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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Prawa podstawowe
3 grudnia 2020 r. Komisja Eu-

ropejska przedstawiła  strategię 
wzmocnienia Karty Praw Podstawo-
wych UE, nastawioną na zwiększe-
nie świadomości praw podstawo-
wych. EKZZ uważa, że musi dojść do 
rozszerzenie mandatu Agencji Praw 
Podstawowych UE na monitorowa-
nie praw pracowników przez związ-
ki zawodowe.  Więcej...>>

 W „Solidarności” nie 
jesteś sam

Po trzyletniej batalii, sporze są-
dowym, pikietach, referendum straj-
kowym wrócił do pracy związkowy 
lider w Gdynia Container Terminal 
S.A. Marek Szymczak, zwolniony 
z pracy za działalność związkową. 
4 grudnia br. Sąd Okręgowy w Gdań-
sku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych nakazał przywrócenie 
dokera i związkowca do pracy. Każdy 
przedsiębiorca, także gigantyczny in-
westor zagraniczny, rozpychający się 
w polskich portach, będzie musiał 
brać pod uwagę fakt, że jest „Solidar-
ność” i są wyroki sądów.

Spór w GCT toczy się o układ 
zbiorowy pracy, a symbolem złych 
relacji związek – pracodawca był 
los przewodniczącego zakładowej 
„S”. W jego obronę włączył się ZRG 
NSZZ „S” i sekcje branżowe związku.

Gdynia Container Terminal SA.  
należy do holdingu z ChRL, gi-
gantycznego operatora na rynku 
przewozów kontenerowych Gru-
py Hutchison Ports.  

Nowelizacja 
maseczek

Obowiązek noszenia maseczki, 
zakrywania ust i nosa, jest niezależ-
ny od zasad zachowania dystansu 
w zakładach pracy. Otwarta została 
jednak furtka pozwalająca praco-
dawcy na poluzowanie obostrzeń. 
Do 27 grudnia br. obowiązuje za-
sada, że obowiązek istnieje, jeżeli 
w pomieszczeniu przebywa więcej 
niż 1 osoba, czy jest to pokój czy 
hala fabryczna, chyba że pracodaw-
ca postanowi inaczej. Najnowsze 
przepisy dopuszczają też spożywa-
nie posiłków  bez maseczki na tere-
nie zakładów pracy i nie jest to uza-
leżnione od decyzji pracodawcy.
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Podczas wspólnej akcji Państwowej Inspekcji 
Pracy (OIP Gdańsk) i Magazynu Solidarność udzie-
lane są porady prawne z zakresu prawa pracy w 
czasie obowiązywania specjalnych zasad przeciw-
działania rozprzestrzeniania się COVID-19. Można 
je uzyskać telefonicznie w środy i piątki w godz. 

10–13 dzwoniąc pod numer: 571 868 587.  Pań-
stwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniej-
szych sojuszników NSZZ „S” w trosce o przestrzega-
nie prawa pracy i zwalczanie patologii rynku pracy, 
jak praca na czarno, umowy śmieciowe, zaniżanie 
wynagrodzeń, niewypłacanie nadgodzin.   

Zapytaj inspektora pracy

Pół wieku mija od masakry do-
konanej na rozkaz władzy – z na-
zwy robotniczej i chłopskiej, na 
robotnikach i uczniach Wybrzeża.  

Uliczne demonstracje i pacy-
fikowane bunty w Gdańsku wy-
buchły 14 grudnia 1970 r. i trwały 
pięć dni. Gdynia strajkowała, ale w 
tym mieście nie wybito ani jednej 
szyby. Gdyski komitet strajkowy 
spisał postulaty. Nocą z 16 na 17 
grudnia został aresztowany a woj-

sko otoczyło stocznię i zabloko-
wało przystanek SKM. 17 grudnia 
1970 roku wstawał świt nad Gdy-
nią. Padły strzały…  

Według oficjalnych danych, w
grudniu 1970 r. na ulicach Gdań-
ska, Gdyni, Szczecina i Elbląga z 
rąk milicji i wojska zginęły 44 oso-
by a co najmniej 1160 zostało ran-
nych. Śmierć poniósł też milicjant 
w Gdańsku. Nie wiadomo, ile osób 
naprawdę zginęło. Wojsko i milicja 

przez 20 lat tuszowały prawdę. 
Wiele pytań o rzeczywiste przyczy-
ny, które złożyły się i doprowadziły 
do jednego z największych powo-
jennych dramatów, pozostaje bez 
odpowiedzi.  Kiedy zajrzymy za 
kulisy władzy zauważymy, że gdy 
Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Elbląg 
były widownią krwawej pacyfika-
cji na zapleczu toczyła się walka o 
stanowiska.  

16 grudnia (środa):
 godz. 10 – Gdańsk, pomnik Poległych Stocz-

niowców, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i 
kwiatów;  

 godz. 15 – Gdańsk, pomnik Poległych Stocz-
niowców: Apel Poległych, złożenie wieńców i 
kwiatów ;

 godz. 17 – Gdańsk, uroczysta msza święta 
w bazylice św. Brygidy, (z uwagi na wymogi 
epidemiczne udział za zaproszeniami).

