
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

19,6 mld USD
Tyle jest wart portfel bitcoinowy (wirtualna kryptowaluta) należący do „Satoshi 
Nakamoto”, którego rzeczywista tożsamość jest nieznana.iBiS
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Sługa Boży  
Kardynał Wyszyński  

Papież Franciszek podpisał de-
kret o heroiczności cnót ks. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego, Pry-
masa Tysiąclecia, któremu od tej 
chwili przysługuje tytuł Czcigodny 
Sługa Boży. Zakończyły się więc 
prace Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych nad “Positio super virtu-
tibus”. Jeśli zostanie potwierdzona 
autentyczność cudu za wstawien-
nictwem kardynała Wyszyńskiego 
papież Franciszek zdecyduje o be-
atyfikacji. Więcej...>>

Krzyż Wolności  
i Solidarności

28 osób zostało odznaczonych 
Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Uroczystość odbyła się w Sali BHP 
w piątek 15 grudnia 2017 r. Wrę-
czenia odznaczeń dokonał, w imie-
niu prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
prezes IPN dr Jarosław Szarek.   
Lista odznaczonych tutaj…>>

Żeby nie zapomnieć
Pod pomnikiem Poległych 

Stoczniowców 15 grudnia br. spo-
tkali się uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych z 
Gdańska, Łęgowa i z Przodkowa. 
Przyszli, jak sami powiedzieli „aby 
świętować, pamiętać o dobrej po-
stawie stoczniowców, pamiętać 
o poległych stoczniowcach, aby 
uczcić ich pamięć”. Więcej...>>

Bronimy opery!

W ubiegłotygodniowym konkursie 
rozlosowaliśmy album „Polskość jest 
przywilejem”, który trafił w ręce Pani
Lucyny Bagińskiej. Po odbiór nagro-
dy zapraszamy do Redakcji (Gdańsk, 
Wały Piastowskie 24, pok. 114).

I znowu mamy do rozlosowa-
nia album wydawnictwa Biały Kruk 
„Blaski i nędze życia w PRL-u”. Wśród 
tych z Państwa, którzy prześlą do 
piątku 22 grudnia br. na adres e-mail:  
magazyn@solidarnosc.gda.pl prawi-
dłową odpowiedź na pytanie: Do któ-
rego roku funkcjonowała nazwa PRL? 
rozlosujemy nagrodę. 

  Wygraj prezent pod choinkę 

Bóg się rodzi, moc truchleje: 
Pan niebiosów obnażony. 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony:

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia  
dadzą nową nadzieję, a rok 2018  

przybliży realizację naszych marzeń, tak w życiu osobistym,  
jak i miejscu pracy.

Niech opłatek, którym już wkrótce będziemy się łamali, 
przyniesie pokój i solidarność nas wszystkich,  

naszych rodzin i bliskich.
Niech Boże Dziecię błogosławi naszą Ojczyznę 

i wspiera jej siłę swą siłą.

Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

Ołtarz Ojczyzny w rocznicę Grudnia
Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny 

w bazylice św. Brygidy, wotum 
wdzięczności Bogu za ewange-
liczny siew Kościoła, za tych co 
bronili domowych progów i Bo-
żych ołtarzy, został odsłonięty 
przez prezydenta Andrzeja Dudę, 
w asyście związkowych sztanda-
rów i lidera „S” Piotra Dudy i po-
święcony przez ks. abp. Salvatore 
Pennacchio, nuncjusza apostol-
skiego. Wymowne, że stało się to   
w 47 rocznicę Grudnia ’70 oraz 
w 36 rocznicę stanu wojennego. 

W centrum ołtarza jest obraz 
Matki Boskiej – Opiekunki Lu-
dzi Pracy, namalowany przez ks. 
F. Znanieckiego na początku lat 
70., przystrojony w „sukienkę” 
z unikatowego białego bursz-
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tynu. Ów bursztynowy płaszcz 
symbolicznie osłania kontur Pol-
ski, z napisem „Solidarność”.  

Pod sklepieniem zrywa się do lotu 
bursztynowy orzeł.  

Obejrzyj film...>>

14 grudnia br. przed Urzędem 
Marszałkowskim stanęła pikieta 
poparcia dla artystów i pracow-
ników technicznych Opery Bałtyc-
kiej, zorganizowana przez Region 
Gdański NSZZ „S”. 

