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Zarząd świąteczny
O przyszłość 
okrętownictwa 

10 grudnia br. w Sali Akwen 
o godz. 12 rozpocznie się  kon-
ferencja „Morskie farmy wiatro-
we szansą polskiego przemysłu 
stoczniowego” z udziałem związ-
kowców, pracodawców i przed-
stawicieli rządu. W konferencji 
wezmą udział, przedstawiciele 
Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych, m.in. Karol Rabenda, pod-
sekretarz stanu w MAP, odpowie-
dzialny za morską energetykę 
wiatrową, członkowie zarządów 
Agencji Rozwoju Przemysłu, Pol-
skiej Grupy Energetycznej, Energa 
OZE, Związku Pracodawców Fo-
rum Okrętowego, LOTOS Petrobal-
tic oraz przedstawiciele NSZZ „S”. 

Na szczycie fali
Z danych WHO i minister-

stwa zdrowia liczba potwierdzo-
nych przypadków COVID-19 (na 
7.12.2021) w Polsce wynosiła 
3 704 040. Odnotowano też 86 205 
zgonów. Wśród rodaków jest 
3 184 676 ozdrowieńców. Wykona-
no 43 277 210 szczepień. Osób, któ-
re otrzymały obie dawki lub jedno-
dawkowy preparat jest 20 583 315. 

Obostrzenia 
Od 15 grudnia br. wracają ob-

ostrzenia związane z IV falą zacho-
rowań wywołanych koronawirusem 
i jego mutacjami. Limity obowiązy-
wać będą w miejscach publicznych. 
Wprowadzono ograniczenia liczby 
wiernych w kościołach do jednej 
trzeciej miejsc. Uczniowie szkół 
podstawowych i średnich wracają 
do nauki zdalnej od 20 grudnia br. 
do 9 stycznia 2022 r. Obniżone zo-
staje do 30 proc. „obłożenie” restau-
racji, barów i hoteli oraz publiczność 
kin, teatrów, obiektów sportowych. 
Więcej…>>

Nadzieja?
GlaxoSmithKline (GSK) i Vir Bio-

technology poinformowali, że we-
dług badań „koktajl” przeciwciał 
sotrovimab jest skuteczny w wal-
ce z mutacjami  koronowirusa. 
Czy preparat okaże się kluczowy 
w walce z COVID-19? 
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Grudniowe obrady ZRG 
NSZZ „S” przypadły na 6 grud-
nia, wspomnienie św. Mikołaja, 
preludium do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Były zatem – oprócz 
spraw bieżących i relacji z zakła-
dów pracy: symboliczny opła-
tek, śpiewanie kolęd, wspólna 
modlitwa poprowadzona przez 
ks. dr. Grzegorza Śwista, autora 
m.in. albumiku o Bursztynowym 
Ołtarzu Ojczyzny. 

– Zanieście do swych domów 
najważniejsze przesłanie płynące 
z Betlejem, miasteczka na po-
graniczu Starego i Nowego Te-
stamentu, „Pokój ludziom dobrej 
woli”. Chrystus przynosi pokój. 

Gościem na ZRG był poseł PiS 
Janusz Śniadek. Przedstawił on 
bieżącą sytuację polityczną m.in. 
wokół kon�iktu na granicy pol-
sko–białoruskiej. Wobec zagro-
żenia in�acyjnego poseł koalicji
rządzącej omówił tzw. tarczę an-
tyin�acyjną, czyli pakiet działań
podatkowych, mających złagodzić 
skutki wzrostu cen. Tarcza antyin-

Niechaj będzie on w naszych do-
mach, rodzinach, na całym świecie  
– powiedział do związkowców ks. 

dr Świst. Rozmowę z księdzem 
publikujemy w grudniowym „Ma-
gazynie Solidarność”.  

O gospodarce i polityce
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�acyjna składa się m.in. z obniżki
akcyzy oraz VAT na paliwa na trzy 
miesiące oraz wsparcia �nanso-
wego najuboższych gospodarstw 
domowych. Poseł PiS omówił 
też prace parlamentarne związa-
ne z walką z pandemią apelując 
o pełne szczepienie się przeciwko 
COVID-19. Mówiąc zaś o polityce 
zagranicznej podkreślił znaczenie 

próby utworzenia koalicji partii 
stawiających na znaczenie państw 
narodowych w UE.

