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Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku informuje, że 
są już dostępne �lmy dokumen-
tujące uroczystości, jakie zostały 
zorganizowane 16 i 20 listopada 
w Gdańsku, a  związane z odsło-
nięciem tablicy w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Gdań-
sku, konferencją oraz publikacja-
mi „Listopad ’80. Rzecz o strajku 
ludzi oświaty oraz służby zdrowia 
i kultury” oraz „Niepokorni ludzie 
oświaty”. 

Wszystkie materiały znajdują 
się TUTAJ…>>. 

Odszedł honorowy 
członek „S” 

W sobotę 10 grudnia odszedł ks. 
prałat Stanisław Cieniewicz, dziekan 
dekanatu tczewskiego, wychowaw-
ca młodzieży, budowniczy kościoła 
NMP Matki Kościoła w Tczewie  Su-
chostrzygach, w PRL kapelan opozy-
cji i „Solidarności”, organizator nabo-
żeństw i uroczystości patriotycznych, 
orędownik dialogu, wrażliwy na 
sprawy społeczne, Honorowy Czło-
nek  NSZZ „Solidarność”. 

Wyróżnienie dla SIP-a 
Piotr Ratkowski, społeczny in-

spektor w PGE Port Gdański Eks-
ploatacja został wyróżniony na 
szczeblu krajowym konkursu „Naj-
aktywniejszy społeczny inspektor 
pracy”. Wcześniej wygrał w etapie 
wojewódzkim. – Wyróżnienie zosta-
ło przyznane za działalność związa-
ną z poprawą bezpieczeństwa pracy 
w naszym zakładzie – mówi laureat, 
a właśnie to jest celem przedsię-
wzięcia realizowanego przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy: promowa-
nie działalności inspektorów. 

Obchody Grudnia ’70 

Jutro (czwartek, 15 grudnia) 
odbędzie się pierwsze spotkanie 
roboczego zespołu do spraw wy-
pracowania porozumienia między 
rządem RP a Komisją Krajową NSZZ 
„Solidarność”. Prace nad takim roz-
wiązaniem ruszyły po zawieszeniu 
zapowiadanego przez Związek 
Marszu Godności. Ten miał się 
odbyć 17 listopada w Warszawie 

w związku z naszymi postulatami 
dotyczącymi zahamowania wzro-
stu cen energii, realnych podwy-
żek w sferze �nansów publicznych
oraz wznowienia prac nad emery-
turami stażowymi. 

– Siądziemy do konkretnych, 
merytorycznych działań. To dla 
nas ważne. Pokazaliśmy, że jeste-
śmy organizacją odpowiedzialną, 

ponieważ, zawieszając marsz, 
podjęliśmy jedną z najtrudniej-
szych decyzji. Dla mnie osobiście 
to była najtrudniejsza decyzja, od 
kiedy jestem przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność”. Bezpieczeń-
stwo naszego państwa jest dla nas 
jednak najważniejsze – podsumo-
wuje Piotr Duda, przewodniczący 
KK NSZZ „S”. 

Co z postulatami Związku?

W piątek rano, o godzinie 
10, pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców, odbędzie się za-
palenie zniczy, złożenie wieńców 
i kwiatów przez czynnych i eme-
rytowanych pracowników Stoczni 
Gdańsk SA.

Kolejne uroczystości zostały 
zaplanowane na godzinę 14.30 
(Gdańsk Przymorze, złożenie wią-
zanek kwiatów pod pomnikiem 
Jana Pawła II i  Ronalda Reaga-
na), około godz. 15.00 (Gdańsk 
Wrzeszcz, złożenie wiązanek kwia-
tów pod pomnikiem Anny Walen-
tynowicz), godz. 16.00 (Gdańsk, 
Pomnik Poległych Stoczniowców, 
Apel Poległych, modlitwa, złoże-
nie wieńców i wiązanek kwiatów, 
przemarsz do bazyliki pw. św. 

Brygidy w Gdańsku), godz. 17.30 
(Gdańsk, uroczysta msza święta w 
bazylice). 

Z kolei w sobotę: godz. 6.00 
(Gdynia-Stocznia, pomnik O�ar
Grudnia 1970, Apel Poległych, 
modlitwa, wystąpienia, składanie 
wieńców i kwiatów), godz. 15.45 
(Gdynia, program muzyczny w wy-
konaniu uczniów SP 40 w Gdyni 
„52 lata temu. W hołdzie o�arom

i bohaterom”, uroczysta msza św. 
w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, przemarsz pod Po-
mnik O�ar Grudnia 1970 przy UM,
Apel Poległych i  salwa honorowa, 
modlitwa,  wystąpienia oraz złoże-
nie wieńców i kwiatów. 