17 grudnia (czwartek)
 godz. 6 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grud-

nia 1970: Apel Poległych;  składanie wieńców i 
kwiatów;

 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza święta 
w kościele pw. NSPJ przy ul. Armii Krajowej, 
przemarsz pod Pomnik na placu Wolnej Polski 
(przy UMG): Apel Poległych i salwa honorowa;  

 godz. 18 – Gdynia, Koncert muzyczny „Anioły 
Grudnia 1970”; uwagi na wymogi epidemiczne 

bez  udziału publiczności, emitowany „na żywo” 
na antenie TVP1  

Instytut Pamięci Narodowej:
 16 grudnia, godz. 14 – Gdańsk, plac Solidarno-

ści, odsłonięcie okolicznościowej wystawy  
 17 grudnia, godz. 10 – Gdynia, odsłonięcie 

tablicy przygotowanej przez IPN na budynku 
SKM Gdynia  Wzgórze św. Maksymiliana (daw-
niej Nowotki)

 17 grudnia, godz. 14 – Gdynia, Skwer Kościusz-
ki, odsłonięcie wystawy IPN  

Harmonogram uroczystości nie jest zamknięty. Ak-
tualny program na stronie www.solidarnosc.gda.pl

Mecenas obchodów:

Program uroczystości 50 rocznicy 
Grudnia ’70 w Gdańsku i Gdyni 

Świat się dowiedział, nic nie powiedział

Biuro Prawne przy ZRG NSZZ „S” udziela porad 
prawnych w sprawach dotyczących związkowych 
organizacji zakładowych i indywidualnych człon-
kom NSZZ „S”. Ze względu na ograniczenia pan-
demiczne dyżury są prowadzone pod tel. 58 308 
44 69 lub 58 308 42 74.  Koordynująca pracę Biura 
radca prawny Iwona Jarosz-Lipkowska informuje, 

że większość udzielanych porad dotyczy zapisów 
rozporządzeń i ustawy wprowadzanych w związ-
ku z ze szczególnymi rozwiązaniami w zwalcza-
niu COVID-19, m.in. negocjacji porozumień, zasad 
kwarantanny i zaświadczeń sanepidu i ZUS oraz ko-
lejnych nowelizacji przepisów covidowych, w tym 
używania maseczek ochronnych.

Po pomoc do prawnika 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/masz-watpliwosci-zapytaj-inspektora-pracy-na-specjalnej-infolinii
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/20030-komisja-europejska-podkresla-znaczenie-praw-podstawowych-w-unii-europejskiej
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Wyjeżdżajcie już chłopcy od „Piasta” / Pora, chłopcy, opuścić tę dziurę / Wy-
jeżdżajcie, już szychta skończona / Pielęgniarki i lekarz są w szatni / Poroz-
wożą Was suki po domach / Mają wszystkich / Wasz szyb jest ostatni

Jan Kelus, grudzień 1981 r.

 7.12.1925 r 
Liga Narodów 
przyznała Polsce 
prawo utrzymania 
straży wojskowej 
na Westerplatte.

 12.12.1970 r.  
W radiu i telewizji 
ogłoszono komu-
nikat o „regulacji” 
cen produktów 
żywnościowych co 
stało się detona-
torem wybuchu 
protestów społecz-
nych na Wybrzeżu

 13.12.1961 r.  
W Stoczni Gdań-
skiej na skutek błę-
du wybuchł pożar 
na drobnicowcu 
M/S „Maria Konop-
nicka”, zginęło 22 
stoczniowców.

Tylu młodych robotników i uczniów zabili, z rozkazu władzy, milicjanci 
i żołnierze w Gdyni 17 grudnia 1970 r. Większość z zastrzelonych to 
chłopcy w wieku od 15 do 20 lat. 

HISTORIA 1981
Wojna z narodem

13 grudnia 1981 r. nad ranem 
władzę w kraju uchwyciła Wojsko-
wa Rada Ocalenia Narodowego 
z gen. armii Wojciechem Jaruzel-
skim, premierem, I sekretarzem KC 
PZPR, szefem MON na czele. 

Z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rada 
Państwa, łamiąc Konstytucję PRL, 
wprowadziła stan wojenny. O jego 
wprowadzeniu poinformowały 
reżimowe Polskie Radio i TVP, od 
godz. 6 nadając cyklicznie prze-
mówienie gen. Jaruzelskiego.  

Sejm zatwierdził stan wojenny 
25 stycznia 1982 r. Propagando-
wym uzasadnieniem powołania 
junty WRON i wprowadzenia stanu 
wojennego była zła sytuacja go-
spodarcza i „anarchizacja”. W rze-
czywistości chodziło o zatrzymanie 
samoorganizacji społeczeństwa 
wokół i w NSZZ „S”, czyli o obronę 
reżimu rządzącego od 1944 r.  