Przed nami obchody 51 rocz-
nicy zbrodni Grudnia ’70, popeł-
nionej przez władze PRL na prote-
stujących robotnikach i uczniach 
Wybrzeża w 1970 roku oraz 40 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego przeciwko samoorga-
nizującemu się w NSZZ „S” społe-
czeństwu.  – Pamiętajmy o o�arach
złożonych na drodze do wolno-
ści. Zapalimy im znicze, złożymy 
kwiaty, odprawione zostaną msze 
święte w intencji zabitych, rannych 
i represjonowanych. Ale wiemy 
i pamiętamy, że byli też kaci, znani 
z nazwisk ich bezpośredni zlece-
niodawcy oraz bandyci, którzy stan 
wojenny wprowadzili – apelował 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG. 

AR
CH

IW
UM

 IP
N

Od północy z 12 na 13 grud-
nia 1981 r., nim rozplakatowano, 
wydrukowane w ZSRS, obwiesz-
czenia z Dekretem o stanie wojen-
nym i wydano proklamację WRON, 
zaczęły się aresztowania działaczy 
„Solidarności”. Prawo przestało 
obowiązywać.  

Pamiętamy!

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wraca-cala-lista-obostrzen-sanitarnych-od-15-grudnia-br
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Gdy tak siedzimy nad bimbrem
Ojczyzna nam umiera
Gniją w celach koledzy
Wolno się kręci powielacz
Drukujemy ulotki

O tym, że jeszcze żyjemy
Grozi nam za to wyrok
Dziesięciu lat więzienia

Leszek Szaruga 
Przemysław Gintrowski

Tyle dni trwał formalnie stan wojenny. 13 grudnia 1981 r. wyprowa-
dzono na ulice 70 tys. żołnierzy i 30 tys. milicjantów. 9736 osób in-
ternowano. Podczas pacy�kacji strajków i tłumienia manifestacji życie
straciło 40 osób (do 1990 r. 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów 
działaczy opozycji).

WYDARZYŁO SIĘ

Grudniowe obchody 
W nasz kalendarz narodowych rocznic wpisane są dwa tragiczne 
grudnie – z roku 1970 i z 1981. Pamięć o poległych w Grudniu ’70 
i o oporze wobec dyktatury WRON stała się elementem świadomo-
ści zbiorowej oraz naszym obowiązkiem. Prezentujemy harmo-
nogram głównych obchodów 40 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego 13 grudnia 1981 r.  
 10 grudnia, godz. 13, Gdańsk (I piętro, ul. Wały Piastowskie 24), 

otwarcie wystawy pt. „Stan wojenny 1981–1983”    
 11 grudnia – rozwieszenie banneru „Kibice pamiętają” podczas 

meczu Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok  
 12 grudnia, godz. 9.30 – Kościerzyna, msza św. w intencji O�ar

Grudnia 1970 i stanu wojennego w kościele pw. Świętej Trójcy  
–  Tczew, godz. 13 – msza św. w kościele na Suchostrzygach; 

składanie kwiatów i zniczy pod tablicą EATON; godz. 14.30 
(Park Kopernika) otwarcie wystawy „Stan wojenny na Wy-
brzeżu i w Tczewie”    

 z 12 na 13 grudnia, godz. 24 – Gdańsk, pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców złożenie kwiatów, zapalenie zniczy;   

 13 grudnia, godz. 15.30 – Gdańsk, Sala BHP – prezentacja 
monety okolicznościowej NBP „Pamięci o�ar stanu wojennego”
oraz broszury IPN „Różne oblicza stanu wojennego”;  
 godz. 17.30 – Gdańsk, złożenie wieńca i zapalenie zniczy 

pod pomnikiem Poległych Stoczniowców;
 godz. 18 – Gdynia – msza św. w kościele pw. św. Piotra 

Rybaka (ul. Portowa); program słowno-muzyczny; przemarsz 
przed pomnik O�ar Terroru Komunistycznego (ul. Puław-
skiego);

 godz. 18 – Gdańsk, złożenie wieńców, zapalenie zniczy przy 
pomniku O�arom Stanu Wojennego (Targ Rakowy).

 godz. 18.30 – Gdańsk, bazylika pw. św. Brygidy – msza św. 
w intencji o�ar stanu wojennego, wydarzenie słowno-mu-
zyczne w wykonaniu Tolka Filipkowskiego i zespołu Pro Bono. 

