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Plan szkoleń związkowych
w Regionie NSZZ „Solidarność”
Ziemia Radomska na I półrocze 2009r.

Z RCGIONU

STYCZEŃ

ZR NSZZ “Solidarność”
XXV
Ziemia Radomska kadencji 2006-2010
9.72.2008
Zebranych ZR powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz,
a potem przedstawił im propozycję porządku obrad, który zebrani
przyjęli jednogłośnie.
Sekretarz ZR Zbigniew Dziubasik odczytał zebranym decyzje Pre
zydium ZR z posiedzeń z 7.11 i 3.12.oraz uchwały ZR podjęte na
poprzednim posiedzeniu-4.11.
Kolejnym punktem było sprawozdanie z pracy Komisji Inwentary
zacyjnej ZR, która na spotkaniu 2.12. sporządziła protokół likwida
cyjny, typując przedmioty przeznaczone do likwidacji. Ten punkt
obrad referował Krzysztof Kośla. Sprawozdanie i protokół przyjęto
jednogłośnie.
On też przedstawił plan szkoleń związkowych w Regionie Zie
mia Radomska na pierwsze półrocze 2009 r. opracowany na spo
tkaniu zespołu ds. szkoleń ZR 5.12. (plan ten publikujemy w „Biu
letynie”) oraz sprawozdanie ze szkoleń w Regionie przeprowa
dzonych w 2008 r. od 2.01. do 5.12. Sprawozdanie i plan przyjęto
jednogłośnie.
Następnym punktem obrad ZR była sytuacja w zakładach pracy
regionu. Edward Woźniak omówił niepokojącą sytuację w Gerlachu
Drzewica, gdzie prezes wprawdzie wycofał się z planowanych zwol
nień, ale sytuacja pracowników dalej pozostaje niejasna. Stanisław
Socha przedstawił działania związku w ZGM Zębiec, a Adam Słom
ka przedstawił sprawę zdrady przez ZNP sojuszu central związko
wych i podpisania przez ten związek separatystycznej umowy z
rządem, w którym zgadzają się na tzw. emerytury przejściowe (piszemy o tym szczegółowo w „Biuletynie”).
Zarząd Regionu zajął się też sprawami udziału reprezentacji związ
ku wobchodach rocznicy wprowadzenia stanu wojennego -13.12.
oraz organizacji spotkania opłatkowego -18.12. r.
Rozpatrywano też wniosek KZ w Elektrowni Kozienice ws. powo
łania w Kozienicach Biura terenowego ZR oraz odwołanie Dariusza
Pawlaka od uchwały MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania ZR podtrzymał w mocy w/w uchwałę.

Ustalono też terminarz posiedzeń ZR na 2009 r.
- odbędą się one: 13 stycznia, 10 lutego,
10 marca, 7 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca,
8 września, 13 października, 10 listopada,
8 grudnia.

1) Szkolenie dla skarbników Organizacji Zakładowych
- termin 16.01.2009 r. godz. 9.00-15.00
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne
2) Szkolenie dla członków Zakładowych Komisji
Rewizyjnych
termin 23.01.2009 r.
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne

LUTY

„Solidarność” z Sanepidu
u Minister Zdrowia Ewy Kopacz
24.11.2008 roku na prośbę Przewodniczącego Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” „Ziemia Radomska” Zdzisława
Maszkiewicza odbyło się spotkanie w ministerstwie Zdrowia
w Warszawie z panią Minister Zdrowia Ewą Kopacz.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Międzyzakła
dowej Pracowników Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiolo
gicznych NSZZ „Solidarność” przy PSSE w Radomiu: Ewa Pawlak
(przewodnicząca) i Dorota Walczak (wiceprzewodnicząca), przed
stawicielka Komisji Zakładowej „Solidarność” PZU SA w Radomiu
Urszula Rudawska (wiceprzewodnicząca), z ramienia Zarządu Re
gionu „Solidarność” „Ziemia Radomska” Zdzisław Maszkiewicz
(przewodniczący) i Jerzy Krzysztof Kaczkowski (członek ZR).
Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy nurtujące
obie Komisje Zakładowe. Komisja Międzyzakładowa PSSE zwróci
ła się po raz kolejny do Pani Mister z prośbą o zachowanie pionowej
podległości Inspekcji Sanitarnej. Uzyskano zapewnienie o przychyl
ności Pani Minister w powyższej kwestii. Drugim tematem, który pod
jęły przedstawicielki Sanepidu była kwestia budowy nowej siedziby
Stacji. Pani Minister zapewniła, że również w tym przypadku wspie
ra Sanepid radomski, ale realizacja powyższego zadania leży w
gestii Dyrektora Stacji. Zasługą Pani Minister jest wpisanie powyż
szej inwestycji do budżetu państwa oraz powierzenie ministrowi
Janowi Orgelbrandowi osobistego nadzoru nad budową.
Przedstawicielka PZU SA stwierdziła, że wg Komisji Zakładowej
obecny Zarząd oraz strategia prowadzenia działalności firmy jest
mało efektywna, a wszelkie próby porozumienia się z Zarządem nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego też, zwróciła się do
Pani Minister z prośbą o zorganizowanie Komisji Trójstronnej, która
zajmie się wypracowaniem nowej strategii dla tego państwowego
ubezpieczyciela. Poprosiła również, aby z ramienia Rządu RP w
rozmowach uczestniczyła osoba mająca pełnomocnictwo do podej
mowania decyzji w imieniu Rządy RR
Należy podkreślić, że podczas rozmów z Panią Minister bardzo
aktywną rolę odgrywali przedstawiciele Zarządu Regionu „Solidar
ność” Ziemia Radomska. Przewodniczący Zarządu Regionu Zdzi
sław Maszkiewicz podjął temat emerytur pomostowych prosząc
Panią Minister o ponowne przeanalizowanie stanowiska związko
wego. W czasie dyskusji zostały omówione również najważniejsze
problemy ochrony zdrowia, w tym strajk pielęgniarek w Lipsku oraz
przygotowany przez Rząd pakiet ustaw zdrowotnych.
Komisja Międzyzakładowa „Solidarność” PSSE w Radomiu pra
gnie podziękować Minister Zdrowia Ewie Kopacz za ciepłe przyję
cie i wysłuchanie problemów nurtujących sanepidowską „Solidar
ność", a przewodniczącemu Zdzisławowi Maszkiewiczowi za zor
ganizowanie powyższego spotkania i osobiste zaangażowanie się
w problemy Inspekcji Sanitarnej.
Dorota Walczak

3)

4)

5)

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
termin do uzgodnienia
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne
jednodniowe
Organizowanie związku - rozwój
termin do uzgodnienia
miejsce: TKK
bezpłatne
Prawo Pracy
termin do uzgodnienia
dwudniowe
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne

CZERWIEC
12) Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
termin do uzgodnienia
trzydniowe
miejsce: wyjazdowe
odpłatność KZ - 50 zł od osoby
13) Organizowanie związku - rozwój
termin do uzgodnienia
miejsce: TKK
bezpłatne
Szczegółowe informacje co do terminów szkoleń i miejsc
w miesiącach od lutego do czerwca będą podawane w ko
lejnych numerach „Biuletynu”.
Organizator Szkoleń Związkowych
Krzysztof Koślć
Zespół ds. Szkoler

MARZEC
6) Uprawnienia Związku Zawodowego
w zakresie ochrony BHP - SIP
termin do uzgodnienia
jednodniowe
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne
7) Uprawnienia Związku Zawodowego na etapie
przekształceń zakładu w spółki prawa handlowego
termin do uzgodnienia
miejsce: sala konferencyjna ZR
dwudniowe
bezpłatne
8) Organizowanie związku - rozwój
termin do uzgodnienia
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne

KWIECIEŃ
9) Szkolenie Ogólnozwiązkowe dla
Komisji Zakładowych
termin do uzgodnienia
dwudniowe
miejsce: sala konferencyjna ZR
bezpłatne