Opera jest ważna dla kultury 
całego Pomorza więc przed sie-
dzibę pomorskiego marszałka 
Mieczysława Struka, któremu 
podlega dyrektor opery Warci-
sław Kunc, przybyli związkow-
cy z NSZZ „S” wraz z wyrazami 
poparcia z Malborka (Muzeum 
Zamkowe), Starogardu Gd. (Do-
vista Polska, Szpital w Kocboro-
wie, DPS i MOPS), z oddziałów 
z Pucka, Kartuz, Pruszcza Gd., 
i z Regionu Słupskiego. Przyby-

li by bronić zwalnianych z pracy 
artystów. Nie zawiedli związkow-
cy z Trójmiasta: stoczniowcy ze 
stoczni Gdańsk, „Remontowa”, 
Remontowa Shipbuilding, Mary-
narki Wojennej, portowcy z Portu 
Gdańsk, nauczyciele z gdańskiej 
oświaty, pocztowcy, muzealnicy, 
pracownicy Sanepidu, MOPS-ów, 
OPEC Gdynia, RSM im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni.

Przewodniczący ZRG Krzysz-
tof Dośla, poinformował, że 
mimo kolejnych kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i wyni-
kających z nich zaleceń, sytuacja 
pracowników Opery Bałtyckiej 
nie poprawia się, a dyrektor 
zamiast prowadzić dialog ze 

związkowcami, reprezentują-
cymi pracowników, zwalnia 
liderów związkowych z pracy, 
łamiąc przy tym prawo.

W trakcie pikiety została prze-
kazana petycja ZRG do Mieczy-
sława Struka z wezwaniem do 
podjęcia interwencji w sprawie 
respektowania praw pracow-
ników opery. Protest artystów 
i pracowników technicznych w 
operze ma związek z potwier-
dzonymi przez PIP przykładami 
łamania praw pracowniczych, ze 
zwolnieniem związkowców Anny 
Sawickiej i Krzysztofa Rzeszutka 
i zapowiadanymi dalszymi zwol-
nieniami.

Treść petycji tutaj…>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zeby-nie-zapomniec
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sluga-bozy-kardynal-wyszynski-na-drodze-ku-swietosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odznaczeni-krzyzem-wolnosci-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pikieta-w-obronie-pracownikow-opery-baltyckiej
https://youtu.be/_1P8jlqbqLc


CYTAT tygodnia
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Ju-

dei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, po-
nieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Powiła swego pierworodnego Syna, 

owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla 

nich miejsca w gospodzie.

Ewangelia wg 
św. Łukasza  

iBiS NR 51 (354) 20 GRUDNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

KOMANDORZY W OSTATNIM PORCIE

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

JOLANTA SOKOŁOWSKA, NSZZ „Solidarność”  
w Delphi Poland SA o. Gdańsk

– Na wybór Związku miał wpływ teść Antoni Soko-
łowski, który był stoczniowcem w Stoczni Gdańskiej. 
W czerwcu 1976 próbował zorganizować strajk w imię 
solidarności z robotnikami Ursusa i Radomia. W 1978 
roku wraz z Andrzejem Gwiazdą i Krzysztofem Wyszkow-

skim zakładał WZZ Wybrzeża. Był szantażowany przez władze. Podobnie 
jak rodzina, która była w trudnej sytuacji. Zapłacił za to zdrowiem. Umarł 
młodo. Jestem w Solidarności by mieć choćby minimalny wpływ na miejsce 
pracy, aby poprawić warunki życiowe i warunki pracy. 

URLOP  
DLA PORATOWANIA  
ZDROWIA – NOWE ZASADY

ZAPYTAJ prawnika

Od 1 stycznia 2018 r. urlop 
dla poratowania zdrowia będzie 
udzielany na nowych zasadach. 
W nadchodzącym roku o urlop 
dla poratowania zdrowia będzie 
można wystąpić tylko w związku 
z wystąpieniem bądź zagroże-
niem wystąpienia choroby zawo-
dowej lub w celu odbycia leczenia 
uzdrowiskowego lub rehabilitacji 
zawodowej.

Zmieni się również procedura 
orzekania o potrzebie udzielenia 
takiego urlopu.

W pierwszej kolejności nauczy-
ciel będzie składał pisemny wniosek 
o udzielenie urlopu zdrowotnego 
do dyrektora, a następnie dyrektor 
będzie kierował nauczyciela na ba-
dania do lekarza medycyny pracy. 
Od orzeczenia lekarskiego o po-
trzebie udzielenia nauczycielowi 
urlopu dla poratowania zdrowia, 
zarówno nauczycielowi, jak i dy-
rektorowi przysługuje odwołanie 
do wojewódzkiego ośrodka medy-
cyny pracy. Koszty badań ponosić 
będzie szkoła.