Dokładny gra�k obchodów,
a także relacje można zobaczyć na 
naszej stronie internetowej www.
solidarnosc.gda.pl.

– Przy naszym wigilijnym stole pamiętajmy nie tylko o pustym miej-
scu, ale także w sercach pomódlmy się o zakończenie barbarzyńskiej 
wojny, którą wywołał reżim Putina. Módlmy się o to, aby jak najszybciej 
ta wojna zakończyła się pokojem, abyśmy mogli spokojnie w naszym 
kraju pracować na rzecz naszej Ojczyzny i naszego związku zawodo-
wego „Solidarność” – powiedział podczas opłatkowego spotkania KK 
NSZZ „Solidarność” (które odbyło się w ramach zebrania w Kołobrzegu) 
przewodniczący Piotr Duda. 

Opłatek KK

Podczas posiedzenia, które zo-
stało zorganizowane 8 grudnia w 
Kołobrzegu, przedstawiono infor-
mację na temat prac zespołu ro-
boczego rząd – „Solidarność” oraz 
tego, czym będzie się zajmować 
(więcej na ten temat poniżej). 

Dyskutowano także na temat 
sytuacji w Castoramie (przed-
stawione zostały wyniki kontroli 
Krajowej Komisji Rewizyjnej w 
tej �rmie) oraz utworzenia Sekcji
Funkcjonariuszy i Pracowników 
Policji (podjęta została decyzja 
dotycząca zasad, które muszą być 
przyjęte przez poszczególne orga-
nizacje, aby można było sformo-
wać sekcję krajową). 

Komisja Krajowa wysłuchała 
także sprawozdania z działań na 

Spotkanie Komisji Krajowej 
rzecz Ukrainców (w tym zbierania 
środków przeznaczonych na po-
moc uchodźcom oraz ich pobytu w 
związkowych ośrodkach) i podjęła 
decyzję związaną z rozpoczętymi 
już wyborami w Związku. Podob-
nie jak kiedyś, kandydatów będzie 
można zgłaszać ustnie na sali, a nie 

tylko przed rozpoczęciem spotkań 
(niezmiennie natomiast trzeba wy-
pełnić ankietę). 

Przedstawiona została również 
informacja o propozycji zmiany 
ustawy na temat RDS i utworzenia 
urzędu dyrektora ds. dialogu spo-
łecznego. 

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dokumentacja-filmowa-na-stronie-sekcji-oswiaty-odsloniecie-tablicy-prezentacja-publikacji-msza-sw-i-zapalenie-zniczy


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

41,9 tysięcy

Komunistycznej propagandzie udało się dotrzeć z kłamstwem i zakorze-
nić je w mentalności Polek i Polaków. Mimo że przez ostatnie lata ujaw-
niane były dokumenty, które nie tylko podważały te kłamstwa, ale wręcz 
obnażały cały aparat. 

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” w Radiu 
Gdańsk o funkcjonowaniu w świadomości społecznej mitów  

na temat stanu wojennego. 

Tylu bezrobotnych było zarejestrowanych w pomorskich urzędach 
pracy w listopadzie 2022 r.
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Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni  
dziękuję za udział w zbiórce na 
rzecz Ukrainy. – Jesteśmy wdzięcz-
ni za bezinteresowną, natych-
miastową i wolontariacką pomoc 
potrzebującym. Zebraliśmy bar-
dzo dużo ciepłych nowych ubrań, 
bielizny, butów zimowych, chemii, 
żywności oraz środków czystości. 
Dziękujemy wszystkim za pomoc 
i okazane serce – podsumowuje 
przewodnicząca Zdzisława Hacia.

Szczególnie podziękowania 
kierowane są na ręce koordyna-
torów zbiórki. To: Ewelina Wysoc-
ka, przewodnicząca Koła ZSP Nr 
5 oraz dyrektor Judyta Śliwińska, 
Ewa Domrazek, przewodnicząca 
Koła Zespołu Szkół Hotelarsko-
-Gastronomicznych oraz dyrektor 
Bogusława Flisykowska, Beata Wo-
lińska – Sińczak, przewodnicząca 
Koła Szkoły Podstawowej Nr 8 
oraz dyrektor Marzena Adamska, 
Ewa Rajkowska – Przewodnicząca 
Koła CKZiU Nr 1.

Gdynia dziękuje

Wszystkie zebrane dary zo-
staną 9 grudnia 2022 r. zawiezio-
ne do konkretnych miasteczek 
w Ukrainie, gdzie jest tak wielu 
potrzebujących. – Może sprawimy, 
że w środku zimy ktoś poczuje cie-
pło naszych serc. Z całego serca za 
wszystko, wszystkim wolontariu-
szom bardzo serdecznie dzięku-
jemy – podsumowuje Zdzisława 
Hacia. 