MAJ
10) Negocjacje
termin do uzgodnienia
miejsce: - wyjazdowe
odpłatność KZ - 50 zł od osoby
11) Organizowanie związku - rozwój

termin do uzgodnienia
miejsce: TKK

Monety na 90-lecie odzyskania niepodległości
Specjalne banknoty oraz monety wyemitowane z okazji 90. rocznicy
odzyskania niepodległości zaprezentowano 18 listopada 2008 r. w Mu
zeum Lubelskim w Lublinie w trakcie imprezy okolicznościowej zorgani
zowanej przy współudziale prezesów Narodowego Banku Polskiego i
Instytutu Pamięci Narodowej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZR Ziemia Radomska z prze
wodniczącym Zdzisławem Mszkiewiczem na czele.
Pamiątkowe egzemplarze monet otrzymali m.in.: o. Hubert Czuma, ks.
Stanisław Sikorski, ks. Czesław Sadłowski, Jan Rejczak i Bogusław Bek.
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Wspomóż dzieci niepełnosprawne

NA BOŻE NARODZENIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zachęca do
kupowania książeczki dla dzieci pt. „Żółwik Babuni” autorstwa p. Jani
ny Dłuskiej. Całkowity dochód ze sprzedaży autorka przekazuje na
rzecz dzieci niepełnosprawnych objętych programem stypendialnym
prowadzonym przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka.

Żłóbek czyli jasełka

komnen

Nie-święta kolęcta
P- i ***
Pomyśl życzenie, potem zamknij oczy
gwiazda z ogonem przez niebo się toczy
magowie śpiesznie jadą na wielbłądach
zazdrosny diabeł w paczki im zagląda

Zdrada - czyli jak ZNP szanuje nauczycieli
Zamiast pomostówek - jałmużna przejściówek
Oświatowa „Solidarność” uznaje porozumienie między ZNP, klubem parla
mentarnym Lewicy a koalicją rządową w sprawie emerytur przejściowych
dla nauczycieli, za zdradę interesów nauczycieli i innych grup zawodowych
pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Zdaniem związkowców z „S” proponowane rozwiązania, a zwłaszcza wyso
kość tego świadczenia (80 proc, emerytury pomostowej) i zakaz pracy w za
wodzie skazują nauczycieli na głodową egzystencję.
Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność żąda utrzy
mania uprawnień wszystkich pracujących w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Rada
SKOiW NSZZ Solidarność nie zgadza się na skłócenie polskich pracowników i
zwraca się do nauczycieli z apelem o poparcie tego stanowiska.
Skutki wprowadzenia tzw. emerytur przejściowych dla nauczycieli to:
- świadczenie w wysokości 80 proc, pomostówki, czyli mniej niż 800 zł brutto,
- zakaz pracy w szkole,
- dla urodzonych po 1969 r. nie będzie możliwości przejścia na wcześniejszą
emeryturę
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Zimny wiatr świerkom grzywki z igieł czesze
szyszki na jodłach lśnią srebrzyście szadzią
z dobrą nowiną wieść się echem niesie
- „nie wszystkie do Betlejem
drogi was prowadzą”

Przeżywasz trudności?
Zadzwoń do nas!

Kolęda wieczorna
Nie-święta kolęda
Jest w niej jeden osioł
i jedna panienka
jest ciepłe uczucie i senne milczenie
więc zamknij oczy i pomyśl życzenie

Wszystko dla wszystkich,
dla innych nic z tego
jeden dzień w roku, gdy tyle dobrego
ciepłe życzenia i miłe prezenty
szczere uśmiechy - tak dla niepamięci

Od Redakcji:
ZNP wystawił nauczycieli do wiatru.
Kwota jaką otrzymywać będą w ramach tzw. emerytur przejściowych to 600 zł
netto lub mniej. Związkowcom z ZNP gratulujemy hojnego szefa związku. Tym
bardziej, że Sławomir Broniarz, szefZNP, do biednych nie należy.
„Zarabiam 9 tysięcy złotych brutto” - przyznał w TOK FM kilka miesięcy
temu. I pewnie do pełnej emerytury jakoś doczeka.
Z taką kasą na comiesięczne wydatki? Spokojnie.

Karpik po grecku (między pierogami)
siano pod obrus, a w głowach jasełka
Jezusek czmycha gdzieś przed Herodami
nad nim kolejna bombka
z cichym jękiem pęka

0800 311 800
Bezpłatny Telefon Zaufania
Diecezji Radomskiej

Kolęda wieczorna
Nie-święta kolęda
Jest w niej jeszcze osioł
i jeszcze panienka
osioł może przemówi w ciszy świętej nocy
więc pomyśl życzenie i zamknij oczy

Dyżury pełnią:
poniedziałki:
wtorki:
środy:
czwartki:
piątki:
poniedziałek - piątek:

księża
policja i prawnicy
poradnictwo rodzinne
psycholodzy i terapeuci
katecheci i pedagodzy
terapeuci uzależnień

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 22.00
W lipcu czynny w poniedziałki
Nieczynny w niedziele i święta oraz w sierpniu

Projekt ustawy przewiduje poszerzenie zakre
Decyzja Prezydium KK nr 231/08 ws. opinii
o projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych su zwolnienia świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń so
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opi cjalnych lub funduszy związków zawodowych poprzez wykreślenie
niuje rozwiązanie zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie wyłączenia bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych autorstwa Komi wymiany na towary lub usługi oraz do włączenia do zakresu zwol
sji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”. Jednocześnie w związku z nienia kwot pochodzących z wyżej wymienionych funduszy, stano
rosnącą inflacją wnioskujemy o zwiększenie limitowanej wysokości wiących refundację wydatków poniesionych przez pracownika, do
konywaną na podstawie przedłożonej przez pracow
kwoty zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w
nika faktury dokumentującej poniesienie tych wy
roku podatkowym połowy kwoty minimalnego wyna
datków.
grodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie od-

Choinka łysa, igły tkwią w dywanie,
opłatki w strzępkach, prezenty rozdane
ognie zakrzepły, moc smętnie struchlała
znowu w banałach się ukryła chwała

Wszystkie życzenia wzniosły się do nieba
jak gwiazd okruchy
lśnią szkiełka po bombkach
cichą noc zakrył mroku ciemny jedwab
od żłobów poszli wszyscy,
osioł sam pozostał
Kolęda wieczorna
Nie-święta kolęda
Przestał mówić osioł

usnęła panienka
diabelski chichot puentę domyka w refrenie:
>,zamknij oczy głupcze i pomyśl życzenie”

Historia zwyczajów bożonarodzeniowych
Gdy wśród uroczystej ciszy świętej nocy Bożego Narodzenia udamy się
do kościoła, przywita nas w nim, gdzieś obok ołtarza, żłóbek - zainscenizowany przy pomocy figur obrazek z życia Świętej Rodziny. Najświęt

sza Panna z nowonarodzonym Dzieciątkiem na sianie, nad nimi schylo
ny św. Józef, obok nieodmiennie „bydlątka” - wół i osioł, nieco dalej
nadbiegający pasterze, a prócz tego inne jeszcze postacie i rekwizyty,
zależnie od pomysłowości i zdolności miejscowych dekoratorów.
Podziwiając co roku efekty ich wysiłku, czyż zastanawiamy się, skąd
wziął się w Kościele ten zwyczaj?

Żłóbek czyli jasełka (bowiem rozróżnienie na żłóbek z martwymi figurkami i
jasełka odgrywane przez żywych aktorów nie było kiedyś, jak zobaczymy, wca
le dostrzegane) mają swoją długą tradycję - jak prawie wszystko, co dzieje się
w kościelnych murach.
Wszystko przez Franciszka?

