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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Książki pod choinkę
Wśród Czytelników, którzy 

wzięli udział w redakcyjnym kon-
kursie „Idą Święta”, rozlosowali-
śmy cztery książki. Zwycięzcami 
są:  pani Karolina z Chojnic, pan 
Marcin z Torunia, pan Andrzej 
z Gdańska i pani Iwona z Gdyni. 
Ze zwycięzcami skontaktujemy się 
mailowo. Gratulujemy!

Pod pomnikiem 
Poległych 
Stoczniowców

W 48 rocznicę wydarzeń 
z 1970 roku i 37 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego 
14 grudnia na placu Solidarno-
ści w Gdańsku, pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców, od-
była się uroczystość wspólnego 
składania kwiatów i zniczy przez 
stoczniowców ze Stoczni Gdańsk 
oraz uczniów z pomorskich szkół. 
Więcej...>>

Dialog będziemy 
prowadzić na ulicach

– Od momentu podpisania 
porozumienia płacowego z pielę-
gniarkami i położnymi obserwu-
jemy, że wszystkie porozumienia 
wymuszane są protestami i od-
bywają się poza Radą Dialogu. To 
jasny sygnał, gdzie jest nasze miej-
sce. Wystarczy kilkadziesiąt osób 
blokujących autostradę i w ciągu 
dwóch godzin minister się pojawia 
– mówi Piotr Duda, przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, dla „Tygodnika Solidarność”.  
Więcej...>>

Nikt nie żyje dla siebie
13 grudnia członkowie Regio-

nalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” jak co roku zor-
ganizowali spotkanie opłatkowe. 
Do sali Akwen przybyło ponad stu 
seniorów. Spotkanie poprowadziła 
Wanda Lemanowicz, przewodni-
cząca sekcji. Na początku powitała 
licznych gości. Słowo duszpaster-
skie wygłosił biskup Zbigniew Zie-
liński. Po wystąpieniach gości przy-
szedł czas na życzenia i śpiewanie 
kolęd. Więcej...>>

„Za chleb 
i wolność, i nową 
Polskę” – słowa 
Ballady o Janku 
W i ś n i e w s k i m 
najpełniej wy-
rażają wartości, 
w imię których 

podjęli protest robotnicy Wybrze-
ża. Wartości, w imię których Polacy 
walczyli przez całe pół wieku tota-
litarnego zniewolenia. Stoczniow-
cy Gdyni, Gdańska, Szczecina szli 
śladem uczestników Poznańskie-
go Czerwca 1956 roku. Podobnie 
jak tamci hasłem „chleba i wolno-
ści” żądali przywrócenia godności 
pracy oraz praw obywatelskich 
i ludzkich, także ci sprzeciwiali się 
wyzyskowi i prześladowaniom ze 
strony reżimu komunistycznego. 
Uczestnikom Grudnia ’70 przy-
świecał też cel podobny, co żołnie-
rzom podziemia niepodległościo-
wego z czasów II wojny światowej. 
Była nim nowa Polska – własne su-
werenne państwo, oparte na zasa-
dach sprawiedliwości i równości.

(…)
Protesty grudniowe 1970 roku 

zostały stłumione z wyjątkową 
brutalnością. Przeciwko bezbron-
nym robotnikom reżim rzucił 
ogromne siły: uzbrojoną milicję, 
wojska pancerne, morskie i lotni-
cze. Zginęło kilkudziesięciu pro-
testujących; blisko połowa z nich 
tutaj, w Gdyni. Pochylam dzisiaj 
nisko głowę z czcią dla odwagi 
i poświęcenia ludzi, z których mało 
kto mógł pamiętać wolną Polskę, 
bo w większości byli ludźmi mło-
dymi, wyrosłymi już pod władzą 
komunistów. Ale wszyscy nowej, 
wolnej Polski gorąco pragnęli. 
Za nią oddali życie. I to dzięki ich 
o�erze my, współcześni Polacy,
żyjemy w na powrót niepodległej, 
suwerennej Ojczyźnie. Chwała 
bohaterom Grudnia ’70! Wieczna 
cześć i pamięć poległym!

Prezydent RP Andrzej Duda
Fragment listu odczytanego 

podczas porannej uroczystości 
przed pomnikiem O�ar Grudnia ’70 

w Gdyni 

Za chleb  
i wolność

NASZYM ZDANIEMPodnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszyst-
kim członkom i sympatykom „Solidarności”, żeby w ferworze świą-
tecznych przygotowań nie zapomnieli o tym, co najważniejsze 
– o narodzinach Pana. Niech nadchodzący Nowy Rok 2019 zbliży nas 
do Polski opartej na rzeczywistym dialogu, przestrzeganiu praw pra-
cowniczych, rzetelnej edukacji, dbałości o dobro wspólne i szacunku 
wobec obywateli. 

Radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia! 
Krzysztof Dośla 

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

W niedzielę, 16 grudnia do 
bazyliki św. Brygidy w Gdańsku 
przybyli przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, 
poczty sztandarowe z całej Polski, 
związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
i mieszkańcy Gdańska. Wzięli 
udział we mszy świętej upamięt-
niającej 48 rocznicę Wydarzeń 
Grudniowych.