Z badań CBOS wynika, że od-
setek badanych oceniających sy-
tuację w swoich zakładach pracy 
jako dobrą spadł w listopadzie 
do najniższego poziomu w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy.

– W stosunku do poprzednie-
go pomiaru spadła zarówno liczba 
ocen pozytywnych (49%, spadek o 
3 punkty procentowe), jak i nega-
tywnych (12%, spadek o 2 punkty) 
dotyczących aktualnej sytuacji w 
zakładach pracy aktywnych zawo-
dowo respondentów. Wzrósł nato-
miast odsetek osób oceniających 
sytuację w zakładach pracy jako 

„ani dobrą, ani złą” (37%, wzrost o 
5 punktów)” – czytamy w raporcie 
„Nastroje na rynku pracy w listo-
padzie”. 

Nieco poprawiły się natomiast 
przewidywania dotyczące rozwoju 
sytuacji. Nieznacznie wzrósł odse-
tek osób prognozujących jej po-
lepszenie (13%, wzrost o 1 punkt 
procentowy), a także spadł udział 
badanych przewidujących jej po-
gorszenie (17%, spadek o 4 punkty). 
Jednak wciąż większość ankietowa-
nych uważa, że sytuacja w ich za-
kładach pracy nie ulegnie żadnym 
zmianom (61%, wzrost o 3 punkty).

Jak oceniamy 
 sytuację w pracy?
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13 grudnia br. w bazylice św. 
Brygidy odbyła się inauguracja wy-
stawy prac Andrzeja Piwarskiego 
zatytułowanej „Ślady – Nadzieje 
– Polska ”. Organizatorem wysta-
wy byli Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stocz-
ni Remontowa im. Józefa Piłsudskie-
go, Para�a św.Brygidy oraz Zarząd
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

– „Ślady” to artystyczna wypo-
wiedź o Grudniu 1970, zaś „Nadzie-
je” – to Sierpień i „Solidarność”, czas 
od 1980 roku do dzisiaj – mówi 
sam artysta.

W inauguracji wystawy wzięli 
udział sam autor dzieł Andrzej Pi-
warski oraz jego żona Barbara Ur 
Piwarska, rzeźbiarka i malarka, któ-
ra od ponad 60 lat towarzyszy arty-

ście zarówno w życiu osobistym jak 
i artystycznym. Obecni byli również 
związkowcy z „Solidarności”, ale 
także przedstawiciele gdańskiego 
środowiska artystów plastyków.

W imieniu ZRG NSZZ „Solidar-
ność” głos zabrał Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
który podziękował artyście za jego 
zaangażowanie na rzecz niepodle-
głości Polski. Podziękował również 
Mirosławowi Piórkowi przewod-
niczącemu „Solidarności” w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa”, która to 
organizacja od kilku lat opiekuje się 
zbiorem obrazów poświęconych 
wydarzeniom z najnowszej historii 
Polski. 

Więcej...>>

Ślady – Nadzieje – Polska

Uroczyste złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy w samo południe 13 
grudnia było jednym z punktów pro-
gramu rocznicowych obchodów.

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S” oraz dr Paweł Wa-
rot, dyrektor gdańskiego oddziału 
IPN złożyli kwiaty i zapalili znicze 

pod tablicą upamiętniającą o�ary
stanu wojennego na Wybrzeżu 
Antoniego Browarczyka, Piotra Sa-
dowskiego, Wacława Kamińskiego 
i Jana Samsonowicza. O wydarze-
niach sprzed 41 lat opowiedział 
Wojciech Książek, lider gdańskiej 
oświatowej „Solidarności”. 

Ku pamięci ofiar ’81

W rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku odprawiona 
została uroczysta msza święta.

– Pragniemy Bogu zawierzyć na-
szą Ojczyznę, w sposób szczególny 
wspomnieć tych, którzy w tamtych 
latach tak wiele wycierpieli. Niech 
tym, którzy już do Niego wrócili, 
Pan wynagrodzi życiem wiecznym, 
a nam niech da świadomość, czym 
jest wolność i czym jest wiara – mo-
dlił się ks. abp Tadeusz Wojda, me-
tropolita gdański. 

Odsłonięta została również re-
plika Krzyża Wolności i Solidarno-

Krzyż w ołtarzu Ojczyzny

ści, odznaczenia dedykowanego 
działaczom opozycji wobec PRL 
oraz członkom NSZZ „S”, represjo-
nowanym w latach 80 za działal-
ność na rzecz odzyskania przez 
Polskę suwerenności. Został on 
umieszczony w nadstawie bursz-
tynowego ołtarza Ojczyzny. 
Więcej na ten temat TUTAJ...>>
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzyz-wolnosci-i-solidarnosci-w-oltarzu-ojczyzny
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wystawa-slady-nadzieje-polska-w-bazylice-sw-brygidy
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