Tradycja przechowała wręcz datę dzienną narodzin żłobkowego obyczaju.
Wiąże się on ze św. Franciszkiem z Asyżu. To jedna z najpiękniejszych postaci
chrześcijaństwa: bogaty młodzieniec, który pewnego dnia po prostu poszedł za
Chrystusem - rozdał wszystko, co miał, by żyć w ubóstwie i w radości głosić
wszystkim miłość Boga i bliźniego. Jak rzadko kto nadawał się on na pomysło
dawcę radosnego obrazka betlejemskiej stajenki. Na trzy lata przed swą śmier
cią - a więc był to rok 1223 r. - urządził on w pewnej grocie w lesie opodal
miejscowości Greccio szczególnego rodzaju nabożeństwo bożonarodzenio
we. Chciał - jak opowiada współczesny biograf świętego - wykorzystać wspo
mnienie Narodzin Pana dla rozbudzenia pobożności okolicznych ludzi. W gro
cie ustawił więc żłób, wypełnił go sianem, sprowadził żywego wołu i osła. W roli
betlejemskich pasterzy wystąpić mieli oczywiście autentyczni pastuszkowie i
chłopi z okolicy, którzy zeszli się na nabożeństwo. Nie mamy natomiast pewno
ści, czy przy żłóbku tym znalazły się główne postacie - Św. Rodzina.

Obrazy, ilustrujące ten fragment żywotu św. Franciszka, ukazują go odprawia
jącego Mszę u żłóbka, w którym spoczywa Dzieciątko; inne pokazują wzrusza
jąca scenę, gdy święty delikatnie tuli budzące się Dziecię.
W noc wigilijną odprawiono u groty mszę św., a św. Franciszek odśpiewał
Ewangelię i „wypełniony pobożnością, zalany łzami, uniesiony radością” wy
głosił wspaniałe kazanie. „Las rozbrzmiewał głosami, a święta noc zajaśniała
światłem”.
A jednak nie był pierwszy

Franciszkowe nabożeństwo pozostawiło w uczestnikach niezatarte wraże
nie. Siano i żłóbka uznano za cudowne, a potem jeszcze długo leczono nim w
okolicy zarówno zwierzęta, jak i ludzi (kładąc je na chorych). Na miejscu groty
wzniesiono zaś z czasem świątynię, która upamiętniać miała wspaniałą mszę
św. Franciszka.
A jednak to nie św. Franciszek wynalazł żłóbek. Podstawowe rekwizyty - żłób,
wół, osioł - należały przecież do prastarej tradycji bożonarodzeniowej. Choć w
Ewangeliach nie ma o tym mowy, już najstarsi autorzy chrześcijańscy (powołu
jąc się na starotestamentowe proroctwa Izajasza) nie mieli najmniejszych wąt
pliwości, że Narodzeniu Zbawiciela towarzyszyły te właśnie, a nie inne, zwie
rzęta.
Wyobrażenia Bożego Narodzenia z udziałem Maryi, Józefa, Dzieciątka w
żłobie oraz wołu i osła znane są od najstarszych zabytków sztuki chrześcijań
skiej. Tak właśnie przedstawiają tę scenę już rysunki z rzymskich katakumb. Św.
Franciszek wykorzystał więc tylko zakorzenione już od wieków - i trwające po
dziś dzień - wyobrażenia. Także i zwyczaj inscenizowania wydarzeń związa
nych z Bożym Narodzeniem był znany już wcześniej. Wśród nielicznych prze
cież przekazów pisanych średniowiecza znajdują się
jednak wyraźne wzmianki o podobnych przedsta-

(cd. na str. 6)

7

NA BOŻE NARODZENIE
(cd. ze str. 5)

wieniach z czasów przed św. Franciszkiem. W jednym z klasztorów
benedyktyńskich nad Loarą (we Francji) odgrywano więc już w XII w.
scenę przybycia Trzech Króli do żłóbka, ustawianego przy bramie
opactwa. W tym samym czasie z pewnego kościoła we Włoszech
zachowała się wzmianka, że obok jednego z ołtarzy ustawiano w
Boże Narodzenie żłób, a przy nim umieszczano figurę Matki Bożej.
Były więc żłóbki odgrywane zarówno na świeżym powietrzu - gdzie
zgromadzić można było większą ciżbę widzów, jak i we wnętrzu
kościoła.
Skąd taka tradycja?
Początki tych przedstawień giną w niepamięci. Zwyczaje te rodzi
ły się z dwóch źródeł. Jednym było naśladownictwo uroczystych
nabożeństw odprawianych przez papieży nad relikwiami Żłobu Pań
skiego w dniu Bożego Narodzenia. Żłób ten odkryć miano w Betle
jem w początkach IV w. Nie ma sensu dochodzić, czy rzeczywiście
mógł to być autentyczny żłób, w którym Maryja złożyła swe Dziecię,
gdy „zabrakło dla nich miejsca
w gospodzie”. Dość, że dla ca
łego chrześcijaństwa znalezio
ny wtedy przedmiot stał się bez
cenną relikwią. Pokryto go kosz
townościami i umieszczono w
betlejemskiej Bazylice Naro
dzenia. W VII w. przeniesiono
ten skarb do Rzymu. Ziemi
Świętej zagrażały już najazdy
arabskie; kilka lat po ewakuacji
Żłobu, Arabowie zdobyli Jero
zolimę. W Rzymie relikwie zło
żono z szacunkiem w bazylice
S. Maria Maggiore, z którą już
wcześniej łączyło się szczegól
ne nabożeństwo do Maryi czu
wającej nad żłóbkiem. - już na
kilkadziesiąt lat przed przeno
sinami relikwii kościół ten na
zywano „Kościołem Maryi u
Żłóbka”. Relikwie Żłobu pozostają tam do dziś - pięć prostych deseczek drewnianych, niegdyś
długości łokcia, potem skróconych poprzez odłamywanie cząstek
rozsyłanych po innych kościołach całego świata.
Drugim źródłem była natomiast naturalna w tamtych czasach po
trzeba szukania dodatkowych środków wyrazu, mogących łatwiej
przemówić do mas prostych ludzi. Pismo znane było niewielu. Ko
ściół starał się uczyć słowem - ale obrzędy liturgiczne sprawowano
po łacinie i wierni mało z nich rozumieli. Dlatego tak ważna była
nauka obrazem- kościoły pokrywano rzeźbionymi lub malowanymi
wyobrażeniami scen z historii Zbawienia lub żywotów świętych pa
tronów. Do prostych ludzi bardziej niż najpiękniejszy wykład, kate
chizmu przemawiał plastyczny wizerunek potężnego Pana Zastę
pów zasiadającego w majestacie lub groźnego diabła pożerające
go dusze grzeszników. Chętnie uciekano się też do inscenizacji z
udziałem czy to żywych aktorów, czy to ustawianych figur. Motywy
Bożego Narodzenia musiały zajmować w nich sporo miejsca.
Św. Franciszek nie wymyślał więc wprawdzie niczego nowego,
ale potrafił z wcześniejszych wzorów zrobić nowy użytek, potrafił je
upowszechnić. Myśl mistrza podjęli bowiem zaraz jego uczniowie,
franciszkanie, którzy odtąd co roku powtarzali bożonarodzeniowe
inscenizacje. Z czasem Żłóbek przeniesiono pod dach kościoła, w
pobliże ołtarza, dodano mu brakujące jeszcze u św.
Franciszka postacie głównych aktorów wydarzenia,
żywe istoty zastąpiono figurkami. Zmiany i udoskona

