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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Nagroda dla 
przewodniczącego

Alfred Buraja, przewodniczą-
cy Sekretariatu Banków, Handlu 
i Usług NSZZ „Solidarność” został 
wyróżniony Nagrodą Główne-
go Inspektora Pracy im. Haliny 
Krahelskiej. – Na pewno jest ona 
wsparciem i pokazuje, że to co 
robię z kolegami i koleżankami 
z handlowej „Solidarności” jest 
potrzebne i ma też odzwiercie-
dlenie w Państwowej Inspekcji 
Pracy – powiedział Alfred Bujara, 
podczas uroczystości wręczenia 
wyróżnienia, która odbyła się 14 
grudnia. Celem Nagrody Głów-
nego Inspektora Pracy im. Haliny 
Krahelskiej, aktywistki aktywnej 
w obronie świata pracy w latach 
30. jest wyróżnianie i promowanie 
osiągnięć w zakresie ochrony pra-
cy i zdrowia w tym środowisku. 

Wielka kara  
dla „Biedronki” 

Sieć sklepów ma zapłacić po-
nad 720 milionów złotych za, jak 
stwierdził Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, nieuczciwe 
praktyki stosowane przez koncern 
wobec dostawców. – Uważam, że 
takie działania stosowała nie tylko 
Biedronka – zwraca uwagę Marek 
Lewandowski, rzecznik KK NSZZ 
„Solidarność”. – Prawdopodobnie 
przeprowadzono postępowa-
nie i przepytywano tych, którzy 
poczuli się pokrzywdzeni. Kara 
wysoka, ale skoro prawie 600 mi-
lionów złotych Biedronka zarobiła 
na takich procederach, trzeba to 
wyjaśnić i doprowadzić sprawę do 
końca.  

Kiosk na liście 
zabytków

Biuro przepustek znajdują-
ce się przy Bramie nr 2 Stoczni 
Gdańskiej zostało dołączone do 
rejestru zabytków jako „integralny, 
historyczny, a także ideowy i kom-
pozycyjno-przestrzenny element 
zagospodarowania placu”, a więc 
„bezcennego miejsca pamięci, 
związanego z przełomowymi wy-
darzeniami w historii powojennej 
Polski i Europy”.
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Pół wieku temu na rozkaz ko-
munistycznej władzy dokonano 
masakry na robotnikach Gdyni 
i Gdańska, a także Szczecina i El-
bląga. Niepodległa Rzeczpospolita 
nie była w stanie osądzić winnych 
tej zbrodni. Jednak pamięć o ofia-
rach pozostaje, bo to z nich wyrósł 
najpierw Sierpień, a po dekadzie 
– wolna Polska. Rocznicę obcho-
dzimy w cieniu epidemii, stąd inny 
charakter wielu rocznicowych wy-
darzeń.

Dzisiaj rano oraz popołudniu 
pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców złożone zostały wiązanki 
kwiatów. Wieczorem w Bazylice 
św. Brygidy ks. bp Jacek Jezier-

To po-
r ó w n a n i e 
jest tak 
o b r z y d l i -
we, że nie 
chcę się do 
tego odno-
sić. Wiele 
w y d a r z e ń 

w ostatnich miesiącach poka-
zuje, że w edukacji ponieśliśmy 
porażkę. Ale czego moglibyśmy 
się spodziewać po członkach le-
wicy? To oni są spadkobiercami 
ideologicznymi i politycznymi 
morderców z Grudnia ‘70 i ban-
dytów ze stanu wojennego. Mo-
gliby nie odzywać się chociaż w 
takie dni. Ani za październik ‘56, 
ani za ‘68, ani za ‘70, ani za ‘76, 
ani za stan wojenny nie zapłacili 
główni sprawcy, ludzie wówczas 
mieniący się ludźmi lewicy. To 
byli zwykli komunistyczni ban-
dyci, którzy niestety nie ponieśli 
kary. Dziś różne osoby głoszą 
tezy, które mają zakłamać histo-
rię. Dla lewicy charakterystycz-
ne jest relatywizowanie wszyst-
kiego. Oczekiwałbym, by ludzie 
z tej formacji w te grudniowe dni 
okazali więcej pokory. Nie ocze-
kujemy, by ktoś się kajał i prze-
praszał, bo oni nigdy nie będą do 
tego zdolni, ale by chociaż po ci-
chutku, z pokorą przeczekali ten 
okres (…) Są gdzieś granice epa-
towania nienawiścią i są one cały 
czas przekraczane. Widzieliśmy 
to choćby niedawno na ulicach 
Gdyni. Te obrazki pokazują, że 
wiedza młodszego pokolenia na 
temat tych wydarzeń, ich genezy 
i znaczenia dla historii ojczyzny, 
jest skromna. Nienawiść rozpę-
tana jest przez opozycję, przez 
ludzi, którzy mają albo niewielką 
wiedzę, albo mnóstwo złej woli. 

Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” na antenie Radia 
Gdańsk w odniesieniu do słów 
Beaty Maciejewskiej z Lewicy, 

która porównała masakrę  
z Grudnia ‘70 do Strajku Kobiet 

Strajk Kobiet jak… 
Grudzień ‘70?

NASZYM ZDANIEM

Członkowie NSZZ „Solidarność”, 
więźniowie polityczni z lat 80 skupie-
ni w stowarzyszeniu „Godność” oraz 
byli członkowie Federacji Młodzieży 
Walczącej, uczcili ofiary walki o pra-
wa pracownicze i obywatelskie w 39 

rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego. W Gdańsku złożyli kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą opór wobec 
stanu wojennego na Placu Solidar-
ności. Więcej zdjęć i pełna relacja na 
naszej stronie.

13 grudnia także była niedziela
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Grudzień 1970/2020
ski odprawi uroczystą mszę św., 
a o godz. 19 rozpocznie się kon-
cert rocznicowy Capella Gedanen-
sis z udziałem m.in. Konstantego 
Kulki. Koncert transmitować bę-
dzie TVP Kultura, a po serwisie inf-
formacyjnym o godz. 21 retrans-
misję rozpocznie Radio Gdańsk. 

W czwartek rano przed Pomni-
kiem Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni
oraz przed tablicą upamiętniającą 
wydarzenia z 17 grudnia wieńce 
złoży prezydent Andrzej Duda. Na 
ten sam dzień zaplanowane zosta-
ły msza św. w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, Apel 
Poległych, modlitwa oraz złożenie 
kwiatów przy gdyńskim Urzędzie 
Miasta. 

Pamiętajmy w trakcie uroczy-
stości o zachowaniu obowiązu-
jących środków bezpieczeństwa 
(stąd na niektóre z wydarzeń wej-
ście będzie możliwe wyłącznie na 
zaproszenia). 

Więcej na temat kalendarium 
grudniowych protestów, ich przy-
czyn i politycznego tła  można 
przeczytać w aktualnym wydaniu 
„Magazynu Solidarność”. 

Mecenas obchodów: 
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WYDARZYŁO SIĘ
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
65 procent

Dzięki chrześcijaństwu wyszliśmy z nocy komunizmu, dzięki chrześcijań-
stwu dokonaliśmy ustrojowego przełomu bez rozlewu krwi. Nie potrafili-
śmy tym duchem zarazić następnych pokoleń, bo zajęci byliśmy zdoby-
waniem chleba z rozmaitymi dodatkami…

Ks. dr Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy  
i wikariusz generalny Archidiecezji Gdańskiej

 16.12.1952 r.  
Stracono kmdr. 
por. Zbigniewa 
Przybyszewskiego 
i kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego 
oskarżonych 
o „próbę obalenia 
władzy ludowej”.

 16.12.1980 r.  
W Gdańsku 
odsłonięty został 
pomnik Poległych 
Stoczniowców.

 17.12.1980 r.  
 W Gdyni odsłonię-
ty został Pomnik 
Ofiar Grudnia 70

O tyle niższe w porównaniu do poprzedzającej soboty były obroty w hi-
permarketach w dodatkową niedzielę handlową, która została zorgani-
zowana 6 grudnia. Handlowa „Solidarność” zbadała obroty w kilkunastu 
hipermarketach w całej Polsce, a także w sklepach mniejszego formatu 
oraz w butikach mieszczących się w galeriach handlowych. 

HISTORIA 1970
Grudzień 1970

Podczas wspólnej akcji Państwo-
wej Inspekcji Pracy (OIP Gdańsk) i 
Magazynu Solidarność udzielane 
są porady prawne z zakresu pra-
wa pracy w czasie obowiązywania 
specjalnych zasad przeciwdziała-
nia rozprzestrzeniania się COVID-
-19. Można je uzyskać telefonicznie 
w środy i piątki w godz. 10–13 

dzwoniąc pod numer: 571 868 
587. Państwowa Inspekcja Pracy 
jest jednym z najważniejszych so-
juszników NSZZ „S” w trosce o prze-
strzeganie prawa pracy i zwalcza-
nie patologii rynku pracy, jak praca 
na czarno, umowy śmieciowe, zani-
żanie wynagrodzeń, niewypłacanie 
nadgodzin.   