Junta wysłała przeciwko społe-
czeństwu 70 tys. żołnierzy, 30 tys. 
funkcjonariuszy MSW, 1750 czołgów 
i 1400 innych pojazdów opancerzo-

nych, 500 transporterów bojowych 
oraz eskadry helikopterów. Przed 
północą z 12 na 13 grudnia rozpo-
częła się akcja „Azalia”, czyli opano-
wanie obiektów teletransmisyjnych 
i central telefonicznych. Do 451 
obiektów w kraju wkroczyły pod-
oddziały sformowane z 700 funk-
cjonariuszy SB i MO, 3 tys. żołnierzy 
WOP oraz jednostek wojskowych 
MSW. Po północy zamilkły cywilne 
telefony, a 350 funkcjonariuszy MO 
i SB, 550 żołnierzy MSW oraz  3 tys. 
żołnierzy, w tym komandosi, obsa-
dziło obiekty radia i telewizji. 

10 tys. funkcjonariuszy MO, przy 
wsparciu SB, wzięło udział w akcji 
„Jodła”, zatrzymania lub aresztowa-
nia wytypowanych osób, uznanych 
za groźne dla bezpieczeństwa PRL. 
Internowania działaczy „S”, wg 
przygotowanych wcześniej list, 
rozpoczęły się 12 grudnia. W stanie 
wojennym (do 22 lipca 1983 r.)  in-
ternowano 10 131 osób. W latach 
80 około stu osób poniosło śmierć 
z rąk służb reżimu. 

– Rozmowy w tym temacie 
trwają, chociażby z Radą Dialogu 
Społecznego, ale takie decyzje 
podejmuje rządowy zespół za-
rządzania kryzysowego – powie-
działa 8 grudnia br. członkini RDS, 
wiceminister rozwoju i pracy Olga 
Semeniuk o zniesieniu ograniczeń 
w handlu w niedzielę 27 grudnia 
br.  Kilka godzin później premier 
Morawiecki, zapowiedział, że do-

datkowych niedziel handlowych 
nie będzie. Mówił jednak o przy-
szłym roku. Dodatkową niedzielą 
handlową był 6 grudnia. Zgodnie 
z przepisami ograniczenie handlu 
nie będzie obowiązywało 13 i 20 
grudnia. 24 grudnia sklepy będą  
pracować do godz. 14. Sklepy 25 
i 26 grudnia będą nieczynne, a 27 
grudnia przypada niedziela nie-
handlowa.  

Radio Gdańsk  
w hołdzie ofiarom

Audycje historyczne, słuchowi-
sko, koncert oraz premiera płyty z 
relacjami świadków historii i na-
graniami archiwalnymi – na ante-
nie Radia Gdańsk są wspominane 
ofiary zbrodni Grudnia ’70.

W 50 rocznicy masakry robot-
ników i młodzieży na Wybrzeżu 
w 1970 r. na antenie Radia Gdańsk 
zostaną wyemitowane audycje 
historyczne poświęcone tamtym 
wydarzeniom. Złożą się na nie re-
lacje świadków historii, archiwal-
ne nagrania oraz nowe materiały. 
Audycje znajdą się w specjalnym 
dwupłytowym wydawnictwie 
„#Pamięć. Grudzień ’70”. 

Na płycie „#Pamięć. Grudzień ‘70” 
znajdzie się „Grudniowy tren”, utwór 

skomponowany na specjalne dla Ra-
dia Gdańsk. Autorem jest kompozy-
tor i dyrygent Rafał Janiak, a prawyko-
nanie zaplanowane jest na 12 grudnia 
o godz. 14 w kościele pw. NSPJ w Gdy-
ni, który w latach 70. był centrum po-
mocy dla osób represjonowanych. 

13 grudnia o godz. 16 w studiu 
koncertowym i na antenie Radia 
Gdańsk zabrzmi koncert „#Pamięć. 
Grudzień ’70” w wykonaniu Orkie-
stry Kameralnej Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina.

17 grudnia po godz. 18 będzie 
miała miejsce premiera słuchowi-
ska „Ostry dyżur”, opowiadającego 
historię Grudnia ’70 z perspekty-
wy lekarza pełniącego dyżur 17 
grudnia 1970 r. w Gdyni.  

Worek z niedzielami otwarty? 

Ze względu na rozwiązania związane z zapobieganiem COVID-19 
działy Zarządu Regionu Gdańskiego „S” w siedzibie w Gdańsku funk-
cjonują w formie dyżurów pracowników. Sekretariat ZRG NSZZ „S” jest 
czynny i przyjmuje interesantów. Telefony kontaktowe do oddziałów 
ZRG i działów Regionu są dostępne na stronie www.solidarnosc.gda.
pl. Wizyty w Regionie oraz w biurach oddziałów powinny być poprze-
dzone kontaktem telefonicznym celem umówienia terminu spotka-
nia. Biura gdańskich oddziałów „S” funkcjonują w sposób ograniczony. 
Konieczny jest wcześniejszy kontakt z ich kierownikami. 

Jak pracujemy 
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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