lenia musiały być bardzo różnorodne, zależne zawsze od miejsco
wych stosunków i pomysłowości konkretnych twórców. Bracia fran
ciszkanie, zakon rozprzestrzeniający się w XIII w. z błyskawiczną
prędkością, ponieśli bowiem zwyczaj urządzania żłóbka na cały
świat chrześcijański. I wszędzie pomysł ten spodobał się prostym
wiernym, do których najbardziej adresowana była franciszkańska
posługa.
Od kiedy w Polsce?
Zakonnicy św. Franciszka wcześnie dotarli też do odległej Polski.
Czy przynieśli ze sobą od razu żłóbek - niestety nie potrafimy tego
stwierdzić. Na pewno kładli szczególny nacisk na oprawę nabo
żeństw bożonarodzeniowych. To w tym kręgu powstawały najstar
sze polskie kolędy - niektóre śpiewane po dziś dzień (np.: „Anioł
pasterzom mówił”). W polskich zapisach średniowiecznych brak jed
nak prawie jakichkolwiek wzmianek o żłóbkach. Późno dopiero, bo
w II połowie XV w., słyszymy, że we Lwowie księża bernardyni (a
więc zakon z rodziny franciszkańskiej) wystawiali w swym kościele
bardzo okazały żłóbek. Były w nim piękne figury Dzieciątka i Maryi,
były żywe wół i osiołek. Ta pięk
nie urządzona scenka wzbudza
ła ogromne zainteresowanie.
Ludzie z całego miasta zbiegali
się do bernardynów, by podzi
wiać ich żłóbek. A działo się to
ze szkodą dla wszystkich innych
kościołów, które traciły wiernych
(co plebani potrafili skrzętnie
przeliczyć na utracone dochody
z ofiar na tacę). Złożono więc na
bernardynów skargę u miejsco
wego arcybiskupa - dzięki cze
mu zresztą wiemy o całej tej spra
wie. Owe problemy towarzyszą
ce bernardyńskiemu żłóbkowi są
bardzo charakterystyczne. Wi
dać bowiem wyraźnie, że żłóbek
jest jeszcze wielką i rzadką,
wręcz wyjątkową atrakcją. Wno
sić stąd można, że zwyczaj ten
nie był jeszcze wcale w Polsce
powszechny i ugruntowany - przynajmniej na wschodnich ziemiach
Rzeczpospolitej. Ale już w najbliższych dziesięcioleciach bożona
rodzeniowe inscenizacje upowszechniły się i wyszły poza mury fran
ciszkańskich czy bernardyńskich klasztorów. Franciszkański pomysł
naśladowano we wszystkich świątyniach. Jędrzej Kitowicz, piszący
u schyłku dawnej, szlacheckiej Polski (a więc w połowie XVIII w.),
wyjątkowo bystry obserwator ówczesnych obyczajów, o jasełkach
pisał: „kiedy nastały, nie wiem, jak jednak pamięcią sięgam, we
wszystkich kościołach były używane”. Kitowiczowi zawdzięczamy
też wyraźny wywód, że „Jasła i żłób są imiona jedną rzecz znaczą
ce”. Opis żłóbków podany barwnie przez tego autora niczym prawie
się nie różni od tego, co i dzisiaj spotykamy w naszych kościołach.
Bernardyni urządzali w sam dzień Bożego Narodzenia, pod wie
czór, ceremonię kołysania Jezuska. Odbywała się nie w kościele,
lecz w sali przy furcie klasztornej; nie była też dostępna publicznie,
ale tylko dla zakonników i zaproszonych, szczególnie zaufanych
osób. Wystawiano typowe figury żłobkowe: Maryję, Józefa i Dziecię
w kołysce, którą uczestnicy kolejno kołysali, przy śpiewie poboż
nych pieśni. I ten zwyczaj, choć słabo poza cytowanym opisem zna
ny, ma bardzo starą metrykę. Tylko w związku z nim zrodzić się bo
wiem chyba mogła staropolska pieśń „Pana Jezusowe dzieciństwo
kołysając”, znana już w połowie XVI w. - a więc do
bre 200 lat przed Kitowiczem.

XXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy w „Biuletynie” druk naj
bardziej znaczących dokumentów wypracowanych na XXIIKZD.
STANOWISKO NR 10 XXII KZD
ws. pakietu klimatyczno-energetycznego
Obecnie w Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej trwają ne
gocjacje projektów dokumentów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stwierdza, że Pa
kiet Klimatyczno - Energetyczny powinien uwzględnić gospodarcze
uwarunkowania kraju oraz osiągnięcia polskiej gospodarki w sto
sunku do zobowiązań Protokołu z Kioto.
Proponowane zmiany Dyrektywy UE 2003/87/WE w celu dalsze
go obniżenia o 20 % emisji CO2 do roku 2020 doprowadzą do gwał
townego wzrostu cen energii elektrycznej i cieplnej w Polsce po
przez konieczność zakupu przez elektrownie i elektrociepłownie praw
do emisji CO2 co w dalszej kolejności doprowadzi do likwidacji pol
skiej energetyki opartej na węglu i wymusi konieczność importu
energii elektrycznej. W przemysłowym procesie produkcji cementu,
wapna, stali, koksu, szkła w wyniku procesów chemicznych uwal
niany jest dwutlenek węgla. W dniu dzisiejszym nie ma praktycznie
możliwości redukcji jego emisji bez zmniejszenia produkcji tych
materiałów na użytek polskiej gospodarki, a wprowadzenie nowych
technologii wymaga wielkich nakładów finansowych i czasu.
Wprowadzenie konieczności zakupu na aukcji po 2012 roku praw
do emisji CO2 przez przemysł chemiczny, cementowy, wapienniczy,
hutniczy, koksowniczy, papierniczy, naftowy i szklarski doprowadzi
do masowego importu tych produktów przemysłowych, a co się z
tym wiąże do zaprzestania inwestycji w tych branżach w Polsce.
Wszystkie te działania doprowadzą do masowych zwolnień pra
cowników w polskim przemyśle na co nasz związek nie wyraża zgo
dy. Dlatego zwracamy się do rządu RR aby zabiegał o to by rozwią
zania legislacyjne proponowane w Pakiecie Klimatyczno - Energe
tycznym uwzględniały specyfikę polskiej gospodarki a w szczegól
ności fakt że 95% energii w Polsce wytwarza się w oparciu o węgiel.
Apelujemy do rządu RP i Eurodeputowanych o zabezpieczenie
interesów polskiej gospodarki przy negocjacjach nad wprowadze
niem Pakietu Klimatyczno - Energetycznego, jednocześnie deklaru
jąc pomoc społeczną i merytoryczną w oparciu o posiadane eksper
tyzy w osiągnięciu tego celu.
W przypadku, gdy wynegocjowany Pakiet nie zabezpieczy intere
sów polskiej gospodarki wzywamy rząd RP do zawetowania tego
dokumentu na podstawie art. 175 Traktatu Akcesyjnego.
STANOWISKO NR 13 XXII KZD
ws. prób likwidacji radia i telewizji publicznej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głę
bokie zaniepokojenie projektami zmian w ustawie o KRRiTV, zmie
rzającymi do likwidacji mediów publicznych i zwolnienia tysięcy pra
cowników.
Zaprzestanie stałego finansowania mediów publicznych przełoży
się w konsekwencji na zubożenie oferty programowej Polskiego
Radia i TVR a także na bezpośrednie podporządkowanie ich koalicji
rządzącej. Brak stałych wpływów finansowych spowoduje też dalszą
degradację i marginalizację oddziałów terenowych Telewizji Polskej i Rozgłośni Polskiego Radia.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo doma
ga się od koalicji rządowej działań skierowanych na zabezpiecze
nie stałego finansowania mediów publicznych, co zapewni ich nie
zależność i umocni pozycję głównego mecenasa kultury polskiej.
STANOWISKO NR 15 XXII KZD
ws. przedłużenia ochrony represjonowanym
działaczom niepodległościowym
Krajowy Zjazd delegatów NSZZ „Solidarność” zwra
ca się do Sejmu RP o nowelizację ustawy z 23 lutego
J 991 r, o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodle
głego bytu państwa polskiego tak, aby:
- wydłużyć okres obowiązywania ustawy bezterminowo;
- nie ograniczać wysokości odszkodowań;
- poszerzyć kategorię osób represjonowanych;
- wykluczyć z ustawy tajnych współpracowników,
funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.
STANOWISKO NR 16 XXII KZD
ws. IPN-u
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podkreśla ważną i
pozytywną rolę, jaką spełnia Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ści
gania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w obnażaniu zła i uka
zywaniu prawdy o zbrodniczym charakterze totalitarnego systemu.
„Przywrócić prawdę oznacza nazwać po imieniu każdy akt przemo
cy” - jak powiedział Jan Paweł II i dalej cytując Jego słowa - „młodsze
pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia.
Można, zatem pytać czy właściwie docenia tę wolność, którą posia
dają, jeśli nie będą znali ceny, jaka została za nią zapłacona. „Soli
darność” nie może zaniedbać troski o tę historię tak bliską, a równo
cześnie już odległą”. Troska o historyczną edukację to ustawowa mi
sja IPN-u. Jej realizacja jest bardzo potrzebna Polsce.
STANOWISKO NR 17 XXII KZD
ws. ustaw deubekizacyjnych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wobec trwałego
układu niesprawiedliwości w stosunku do naszego Narodu, zwraca
się do Sejmu RP o niezwłoczne uchwalenie pakietu ustaw deubeki
zacyjnych, ponieważ nierozliczenie organizacji i osób, które umac
niały sowiecki system i niszczyły naród Polski jest niedopuszczalne.
KZD wyraża przekonanie, że zbrodnie należy rozliczyć, spraw
com przywileje odebrać a ofiarom dać zadośćuczynienie.
To jest obowiązkiem Władz Rzeczypospolitej.
UCHWAŁA NR 8 XXII KZD
ws. godnej pracy
GODNA PRACA FUNDAMENTEM ROZWOJU POLSKI
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że zapew
nienie godnej pracy powinno być priorytetem polityki społecznogospodarczej państwa - zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europej
skiego odwołującą się do idei równości, sprawiedliwości społecz
nej i solidarności. Godna praca to praca bezpieczna, godziwie wy
nagradzana, wykonywana na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony, z prawem do wypoczynku, doskonalenia zawodowe
go, a w przyszłości - do godnej emerytury.
KZD negatywnie ocenia brak działań rządu i parlamentu na rzecz
stworzenia warunków do godnej pracy. Obietnice składane w trak
cie kampanii wyborczej nie są realizowane. Hasło „taniego pań
stwa” sprowadza się do przerzucania kosztów na obywateli, którzy płacąc podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne - muszą do
datkowo finansować ochronę zdrowia i edukację.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się:
- rosnącemu rozwarstwieniu dochodów (stale zwiększa się roz
piętość między powiększającą się grupą zarabiającą najmniej i*
grupą, która zarabia najwięcej; coraz więcej jest osób, które zara
biają poniżej średniej krajowej; rośnie też liczba rodzin, które - mimo
pracy - muszą korzystać z pomocy społecznej);.
- społecznie szkodliwym reformom, które mogą jeszcze bardziej
pogorszyć dostępność do ochrony zdrowia, edukacji i nauki;
- rządowemu projektowi ustawy o tzw. emeryturach pomostowych
nieuzgodnionemu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi;
- niewystarczającemu wzrostowi wynagrodzeń (w tym w sferze
budżetowej i parabudżetowej), który nie rekompensuje wzrostu kosz-
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MASAKRA NA WYH RZEZI

