robert Jacyno, 
wiceprzewodniczący „S” w Jero-
nimo Martins Polska, właścicie-
lu sieci Biedronka. Na Pomorzu 
związkowe opłatki otrzymali m.in. 
pracownicy sklepów w Gdańsku, 
Skarszewach, Tczewie, Gniewie, 
Pelplinie, Pruszczu Gdańskim 
i Cieplewie. Więcej...>>
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23 grudnia 2005 r. urząd prezy-
denta RP objął śp. Lech Kaczyński, 
były działacz Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża, doradca 
strajkujących w sierpniu 1980 r., 
internowany w stanie wojennym, 
wiceprzewodniczący Związku 
w latach 1990–1991. Prawdziwy 
„człowiek »Solidarności«”, rozu-
mianej zarówno instytucjonalnie, 
jak i jako podstawowej wartości 
regulującej życie społeczno-go-
spodarcze. Dobrze, że po latach 
„przemysłu pogardy” pojawia 
się miarodajna refleksja o życiu

i działalności tego wybitnego 
męża stanu. 21 grudnia 2015 r. 
w Pałacu Prezydenckim odby-
ła się konferencja poświęcona 
dziedzictwu Lecha Kaczyńskiego, 
w której wzięło udział 6 obecnych 
lub byłych prezydentów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Sala Biała 
w pałacu otrzymała imię byłego 
prezydenta.

Z kolei 23 grudnia 2015 r. 
posłowie i senatorowie – z nie-
chlubnym sprzeciwem jednego 
parlamentarzysty: Stefana Nie-
siołowskiego – przyjęli uchwałę, 
wyrażając przekonanie, że były 
prezydent „działając w Wolnych 
Związkach Zawodowych, »Soli-
darności«, pełniąc wysokie funk-
cje państwowe, społeczne i samo-
rządowe, zabiegając skutecznie 
jako Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej o budowę podmiotowej 
pozycji Polski i naszego regionu 
w polityce międzynarodowej, 
oddając sprawiedliwość ludziom 
walczącym o wolność naszej 
Ojczyzny, czynnie uczestnicząc 
w rozwiązywaniu licznych konflik-
tów społecznych, przypominając 
idee »Solidarności«, której zawsze 
był wierny, dobrze przysłużył się 
Polsce”.

Wręczenie stypendiów z Fun-
duszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność” dla uzdolnionych 
i aktywnych uczniów ze Szko-
ły Podstawowej im. Bohaterów 
Grudnia ’70 w Łęgowie koło 
Pruszcza Gdańskiego miało miej-
sce 18 grudnia podczas uro-
czystości poświęconej zbrodni 
Grudnia ’70. Dwójka nowych sty-
pendystów dołączyła do grona 33 
uczniów z innych szkół z terenu 
całego województwa pomorskie-

STYPENDIA „SOLIDARNOŚCI”
go, którzy otrzymali stypendia 
zgodnie z hasłem „35 stypendiów 
na XXXV-lecie Związku”. W uro-
czystości w Łęgowie wzięli udział 
uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i rodziny ofiar zbrodni Grudnia
1970. Region Gdański NSZZ „S” 
reprezentowali skarbnik Stefan 
Gawroński oraz Renata Tkaczyk, 
dyrektor Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy.

Więcej...>>

W czwartkowy wieczór 17 grud-
nia jak co roku ulicami Gdyni prze-
szedł marsz pamięci ofiar Grudnia
1970. Na czele pochodu młodzież 
niosła te same drzwi, na których 45 
lat temu niesiono ciało Zbigniewa 
Godlewskiego, bohatera „Ballady 
o Janku Wiśniewskim”. Wcześniej 
w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, którego proboszczem 
był ks. prałat Hilary Jastak, opiekun 
gdyńskich robotników, odprawio-
na została msza św. W homilii bp 
Zbigniew Zieliński przypomniał 
dramat 1970 roku i walkę robotni-
ków o godne życie. Podkreślał, że 
wolność trzeba łączyć z solidarno-
ścią. Rano w uroczystościach pod 
pomnikiem Ofiar Grudnia 1970
udział wziął m.in. prezydent An-
drzej Duda.

W Gdańsku hołd ofiarom z 1970
i 1981 r. oddano 16 grudnia pod-
czas mszy św. w Bazylice św. Brygi-
dy i marszu pod pomnik Poległych 
Stoczniowców. Arcybiskup Sławoj 
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Młodzież z Małopolski przyjechała do Gdyni uczcić ofiary Grudnia ’70.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oplatki-od-liderow-s-w-biedronce
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gdynia-oddaje-hold-poleglym-w-drodze-wolnej-polski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stypendia-nszz-solidarnosc-dla-uczniow-ze-szkoly-podstawowej-im-bohaterow-grudnia-70
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