 14 grudnia, godz. 18 – Gdynia, Biblioteka Wzgórze (ul. Biskupa 
Dominika 3) – prezentacja albumu „Orła Wrona nie pokona. 
Stan wojenny w Gdyni (1981-1983)” 

W następnym numerze IBIS poinformujemy o uroczystościach 
związanych z 5 1 rocznicą Grudnia ’70.     

Szacowana stopa rejestrowa-
nego bezrobocia w listopadzie br. 
wyniosła 5,4 proc. W porównaniu z 
październikiem spadła o 0,1 proc. 
– poinformowało Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. W 
listopadzie br. w urzędach pracy 
zarejestrowanych było 900,1 tys. 
osób bez pracy. To o 10,8 tys. osób 
mniej niż przed miesiącem. Re-
sort rodziny zwraca uwagę, że w 
poprzednich latach w listopadzie 
poziom bezrobocia m/d/m rósł (w 
listopadzie 2019 r. o 1,1 proc., w li-
stopadzie 2020 r. o 0,7 proc). Licząc 
rok do roku liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się o 125,6 tys. osób. 
Porównując poziom bezrobocia z 
listopada 2021 r. do stanu sprzed 
epidemii COVID-19 (koniec lute-
go ub.r.) liczba zarejestrowanych 
w urzędach pracy bezrobotnych 
spadła o 19,8 tys. osób.  

– Rynek pracy ustabilizował się. 
W rejestrach urzędów pracy mamy 
mniej bezrobotnych niż w lutym 
2020 roku, przed pandemią koro-
nawirusa. Mimo zamrożenia dla 
gospodarki i niepokoju udało nam 
się uratować rynek pracy przed 
wzrostem bezrobocia – mówi mi-
nister Marlena Maląg.

Optymistyczny rynek pracy

Układy zbiorowe pracy są swo-
istym ukoronowaniem dialogu 
społecznego. Niestety, w naszych 
realiach to rozwiązanie „eksklu-
zywne”. O korzyściach wynikają-
cych z ich zawierania mówił na an-
tenie Radia Gdańsk Jacek Rybicki, 
ekspert do spraw dialogu w audy-
cji „Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju”, wyemitowanej 6 grud-
nia br. W cyklu audycji dziennika-

– 40 lat temu rozpoczynaliśmy 
czwarty tydzień studenckiego 
strajku okupacyjnego na Uniwer-
sytecie Gdańskim – wspomina 
Jacek Rybicki, wówczas student 
polonistyki i członek Komitetu 
Strajkowego na Wydziale Huma-
nistycznym UG. – Atmosfera była 
kiepska po pacy�kacji kilka dni
wcześniej strajku w Wyższej O�-
cerskiej Szkole Pożarniczej. Kilka 
dni później przekonaliśmy się, że 
było to przygotowanie do stanu 
wojennego i pacy�kacji strajkują-
cych zakładów pracy. Strajk prze-

rwaliśmy w sobotę, 12 grudnia, by 
dzień później wrócić do protestu, 
ale już wobec stanu wojennego.  
Na ilustracji winieta strajkowe-
go pisma studentów UG „Reduta 
Strajkowa” z grudnia 1981 r. 

10 grudnia br. o godz. 13 w sie-
dzibie ZRG NSZZ „S” przy Wałach 
Piastowskich 24 (I piętro) otwarta 
zostanie wystawa zorganizowana 
we współpracy z IPN „Stan wojen-
ny 1981-1983”. Ekspozycja będzie 
dostępna dla zwiedzających do 29 
grudnia br. 

 Więcej…>>

40 rocznica stanu wojennego

W Radiu Gdańsk o dialogu

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

rze Radia Gdańsk we współpracy 
z ZRG NSZZ „S” wyjaśniają, na 
czym polega dialog społeczny, kto 
w nim uczestniczy, kiedy i w jakich 
sytuacjach jest on stosowany. Emi-
sja w poniedziałki o godz. 14.20. 
Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/noc-generalow
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/135912-uklady-zbiorowe-bywaja-korzystne-zarowno-dla-pracodawcow-jak-i-dla-pracownikow-to-ukoronowanie-dialogu-spolecznego-dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju
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