Metropolita gdański poświęcił 
sztandar Stowarzyszenia Strze-
bielinek, a także pszeniczne łany 

zbóż w Bursztynowym Ołtarzu Oj-
czyzny. Pierścieniem „Inki” został 
natomiast uhonorowany Czesław 
Nowak, prezes Stowarzyszenia 
Godność, które w tym roku obcho-
dzi 25-lecie istnienia.

Po mszy świętej uczestnicy 
grudniowych uroczystości prze-
szli pod pomnik Poległych Stocz-
niowców, gdzie po odśpiewaniu 
hymnu narodowego, odczytaniu 
Apelu Poległych, złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów. Więcej...>>

W intencji tych, którym 
zawdzięczamy wolność 

17 grudnia przed świtem 
w Gdyni rozpoczęły się uroczy-
stości upamiętniające o�ary ma-
sakry, do której doszło równo 48 
lat temu. Wieczorne uroczystości 

odbyły się pod pomnikiem O�ar
Grudnia ’70 na placu Wolnej Pol-
ski, nieopodal Urzędu Miasta. 
Uroczystości poranne w Gdyni...>> 
Uroczystości wieczorne w Gdyni...>> 

Grudzień ’70 w Gdyni

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kwiaty-znicze-pod-pomnikiem-poleglych-stoczniowcow
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/18238-dialog-bedziemy-prowadzic-na-ulicach
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/16-grudnia-w-gdansku-w-intencji-tych-ktorym-zawdzieczamy-wolnosc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-gdyni-po-raz-kolejny-poszlismy-swietojanska-droga-wolnej-polski
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-holdzie-tym-ktorzy-w-1970-roku-poszli-ulicami-miasta-portowego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nikt-nie-zyje-dla-siebie


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

4966,61 zł brutto
Tyle w listopadzie 2018 r. wynosiło przeciętne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw (GUS). W stosunku do listopada ubiegłego roku 
wzrosło o 7,7 proc. Niestety, średnia płaca pozostaje wciąż poza zasię-
giem większości Polaków.

WYDARZYŁO SIĘ
 17.12.1970 r. 

Władze komuni-
styczne dokonały 
masakry robotni-
ków przy przystan-
ku SKM Gdynia 
Stocznia.

 19.12.1981 r. Pa-
cy�kacja strajków
w Ra�nerii oraz
Porcie Gdańskim.

 23.12.2005 r.  Lech 
Kaczyński został 
zaprzysiężony na 
urząd prezydenta 
RP.

Ponieśli go Świętojańską
HISTORIA 1970

iBiS NR 51 (406) 19 GRUDNIA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Maria Giedz
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Wierzę głęboko, że tylko uświadomienie, tylko organizacja społeczeń-
stwa, tylko dobrobyt masy pracującej, tylko godność obywatelska 
i walka prowadzona środkami godziwymi i prawnymi mnożą siły spo-
łeczeństwa wewnątrz państwa, a za granicą budzą zaufanie i wzmac-
niają nasz kredyt.

Ignacy Daszyński, marszałek Sejmu w latach 1928–1930
Fragment odezwy wyborczej z 1930 r. 
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Do rangi symbolu urosła scena 
ze zdjęcia, na którym 17 grud-
nia 1970 r. ulicami Gdyni kroczy 
grupa demonstrantów i niesie 
na drzwiach zwłoki 19-letniego 
Zbigniewa Godlewskiego (upa-
miętniony w balladzie jako Janek  
Wiśniewski).

Zbigniew Godlewski mieszkał 
w Elblągu. Zaledwie kilka miesięcy 
przed grudniową masakrą skoń-
czył szkołę zawodową i zatrudnił 
się w gdyńskim porcie. 16 grudnia 
pojechał do Gdańska. Wieczorem 
napisał króciutki list do rodziców. 
„Kochani Rodzice, byłem dzisiaj 
w Gdańsku. Wszystko widziałem. 
Nie martwcie się… Zbyszek”. Nie 
zdążył go wysłać. List do rodziców 
przekazany przez kolegę Zbyszka 
tra�ł 20 grudnia. Rankiem17 grud-
nia Zbigniew Godlewski już nie 
żył. Zginął w pobliżu przystanku 
SKM Gdynia Stocznia. Seria z kara-
binu maszynowego przeszyła mu 
głowę i klatkę piersiową. Jego cia-
ło robotnicy położyli na drzwiach 

i ponieśli ulicą Świętojańską do 
centrum Gdyni. Robotnicy zanie-
śli ciało pod budynek Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej. Po 
drodze kilka razy byli ostrzeliwa-
ni i obrzucani gazem łzawiącym. 
Kilkakrotnie musieli pozostawić 
ciało na ulicy i schować się w oko-
licznych bramach. O śmierci syna 
państwo Godlewscy dowiedzieli 
się z telegramu, jaki 18 grudnia 
wysłał jego przyjaciel, świadek 
tragedii. Rodzice bezskutecz-
nie próbowali zobaczyć ciało 
syna w szpitalu w Gdyni. Trzy dni 
później w niedzielę wieczorem 
u państwa Godlewskich zjawili 
się ludzie z rzędu Wojewódzkie-
go w Gdańsku i poinformowali, 
że mają przygotować się na po-
grzeb syna. Pochówek Zbigniewa 
Godlewskiego odbył się tuż przed 
północą na cmentarzu w Gdańsku 
Oliwie. W ten sposób, po cichu, 
bez możliwości godnego poże-
gnania się, grzebano wszystkie 
o�ary masakry na Wybrzeżu.