w

Pod koniec 1970 r. w Polsce narastał kryzys gospodarczy, widoczny we wszystkich działach
produkcji: szczególnie w przemyśle - brak postępu technicznego, a także w rolnictwie i budow
nictwie. Władza komunistyczna zareagowała na to w jedyny sobie znany sposób - przygoto
waniami do wprowadzenia podwyżek cen żywności.

W obliczu coraz większych problemów gospodarczych przed PZPR
stanęła w końcu odwlekana podwyżka cen żywności. Decyzja ta
zapadła na posiedzeniu Biura Politycznego jeszcze 30 października
1970 roku wprowadzenie miało się
odbyć jeszcze w grudniu. Od 8 grud
nia w MSW i MON rozpoczęły się
przygotowania „w zakresie zwalcza
nia wrogiej działalności, ochrony
porządku i bezpieczeństwa publicz
nego oraz przygotowań obronnych”.
11 Grudnia we wszystkich służbach
MSW wprowadzono stan pełnej go
towości.
Tego samego dnia projekt Rady
Ministrów o wprowadzeniu podwy
żek cen artykułów przemysłowych i
rolnych został rozpatrzony i zatwier
dzony przez Biuro Polityczne PZPR.
12 grudnia wieczorem, za pośred
nictwem radia i telewizji, poinformo
wano społeczeństwo o zmianie cen.
Z dniem następnym drożało 46 ar
tykułów, w tym mięso i jego prze
twory średnio o 17, 6%, mąka o N
16%, ryby o 17%, powidła i dżemy
o 36,2%. Rekompensatą miało być
obniżenie cen 40 towarów, głów
nie przemysłowych, takich jak tele
wizory (19,2%), pralki (17%), czy
odkurzacze (15%).W tym samym
czasie na terenie całego kraju, w
zakładach pracy rozpoczęły się
zebrania organizacji partyjnych, na
których odczytywano list Biura Po
litycznego z 11 grudnia, uzasadnia
jący konieczność podwyżki cen.
W Stoczni Gdańskiej im. Lenina
na wydziale K-3 zorganizowano ze
branie, w którym uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów Stanisław
Kociołek. Na wiadomość o podwyżce, około trzystu członków partii
uczestniczącym w tym spotkaniu zareagowało oburzeniem i protesta
mi. Robotnicy nocnej zmiany nie podjęli pracy. Już w nocy z soboty na
niedzielę przyłączyła się część dokerów portu gdańskiego.
13 grudnia prasa codzienna opublikowała komunikat o podwyż
kach cen detalicznych. Ze względu na okres przedświąteczny była to
niedziela handlowa. W sklepach sprzedawano towar już po wyższych
cenach. W południe tego dnia (13 XII) przed budynkiem dyrekcji
stoczni gdańskiej zgromadził się tłum liczący ponad 3 000 osób. W
czasie tego wiecu domagano się cofnięcia podwyżki cen, regulacji
systemu płac, a zwłaszcza zasad obliczania premii, żądano również
osunięcia rządzącej ekipy od władzy (padały nazwiska Gomułki, Cy
rankiewicza, Moczara i Kociołka). Obecny na tym wiecu dyrektor
Stoczni - Stanisław Żaczek oświadczył zebranym, że czuje się nie
kompetentny wobec żądań. Temperatura nastrojów rośnie. Zebrani
domagali się rozmów z I sekretarzem KW PZPR w Gdańsku.
W tej sytuacji stoczniowcy z Gdańska podjęli strajk ekonomiczny.
Na ulicach wybrzeża organizowali pochody. Manifestanci „chcieli
Chleba” i „starych cen”., śpiewali pieśni patriotycznoreligijne i socjalistyczne takie jak „Międzynarodówka'
czy hymn Gwardii Ludowej.

