Będziemy patrzeć władzy na ręce

Rok 2016 będzie rokiem zrywów czerwcowych i ofiar stanu wojennego, tak zdecydowała na
swoim ostatnim posiedzeniu w tym roku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność obradująca 9 i
10 grudnia w Gdańsku. Związkowcy przyjęli również stanowisko w sprawie Grudnia 1970. W
drugim dniu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem metropolity gdańskiego
abp Sławoja Leszka Głódzia.
Spotkanie rozpoczęło się od zaprzysiężenia Jarosława Wilnera, nowego przewodniczącego Zarządu
Regionu Wielkopolska Południowa i jednocześnie nowego członka Komisji Krajowej, który zastąpił
dotychczasowego przewodniczącego Jana Mosińskiego, obecnie posła na Sejm.
Członkowie Komisji Krajowej w związku z przypadającą w tym roku 45. rocznicą Grudnia 1970 r. w
specjalnym stanowisku złożyli hołd uczestnikom tych wydarzeń, deklarując pamięć o ofiarach i ich
poświęceniu.
– Dzięki ich ofierze żyjemy dziś w wolnej Polsce, tę wolność musimy mądrze zagospodarować,
jesteśmy im to winni – napisali w stanowisku. Odnosząc się sprawców tej zbrodni związkowcy dodali
– Winni tej zbrodni nigdy nie zostali i już nie zostaną ukarani. Stanisław Kociołek, ówczesny
wicepremier i Wojciech Jaruzelski wówczas minister obrony narodowej, odpowiedzialni za krwawą
pacyfikację strajków robotniczych w Szczecinie, Gdyni, Gdańsku i Elblągu, odeszli nie
odpowiedziawszy za swoje haniebne decyzje.
Komisja Krajowa podjęła też decyzję o ustanowieniu przyszłego roku Rokiem Zrywów Czerwcowych i
Ofiar Stanu Wojennego. To w związku z przypadającymi w 2016 r. 60 rocznicą Czerwca 1956, 40
rocznicą protestów 1976 roku oraz 35 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.
Jednak porządek obrad wypełniły głównie sprawy bieżące związane z sytuacją w kraju. Omawiano
m.in. kwestie wieku emerytalnego, sytuacji w szkolnictwie, służbie zdrowia oraz poszczególnych
regionach i branżach. W ramach informacji z prac prezydium KK zastępca przewodniczącego,
skarbnik Jerzy Jaworski zaprezentował nowy wzór elektronicznej legitymacji związkowej, która w
ramach pilotażu ma być wprowadzona i testowana w dwóch regionach.
W drugim dniu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym oprócz członków KK
uczestniczyli członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego oraz pracownicy regionu i Komisji Krajowej.
W życzeniach mówiono przede wszystkim o nadziei.
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