Zapytaj inspektora pracy

W sobotę, 
12 grudnia 1970 
roku władze po-
informowały o 
wprowadzeniu 
drastycznych pod-
wyżek cen na pro-
dukty spożywcze. 
W odpowiedzi, w 
poniedziałek 14 
grudnia pracowni-
cy Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina 
podjęli strajk. Już w godzinach po-
rannych kilka tysięcy stoczniowców 
zgromadziło się przed budynkiem 
dyrekcji żądając cofnięcia zmian cen. 
Wobec braku reakcji ruszyli pod Ko-
mitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku, 
gdzie także nie doszło do rozmów. 
W godzinach popołudniowych w 
okolicach dworca PKP miały miejsce 
pierwsze starcia z milicją. 

Następnego dnia, 15 grudnia za-
strajkowali pracownicy Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni oraz in-
nych zakładów. Po południu w Gdań-
sku doszło do kolejnych starć z milicją. 
W Gdyni Główny Komitet Strajkowy 
podpisał porozumienie z przewod-
niczącym Miejskiej Rady Narodowej, 
a tej samej nocy jego członkowie za-
stali aresztowani. 

16 grudnia do strajku przyłączają 
się zakłady ze Szczecina i Elbląga. W 
Gdańsku doszło do kolejnych de-
monstracji, podczas których władze 
użyły broni. Byli pierwsi zabici i ranni. 

Tydzień szacunku 
dla pracowników handlu

Akcję pod takim hasłem orga-
nizuje Krajowa Sekcja Pracowni-
ków Handlu NSZZ „Solidarność”. 
Potrwa ona do 20 grudnia. Celem 
jest zwrócenie uwagi na trudne 
warunki pracy w okresie pandemii 
i wzmożonego ruchu przedświą-
tecznego. – Zamierzamy dotrzeć 
z przekazem do pracodawców, 
aby docenili pracowników, nagro-
dzili ich finansowo, a także żeby

zapewnili im bezpieczne warunki 
pracy. Chcemy także przekonać 
rządzących, aby wprowadzili 
przepisy dotyczące unormowania 
czasu pracy w handlu – tłumaczy-
li podczas konferencji prasowej 
przedstawiciele Sekcji. Dodajmy, 
że petycję w sprawie pracowni-
ków handlu może podpisać każdy 
na stronie www.solidarnoscwhan-
dlu.pl. 

15 grudnia 1970, płonący gmach KW PZPR przy 
Wałach Jagiellońskich w Gdańsku (widok z ulicy 
3 Maja)

17 grudnia w Gdyni wojsko za-
blokowało stocznię, a gdy przed 
6 rano robotnicy zdążali do pracy, 
wojsko oddało strzały w ich kie-
runku. Tego dnia w Gdyni zginęło 
18 osób, a w całych zajściach na 
Wybrzeżu – według oficjalnych
danych – zginęło 45 osób, w tym 
w Gdańsku 9, w Szczecinie 16, a w 
Elblągu 1. Rannych zostało 1165 
osób. 

Władze komunistyczne nie tole-
rowały żadnego sprzeciwu. Członek 
Biura Politycznego Komitetu Cen-
tralnego PZPR i wicepremier Stani-
sław Kociołek wypowiedział takie 
słowa: „Mamy do czynienia z kontr-
rewolucją, a z kontrrewolucja trze-
ba walczyć przy pomocy siły. Jeżeli 
zginie nawet trzystu robotników, to 
zginie, ale bunt zostanie zdławiony”. 
Te słowa wyrażają stosunek władzy 
komunistycznej do własnego naro-
du. Winni tragedii grudniowej nigdy 
nie zostali ukarani.

Województwo pomorskie 
nadal znajduje się w gronie tych, 
gdzie dochodzi do największej 
ilości nowych zakażeń koronawi-
rusem w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców. W ciągu ostatniej 
doby doszło 868 osób, a 28 zmar-
ło, w tym 22, które miały choroby 

współistniejące (dane na środę, 16 
grudnia). Gorzej jest w zachodnio-
-pomorskim, kujawsko-pomor-
skim oraz warmińsko-mazurskim. 
Z kolei najlepiej, patrząc pod ką-
tem liczby zakażeń na każde 10 
tysięcy mieszkańców, w podkar-
packi oraz świętokrzyskim. 

Pomorze wciąż zagrożone

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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