Po przedłożeniu przez nauczy-
ciela orzeczenia lekarskiego bę-

dzie możliwe 
udzielenie urlo-
pu dla poratowania 
zdrowia.

Jednocześnie nowe 
przepisy złagodziły nieco 
wymogi stażowe umożliwia-
jące skorzystanie z urlopu zdro-
wotnego – nauczyciel będzie 
musiał nadal przepracować nie-
przerwanie 7 lat w szkole, jednak 
w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązkowego wymiaru zajęć.

Ważne!!!
Przepisy przejściowe przewidu-
ją możliwość uzyskania urlopu 
dla poratowania zdrowia na 
dotychczasowych zasadach 
pod warunkiem uzyska-
nia orzeczenia lekarskiego 
o potrzebie udzielenia takiego 
urlopu przed 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa  
z 27 października 2017 r. o fi-
nansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U.2017.50)
Stan prawny na 20.12.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Partnerzy:

Komandorzy Marynarki Wo-
jennej Stanisław Mieszkowski,  
Jerzy Staniewicz oraz Zbigniew 
Przybyszewski spoczęli w Kwate-
rze Pamięci na Oksywiu 16 grud-
nia br. Powrócili po wojnie by 
odbudować Marynarkę Wojenną. 
Zostali skazani na śmierć przez 
Najwyższy Sąd Wojskowy w sfin-
gowanym procesie. Stracono ich 
między 12 a 16 grudnia 1952 r. 
i wrzucono do dołów śmierci na 
tzw. Łączce, pod cmentarnym 
śmietnikiem. „Spisek komando-
rów” był prowokacją Głównego 

Zarządu Informacji Wojskowej, 
nad którą nadzór sprawował so-
wiecki płk. Antoni Skulbaszew-
ski, wymierzoną w oficerów MW.
W 1949 r. zaczęło się „oczysz-
czanie” MW z „elementów re-
akcyjnych i ukrytych wrogów 
klasowych”, według rozkazów 
by „wytworzyć nieustępliwość 
wobec wrogów”.   

W 1956 roku na fali „odwilży” 
wyroki zostały uchylone. Ciał ro-
dzinom nie zwrócono. Szczątki 
komandorów odkrył zespół po-
szukiwawczy IPN. Więcej…>>
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Drugi rok dialogu
19 grudnia br. 

członkowie Woje-
wódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego 
podsumowali drugą 
roczną kadencję rady. 
Funkcję przewodni-
czącego WRDS na 
rok 2018 z rąk Krzysz-
tofa Dośli przejął 
wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich. 
Więcej…>> FO
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W miejscu, gdzie w 1981 r. od 
strzału w głowę zginął 20-letni An-
toni Browarczyk prezydent Andrzej 
Duda rozmawiał z matką i siostrą 
zabitego, złożył kwiaty, postawił 
znicz. W rocznice Grudnia ’70 
i wprowadzenia stanu wojennego 
od 13 do 17 grudnia znów płonęły 
znicze: przed dawnym gmachem 
KW PZPR, u stóp pomników ofiar
w Gdańsku i w Gdyni, przy przy-
stanku Gdynia Stocznia.  

– Tym ludziom winniśmy 
wdzięczność bo dzięki nim mo-
żemy dzisiaj budować lepszą Pol-
skę. Krew nie była na darmo. 
Ona była kamieniem milowym na 
drodze do wolności. Droga do 21 
postulatów MKS w 1980 r. wio-
dła przez tamtą ofiarę – mówił 17
grudnia br. o świcie przy pomniku 
Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni pre-
mier Mateusz Morawiecki. 

Wieczorne obchody, upa-
miętniające krwawe stłumienie 
robotniczej rewolty w 1970 roku 
w Gdyni, rozpoczęły się tradycyj-
nie w kościele NSPJ. Wieczorem 
gdynianie, związkowe delegacje, 
kapłani przeszli w milczącym 
marszu pamięci pod pomnik Ofiar
Grudnia 1970 r.

– Wolność ojczyzny krzyżami 
się mierzy. Towarzyszy nam pa-
mięć o tych, którzy stracili życie 
byśmy mogli żyć w wolnym kraju. 
Ta krew przelana w 1970 roku nie 
była pierwszą ofiarą na ołtarzu
Ojczyzny – mówił Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Więcej...>>

Wołanie o sprawiedliwość
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-drugi-rok-dialogu-w-nowej-formule
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wydobyci-z-dolow-smierci-komandorzy-zacumowali-w-ostatnim-porcie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krew-sie-polala-grudniowym-switem-gdynia-pamieta
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