Początek protestu

14 grudnia, zaraz po aresztowaniu delegacji robotników na uli
cach z megafonu opanowanego radiowozu ogłoszono, iż wtorek15 grudnia, będzie dniem strajku powszechnego, a także domaga
no się uwolnienia aresztowanych
delegatów. Zapowiedziano, że jesz
cze w dniu dzisiejszym o godz.16.00
odbędzie się pod KW PZPR wiec.
Jeszcze tego samego dnia, w połu
dnie część demonstrantów ulicami
Marynarki Polskiej i Kliniczną udało
się w Kierunku Politechniki Gdań
skiej. Kilka minut później wyważyli
bramę Politechniki Gdańskiej. Na
spotkanie wyszli im, rektor Janusz
Staliński i I sekretarz KU PZPR Zdzi
sław Przewłocki. Kilkaset osób we
szło do budynku PG, nawołując stu
dentów do wyjścia na ulicę. Apele
. . nie przyniosły oczekiwanego skut
ku. Demonstranci opuścili PG,
część z nich (300 osób) udała się
przed Rozgłośnię Polskiego Radia i
pod groźbą dewastacji, zażądała od
dyżurnego technika w gdańskiej roz
głośni radiowej uruchomienia nadaj
ników dla nadania apelu do pracu
jących w kraju. Bez skutku, opusz
czają rozgłośnię i udają się do cen
trum miasta. W rejonie mostu Błęd
nik następuje pierwsze starcie de
monstrujących z milicją. Wezwania
sił porządkowych do rozejścia się
nie odnosiły skutku. Blokująca przej
ście do centrum tyraliera zmotoryzo
wanego odwodu MO jest zbyt słaba,
by powstrzymać opór prawie 3-tysięcznego tłumu. Czoło pochodu,
napierając na tyralierę coraz częściej
sięgało po kamienie torując sobie drogę sprzed dworca PKP GdańskGłówny do gmachu KW PZPR. Demonstranci zachowują się agre
sywnie wobec sił porządkowych. Władze podjęły decyzję o użyciu
pałek i środków obronnych.
Wieczorem demonstranci zaatakowali i podpalili gmach Komitetu
Wojewódzkiego PZPR oraz inne budynki, nadal trwały starcia z od
działami MO. Bilans pierwszego dnia demonstracji przedstawia się
następująco: raniono 99 milicjantów, w tym 5 ciężko; w Akademii
Medycznej w Gdańsku udzielono pomocy 19 osobom, spośród któ
rych 16 pozostawiono w szpitalu; spalono 2 kioski „Ruchu „; spalo
no 7 samochodów w tym 3 milicyjne; uszkodzono 1 samochód bojo
wy; zdemolowano 16 sklepów, z czego 10 ograbiono.
Bunt robotników
15 grudnia 1970 roku do strajku przystąpili pracownicy przedsię
biorstw Gdyni. Strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej ( SKP) roz
począł się o godz. 6.30. Pół godz. później, po krótkim wiecu część
jego uczestników sforsowała bramę stoczni i ruszyła w kierunku
centrum miasta, wznosząc okrzyki: Chcemy chleba, Żądamy starych
cen, żądamy podwyżki zarobków. \N chwili wejścia na ulicę Święto

jańską tłum liczył około 5 tysięcy osób.
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W Gdańsku w godzinach rannych do strajkującej Stoczni im. Leni
na dołączyły: port, Stocznia Remontowa, Zakłady Naprawy Taboru
Kolejowego, Gdańska Fabryka Mebli, Fabryka Konserw rybnych i
Zakłady Futrzarskie. O godz. 6.40 rozpoczął się wiec przed budyn
kiem dyrekcji w Stoczni Gdańskiej. Demonstranci liczący 6 tys. osób
dotarli do Komendy Głównej MO i Prezydium MRN. Pochód usiło
wały zatrzymać 2 kompanie ZOMO. Doszło do starcia, w wyniku,
którego robotnicy zepchnęli zomowców w ulice Świerczewskiego.
Na parkingu komendy stoczniowcy podpalili 6 radiowozów i 3 sa
mochody prywatne. Robotnicy byli uzbrojeni w żelazne pręty i butel
ki z benzyną, niektórzy mieli własnoręcznie sporządzone tarcze. Za
broń służyły też wyrwane z bruku kamienie. Manifestanci szturmują
wejście i parterowe okna pomieszczeń Wydziału Ruchu Drogowego
KM MO. Pracownicy „drogówki” zajęli pozycje obronne w piętro
wym budynku na podwórzu. W ich kierunku rzucano nasycone ben
zyną szmaty. Milicjanci pod gradami kamieni ledwo powstrzymują
napór tłumu na podwórzu. Są to chwile największego napięcia. Na
ul. Świerczewskiego, przyparci do budynku KM MO milicjanci zasy
pywani byli gradami kamieni, cegieł, śrub itp. Tłum deskami zmasa
krował otoczonego milicjanta.
Około 8 rano w Gdyni odbyło się zgrupowanie przed bramą Stoczni
im. Komuny Paryskiej. Przybyli dyrektor stoczni M.Tymiński, I sekretarz
KZ PZPR W.Porzycki. Tymiński odpowiadał na pytania robotników i
apelował o powrót do pracy. Proponował także przedłożenie dyrekcji
żądań na naradach wydziałowych lub przez wybranych delegatów.
W tym czasie w Warszawie, w sali posiedzeń Biura Politycznego KC
PZPR zebrały się osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w partii i
państwie. W posiedzeniu wzięli udział: I sekretarz KC PZPR Władysław
Gomułka, przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski, prezes
Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz oraz sekretarz KC PZPR Bolesław
Jaszczuk, Mieczysław Moczar, Minister Obrony Narodowej Wojciech
Jaruzelski, Minister Spraw Wewnętrznych Kazimierz Świtała oraz ko
mendant główny Milicji Obywatelskiej Tadeusz Pietrzak.
Tłumne, uliczne pochody kierowały się pod Gdańską MRN, Ko
mendę Wojewódzką MO, więzienie, a następnie na budynek KW
PZPR (gdzie demonstrującym udało się podpalić gmach KW. Zde
sperowany tłum nie dopuścił nawet interweniującej straży pożarnej.
Zanim nadszedł z Warszawy rozkaz użycia broni, pododdział chro
niący gmach KW oddał salwę ostrzegawczą, ślepą amunicją, w po
wietrze. Strzały te oddano z IV piętra gmachu. Po salwie, w tłumie
wokół KW PZPR wybuchł śmiech).
Wł. Gomułka podjął decyzję o użyciu broni przez siły porządkowe
i wojsko. Następnie Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz prze
kazał telefonicznie wiceministrowi Obrony Narodowej gen. Grzego
rzowi Korczyńskiemu, przebywającemu w Gdańsku decyzję pod
jętą przez Wł. Gomułkę o udziale wojska i użyciu broni.
Zamieszki nie ustały. O 9.15 demonstranci zatrzymali się przed Komi
tetem Miejskim PZPR w Gdańsku, jednak nie było tam żadnego funkcjo
nariusza wyższego rangą. Około 12.00 Stoczniowcy w porozumieniu z
Zarządem Portu Gdynia powołali Główny komitet strajkowy dla miasta
Gdyni. W celu rozpędzenia demonstracji, władze wprowadzają czołgi i
transportery opancerzone. Około 18.00 ogłoszono wprowadzenie go
dziny milicyjnej od 18 - tej do 5 - tej rano, a także zabroniono gromadze
nia się w miejscach publicznych bez względu na porę dnia. Zablokowa
no drogi dojazdowe do miasta, odcięto zamiejscowe połączenia telefo
niczne. Ulice miasta kontrolujowały silne patrole MO i wojska.
Późnym wieczorem, w gmachu Prezydium MRN odbyło się posie
dzenie Egzekutywy KW PZPR. Na posiedzenie przybyli członkowie
Biura Politycznego KC PZPR Zenon Kliszko, Stanisław Kociołek,
który przedstawił ocenę wydarzeń dokonaną przez kierownictwo
partii, która w zasadzie sprowadza się do tego, że „mamy do czynie
nia z kontrrewolucją, a z kontrrewolucją trzeba walczyć za pomocą
siły. Jeśli zginie nawet 300 robotników to bunt zostanie zdławiony”.
16 grudnia o 4.00 do miasta wkroczyły oddziały wojska, czołgi,
transportery opancerzone - na mocy decyzji obecnych w Gdańsku
członków Biura Politycznego KC PZPR - przystępując do zewnętrz
nej ochrony budynków użyteczności publicznej. Cztery okręty Mary
narki Wojennej rozpoczęły służbę bojową na redzie
gdańskiego portu. Padły pierwsze strzały pod Stocz
nią Gdańską. Z polecenia Gomułki przybył do Gdań-