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (cz. 2)
Nowe progi

Przy ustalaniu reprezenta-
tywności danego związku zawo-
dowego zmieniono dotychczas 
obowiązujące progi. W przypad-
ku ponadzakładowej organizacji 
związkowej jest ona reprezen-
tatywna, jeżeli spełnia wymogi 
ustawy o Radzie Dialogu Społecz-
nego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, 
FZZ). Dla pozostałych organizacji 
podniesiono granicę z 10 proc. 
do 15 proc. ogółu osób wykonu-
jących pracę zarobkową objętych 
zakresem działania statutu danej 
organizacji, nie mniej jednak niż 
10 tys. osób wykonujących pracę 
zarobkową. 

Dla zakładowych organizacji 
związkowych zwiększono próg od-

powiednio z 7 do 8 proc. w przypad-
ku związku zawodowego będącego 
jednostką organizacyjną albo orga-
nizacją członkowską ponadzakłado-
wej organizacji związkowej uznanej 
za reprezentatywną w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społeczne-
go oraz z 10 do 15 proc. dotyczy to 
osób wykonujących pracę zarobko-
wą zatrudnionych u pracodawcy.

Już wkrótce zobaczymy, jak lip-
cowa nowelizacja ustawy o związ-
kach zawodowych wpłynęła na 
rozwój związków zawodowych 
w Polsce. Ważne jest, aby NSZZ 
„Solidarność” przygotował się do 
wchodzących zmian i wykorzy-
stał szansę na pozyskanie nowych 
członków Związku. 

W imieniu prezydenta RP An-
drzeja Dudy odznaczenia 39 za-
służonym działaczom opozycji 
wobec dyktatury komunistycznej 
wręczył prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej dr Jarosław Szarek. 
Ceremonia odbyła się w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej 17 grudnia 2018 
r. Uroczystość poprowadził dyrek-
tor Oddziału IPN w Gdańsku prof. 
Mirosław Golon. To wyjątkowe 
odznaczenie państwowe – Krzyż 

Wolności i Solidarności – przyzna-
wane jest zasłużonym działaczom 
opozycji z lat 1956–1989. Zosta-
ło ustanowione przez parlament 
równocześnie z aktem restytucji 
Krzyża Niepodległości, do którego 
chlubnej tradycji nawiązuje. Krzyż 
Wolności i Solidarności jest sym-
bolem wdzięczności dla tych, któ-
rym zawdzięczamy naszą wolność.

Szczegóły na stronie IPN...>>

Krzyż Wolności i Solidarności
Taki napis znajduje się na po-

mniku przy ul. Kazimierza Pułaskie-
go w Gdyni, gdzie 13 grudnia 2018 
r. działacze „Solidarności”, władze 
miasta i mieszkańcy Gdyni złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicze ku czci, 

tych, którzy w stanie wojennym, 
ale i nie tylko, stracili  zdrowie, pra-
cę, a często nawet życie. Składanie 
kwiatów poprzedziła msza święta 
odprawiona w kościele oo. Re-
demptorystów. Więcej...>>

13 grudnia br. w gdańskiej 
Sali BHP odbyła się konferencja 
z okazji 25-lecia Stowarzyszenia 
„Godność”. Uroczystości rozpo-
częły się przy pomniku Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku, gdzie 
członkowie stowarzyszenia zapali-
li znicze i złożyli kwiaty. To oni od 
25 lat przypominają o zbrodniach 
dokonanych na naszym narodzie.

Czesław Nowak, prezes stowa-
rzyszenia mówił podczas konfe-

rencji, że „Godność”  powstała po 
to aby „nazwać zbrodniarzy po 
imieniu i aby domagać się spra-
wiedliwości”. Kilkunastu osobom 
wręczono pamiątkowe medale 
„Wdzięczni za Niepodległość”. 
Zaprezentowano też �lmu „God-
ność” w reżyserii dokumentalistki 
TVP Jolanty Roman-Stefanowskiej, 
w którym jako narrator wystąpił dr 
Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum 
II Wojny Światowej. Więcej...>>

Ofiarom terroru 
komunistycznego

W służbie pamięci

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/godnosc-sprawiedliwosc-25-lat-na-straznicy-w-sluzbie-pamieci
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/63211,Potrzebujemy-waszego-glosu-Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-.html
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ofiarom-terroryzmu-komunistycznego
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