ska jego najbliższy współpracownik Zenon Kliszko. Wy
dal on wojsku oraz milicji rozkaz zgniecenia oporu siłą,
przy użyciu broni palnej. W Gdyni, na znak solidarności ze strajkują
cymi w SG im. Lenina nie podjęły pracy załogi Stoczni im. Komuny
Paryskiej, Zarządu Portu Gdynia i „Dalmoru”, a przed budynkiem
rozpoczął się wiec. W tłumie pojawiły się ulotki antyrządowe i nawo
łujące do strajku. Wiece również odbywały się w gdyńskim porcie,
„Dalmorze” i innych zakładach pracy. Zebrani skandowali m.in. Su
che bułki dla Gomułki i Żądamy chleba. Do rozmów z dyrekcją wy
brano 16 delegatów, którzy domagali się zwolnienia aresztowanych
w nocy członków Komitetu Strajkowego. Wszyscy wrócili o 14.20.
Delegaci skierowali apel do tłumu o rozejście się do domów i ewen
tualnie rozpocząć strajk w dniu następnym.
Po południu na ulicach Gdyni pojawiły się transportery opancerzo
ne, czołgi i kolumny ciężarówek. Zenon Kliszko podjął decyzje o za
blokowaniu tej Stoczni w dniu następnym. Takie zapory stanowiły
pułapkę dla robotników, którzy mieli znikome szanse ucieczki. Naka
zał również zawieszenie pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej, do
odwołania, zwolnienie jej wszystkich pracowników oraz weryfikacje
załogi. W Gdyni została tego dnia wprowadzona godzina milicyjna.

Krwawy czwartek
Już w nocy 17 grudnia w Trójmieście, na polecenie przewodniczą
cego PWRN T. Bejma uruchomiono komunikację autobusową i poda
no wiadomość o wprowadzeniu dodatkowych pociągów, które miały
rozwieść stoczniowców do domów. PKP wprowadziło dodatkowe po
ciągi elektryczne na trasie Gdańsk-Gdynia-Stocznia. Do ludzi apelo
wano o powrót do domów i stawienie się do pracy rano.
Rankiem tysiące ludzi zmierzały, zgodnie z apelem Kociołka, w
stronę zakładów pracy. Przy wiadukcie koło stacji Gdynia-Stocznia
ludziom kazano się nagle rozejść i bez ostrzeżenia wojsko otworzy
ło do nich ogień. W masakrze zginęło kilkadziesiąt osób. Nadjeżdżały
ciągle nowe pociągi, z których wysiadali pracownicy zmierzający do
Stoczni. Widząc, co się stało, około 5 tys. ludzi starło się z oddziała
mi MO i WP. Walki trwały ponad 2 godziny; byli kolejni ranni i zabici.
Wojsko i policja strzelało w tłumy zebrane na peronach, z hal Dwor
ca Gdynia-Osobowa patrole policyjne wyciągały młodszych męż
czyzn i biły ich do nieprzytomności. Strzelanina trwała też przed
Komendą MO i Prezydium Rady Narodowej w Gdyni. Do dziś nie
wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność za zbrodnicze ostrzelanie
zmierzających do pracy robotników na wiadukcie gdyńskim.
W Szczecinie władzę nad manifestującymi objął Komitet Strajkowy
Stoczni. Zebrani na wiecu robotnicy wysłali przedstawicieli do 1 sekre
tarza Walaszka, który rozkazał otoczyć stocznię kordonem MO. Załoga
stoczni uchwaliła żądania: podwyżki płac, obniżki cen i zwolnienie aresz
towanych i rozpoczęła pochód, który po wyjściu ze stoczni został zaata
kowany pałkami przez MO. Ponowna próba wyjścia ze stoczni spotkała
się z otwarciem ognia. Mimo tego pomimo licznych rannych i zabitych
pochód dotarł pod Komitet Wojewódzki. Dygnitarze partyjni uciekali do
pobliskiej Komendy Wojewódzkiej Milicji. Gmach KW i willa 1 sekreta
rza zostały spalone, przez niezadowolonych robotników. Przy próbie
zdobycia komendy wojewódzkiej milicja oddała kolejne strzały. Chwilę
później do akcji wkroczyły oddziały wojska.
Dokładna liczba zabitych przez milicję i wojsko demonstrantów na
Wybrzeżu nie jest znana.(...) Istnieją doniesienia o 174 ofiarach
śmiertelnych w samym Szczecinie, a ogólną liczbę zabitych ocenia
się na kilkaset osób.
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XXVII rocznica Stanu Wojennego
Wprowadzenie stanu wojennego Polsce
Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęty się już w paź
dzierniku 1980 r. Opracowaniem stosownych planów zajął się w wielkiej tajemni
cy Komitet Obrony Kraju i działający na jego polecenie Sztab Generalny WP a
także MSW. Prace postępowały w szybkim tempie. Już 12 listopada 1980 r. gen,
Jaruzelski (wówczas jeszcze tylko szef MON) poinformował na posiedzeniu KOK,
że „przygotowany został zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących sta
nu wojennego”.Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej były go
towe do wprowadzenia stanu wojennego już w połowie marca 1981 r.
Problem prawny
Organem uprawnionym do wprowadzenia stanu wojennego była - zgodnie z
konstytucją PRL - Rada Państwa. Możliwość taką przewidywał art. 33 ust. 2
Konstytucji: „Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub ca
łym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd
na obronność lub bezpieczeństwo państwa. Z tych samych powodów Rada
Państwa może ogłosić częściową lub powszechną mobilizację”.
Z możliwością legalnego - z formalnoprawnego punktu widzenia - wprowa
dzenia stanu wojennego był jednak pewien problem. W ówczesnym ustawo
dawstwie polskim nie było bowiem (poza wspomnianym zapisem w konstytucji)
żadnej regulacji prawnej dotyczącej tzw. stanów nadzwyczajnych. Nie było „usta
wy o stanie wojennym” ani „ustawy o stanie wyjątkowym” (to drugie pojęcie nie
występowało w ogóle w Konstytucji PRL). Lecz aby wprowadzenie stanu wojen
nego, a następnie egzekwowanie jego przepisów, mogło mieć choćby pozory
legalności, posunięcie takie musiało mieć podstawę prawną o randze ustawy.
Konstytucja PRL przewidywała istnienie dwóch rodzajów aktów prawnych o
mocy ustawy: ustawy wydawane przez Sejm i dekrety z mocą ustawy (podlega
jące zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu) uchwalane przez
Radę Państwa. Ta jednak mogła wydawać dekrety wyłącznie w okresach mię
dzy sesjami Sejmu. Zaś 13 grudnia 1981 r. jesienno - zimowa sesja Sejmu PRL
właśnie trwała.
Posiedzenie Rady Państwa
Ówczesne kierownictwo Polski nie miało zamiaru przejmować się takim „drobia
zgiem” jak brak kompetencji Rady Państwa do uchwalania dekretów w czasie
trwania sesji sejmu. Działając z polecenia wojskowych, ówczesny przewodniczący
Rady prof. Henryk Jabłoński już po północy 13 grudnia 1981 r. wystosował do
wszystkich członków Rady Państwa pismo następującej treści: „Zwołuje się posie
dzenie sesji nadzwyczajnej Rady dnia 13 grudnia 1981 o godz. 01.00...”.
Spośród 14 obecnych na posiedzeniu członków Rady Państwa pod dekretem o
stanie wojennym i decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego nie podpisał się tylko
jeden - przewodniczący stowarzyszenia PAX, Ryszard Reif (odwołany niedługo
później ze składu Rady).
Gdy odbywało się posiedzenie Rady Państwa, stan wojenny w praktyce już
trwał. Jeszcze przed północą do mieszkań wytypowanych wcześniej osób najczęściej członków „Solidarności” - wkroczyli funkcjonariusze SB i milicji.
Przemówienie gen. Jaruzelskiego
Miliony Polaków dowiedziały się o wprowadzeniu stanu wojennego dopiero
o godz. 6 rano, kiedy to radio i telewizja zaczęły transmitować przemówienie
gen. Wojciecha Jaruzelskiego. I Sekretarz PZPR, a zarazem szef rządu i mini
ster obrony narodowej przedstawiał sytuację kraju w czarnych barwach. „Ojczy
zna nasza znalazła się nad przepaścią” - mówił generał i uzasadniał: „Padają
wezwania do fizycznej rozprawy z czerwonymi, z ludźmi o odmiennych poglą
dach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także
bezpośredniej przemocy. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych prze
stępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia go
spodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Instynkt samo
zachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować
ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki” - mówił generał.
Prawo stanu wojennego
Stan wojenny spowodował drastyczna redukcję - i tak niewielkich - swobód
obywatelskich, jakimi cieszyli się mieszkańcy PRL.
Represyjny potencjał prawodawstwa stanu wojennego był wręcz niezwykły.
Dość wspomnieć, że przy uwzględnieniu możliwości zastosowania tzw. trybu
doraźnego, najwyższy wymiar kary groził za ponad 80 przestępstw. W trybie tym
sąd - bez względu na ustawowe zagrożenie danego przestępstwa - nie mógł
wymierzyć kary niższej, niż 3 lata więzienia, zaś w
przypadku, gdy górna granica „normalnego” wy-
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miaru kary za dane przestępstwo wynosiła 8 lub więcej lat pozba
wienia wolności, mógł wymierzyć nawet karę śmierci bez prawa do
apelacji! Z możliwości tych władze stanu wojennego skorzystały
tylko w ograniczonym zakresie - najwyższy wyrok za przestępstwo
polityczne, a konkretnie, organizację strajku w wyższej szkole mor
skiej w Gdyni, wyniósł 10 lat więzienia. Niemniej jednak, niezwykła
surowość ustawodawstwa stanu wojennego w sposób wyraźny wska
zuje na zasadniczy cel, jaki przyświecał ówczesnym władzom: mak
symalne zastraszenie społeczeństwa i zniechęcenie go do podej
mowania jakiejkolwiek działalności nie aprobowanej z góry przez
władze.
Internowani
Najbardziej powszechną formą represji wobec działaczy opozycji
było umieszczenie w ośrodku dla internowanych. Ośrodki te utworzo
ne były najczęściej w aresztach i więzieniach, zaś przebywający w
nich poddani zostali tym samym regułom, co tymczasowo aresztowa
ni. Decyzje o internowaniu podejmowali komendanci wojewódzcy
MO, a od stosownego postanowienia nie przysługiwało odwołanie.
Według oficjalnych danych przez „internaty” przeszło 10 131 osób.
Była wśród nich większość przywódców „Solidarności” - w tym Lech
Wałęsa, przetrzymywany w ścisłej izolacji w Arłamowie na pogórzu
przemyskim. Populistycznym posunięciem propagandowym było
internowanie całego szeregu prominentów „minionej epoki” - w tym
m.in. Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza, Edwarda Babiucha i
Zdzisława Grudnia - jako ludzi odpowiedzialnych za kryzys gospo
darczy państwa.
Inne restrykcje stanu wojennego
Wspomniane konsekwencje groziły głównie tym, którzy angażo
wali się w działalność opozycyjną. Lecz stan wojenny dotknął - choć
może nie w tak drastyczny sposób - nie tylko tych, którzy trafili do
„internatów” czy więzień (o takich ludziach, jak górnicy zabici przez
oddział specjalny ZOMO w trakcie pacyfikacji kopalni „Wujek” nie
wspominając). W pierwszych miesiącach stanu wojennego obywa
tele nie mogli opuszczać miejsca stałego zamieszkania bez zezwo
lenia terenowego organu administracji państwowej. Wydawana
przez lokalnego urzędnika decyzja była ostateczna - tzn. jeśli urzęd
nik uznał, że dana osoba nie musi jechać - to osoba ta prostu nie
miała prawa opuścić swojej miejscowości.
Innym drastycznym posunięciem władz stanu wojennego było cał
kowite przerwanie łączności telefonicznej. W istocie rzeczy, do liczby
śmiertelnych ofiar stanu wojennego należałoby doliczyć tych, którzy
zmarli dlatego, że nie można było wezwać do nich pogotowia. Ile było
takich przypadków - do dziś nie wiadomo.
Jawnej cenzurze podlegała korespondencja. Cenzurowaniem li
stów zajmowały się utworzone w każdym województwie urzędy cen
zury. Kontrolowana była - po przywróceniu - łączność telefoniczna.
Przez kilka pierwszych miesięcy stanu wojennego (do maja 1982 r.)
obowiązywała też tzw. godzina milicyjna (początkowo od 22:00 do
6:00, później od 23:00 do 5:00).
Kilkaset największych przedsiębiorstw - PKR wszystkie kopalnie, huty,
cały transport, telekomunikacja, porty, a także 129 największych zakła
dów przemysłowych zostało zmilitaryzowanych. Ich pracownicy zostali
poddani rygorom obowiązującym żołnierzy w czasie wojny. Odmowa
wykonania polecenia służbowego w przedsiębiorstwie objętym milita
ryzacją mogła - jak już zostało wspomniane - zakończyć się nawet karą
śmierci. Istotnym posunięciem władz stanu wojennego było zawie
szenie działalności całego szeregu legalnych uprzednio (i nawet
niekoniecznie wyraźnie opozycyjnych) organizacji. Udział w dzia
łalności zawieszonej „Solidarności” został - według „Dekretu o sta
nie wojennym” zagrożony karą do 3 lat więzienia.
Zawieszenie stanu wojennego
12 grudnia 1982 r. gen. Jaruzelski poinformował w telewizyjnym
wystąpieniu, że zdaniem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
zaistniały warunki do zawieszenia stanu wojennego. 19 grudnia
Rada Państwa podjęła decyzję o zawieszeniu stanu wojennego z
dniem 31 grudnia 1982 r.
Formalne zniesienie stanu wojennego
nastąpiło 22 lipca 1983 r.
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Region NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
Adresy i telefony:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
26-600 Radom ul Traugutta 52
e mail: solidarl@radom.net solidar2@radom.net
solidar3@radom.net
telefony: centrala/sekretariat ZR - 0483623304 tel./fax
centrala - 0483623643 04836251-61 centrala
sekretariat - wew. 21
sekretariat/fax - wew. 22
przew. Zdzisław Maszkiewicz - wew. 23
wiceprzew. Zb. Dziubasik - wew. 24
Administracja/Zespół Szkoleń - wew. 25
sala szkoleń - wew. 26
Zespół Promocji i Rozwoju/Kasa - wew. 27
Zespół prawa pracy/lnterwencji - wew. 28

NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
Radom 26-600, ul. Traugutta 52
e-mail: solidar2@radom.net
Redakcja, txt I skład: Paweł Podllpnlak (ppp)
egzemplarz bezpłatny

Redakcja „Biuletynu” - wew. 29
Księgowość - wew. 30
Sekcje i Komisje Branżowe - wew. 31

Biuro Terenowe ZR - TKK Lipsko
27-300 Lipsko ul. Partyzantów 5
- szef biura: Wojciech Dziółko tel.: 0483780260
Biuro Terenowe ZR - TKK Szydłowiec
26-500 Szydłowiec ul. Kilińskiego 2
- szef biura: Czesław Stefański tel.: 0486174656
Biuro Terenowe ZR - TKK Warka
05-660 Warka ul. Długa 51 a - szef biura: Jan Skowroński
Biuro Terenowe ZR - TKK Zwoleń
26-700 Zwoleń ul. Puławska 2 - szef biura: Tadeusz Wach
Biuro Terenowe ZR - TKK Pionki
26-670 Pionki ul. Sienkiewicza 40
-szef biura: Zdzisław Maszkiewicz tel.:0483848280
Biuro Terenowe ZR - TKK Grójec
05-600 Grójec ul. Piłsudskiego - GOK
-szef biura: Artur Moskal tel.:0603120573

Numer 688 zamknięto 10.12.2008
Nasze konto: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska PEKAO
S.A. II O/Radom 23124032591111000030031542

