
Krzysztof Dośla
Chciałbym, abyśmy w przy-

szłym roku mogli sobie powie-
dzieć, że zadania, jakie posta-
wiliśmy sobie przed „S” może 
z trudem, ale realizujemy. Że to, 
o co mamy zabiegać, czyli o do-
bro drugiego człowieka, jego 
godziwe warunki zatrudnienia 
i życia, realizujemy najlepiej jak 
potrafimy. Odłóżmy na bok swa-
ry i nieporozumienia. I nawet, 
jeśli jest coś, co nas dzieli, niech 
ta Wigilia, podczas której zawsze 
wybaczamy sobie, rzeczywiście 
stanie się takim dniem, od które-
go zaczniemy wszystko na nowo.

W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !
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KK przeciw wyrzucaniu 
związkowców z pracy

„Solidarność” złoży skargę do 
Komisji Europejskiej na ostatnią 
nowelizację Kodeksu pracy – zde-
cydowała obradująca 18-19 grud-
nia w Gdańsku Komisja Krajowa 
Związku. KK przyjęła stanowiska 
w obronie zwolnionych liderów 
„S” w firmach Lidl i Fakos. Przy-
jęto także nowy wzór deklara-
cji członkowskiej, która będzie 
obowiązywała od nowego roku. 
Można ją odebrać w biurze ZRG. 
Więcej...>>

KE interweniuje 
w sprawie śmieciówek

KE zdecydowała o wszczę-
ciu postępowania wobec Polski 
w związku z uchybieniami doty-
czącymi stosowania umów na czas 
określony. To reakcja na skargę „S” 
z ubiegłego roku.  Więcej...>>

Wyższa płaca
Przeciętne wynagrodzenie 

(brutto) w listopadzie 2013 r. 
w sektorze przedsiębiorstw wy-
niosło 3897,88 zł i było o 1,7 proc. 
wyższe niż w październiku.

ZRÓB ZAKUPY W WIGILIĘ 
do godziny 14

W tylu polskich domach kultywowane są zwyczaje dzielenia się opłatkiem, 
wzajemnego składania sobie życzeń i spożywania wigilijnych potraw (CBOS).

G– Gdy zaś Jezus narodził  
się w Betlejem w Judei  
za panowania króla Heroda 
oto Mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy 
i pytali:  
„Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać 
mu pokłon” – zaczyna 
święty Mateusz opowieść 
o mędrcach ze Wschodu, 
którzy stali się świadkami 
Narodzenia Pańskiego. 
Wierzymy, że ten świat można i należy zmienić.
Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam uwierzyć, 
że świat, o którym marzymy – świat ludzi wspierających 
i szanujących się nawzajem, świat miłości, radości, 
pojednania jest realny i osiągalny.
Niech Święta Bożego Narodzenia pozwolą nam zagłębić 
się w sobie, nie tylko w tym co było, ale przede wszystkim 
w tym, do czego zmierzamy, w tym, co może się stać.
Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Krzysztof Dośla 
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

Z życzeniami wesołych świąt, wręczając opłatki zwracali się 20 grud-
nia pracownicy ZRG NSZZ „S” do mieszkańców Gdańska. Apelowali, by 
zrobić zakupy w Wigilię przed godz. 14. W ten sposób można sprawić, 
by wszyscy, także pracownicy handlu zdołali przygotować w spokoju 
wigilijną wieczerzę. Na apel odpowiedziały niektóre sieci handlowe, 
m.in. do godz. 14 będą czynne: Biedronka, Lidl, Netto, Tesco, galeria 
Manhattan. Do godz. 15 będą pracować: Carrefour oraz Piotr i Paweł. 
Małe sklepy osiedlowe (w tym Żabki) same ustalają godziny pracy. 

Piotr Duda
Nie będę narzekał, będę dzię-

kował i zagrzewał do walki. Dzię-
kuję Wam za ten rok, pracowali-
śmy ciężko i robiliśmy to, co do 
nas należy. Udowodniliśmy, że 
w „Solidarności” tworzymy do-
bry zespół i nie stoimy w miejscu. 
Bo stanie w miejscu oznacza to 
samo, co cofanie się. A my idzie-
my do przodu.

Abp Sławoj Leszek Głódź
Chcę życzyć, abyście nadal byli 

głosem tych wszystkich niemogą-
cych przemówić, nie mogących 
się upomnieć o swoje prawa. Aby 
ktoś w ich imieniu bronił pracy, 
godności człowieka, rodziny, har-
monii społecznej. Aby te postulaty, 
które są zapisane na historycznych 
tablicach nie były tylko muzealną 
literą. To jest nasz testament. 

Powiedzieli w czasie 
spotkania opłatkowego 
19 grudnia

Janusz Śniadek
Cieszę się, że udało się powołać 

zespół parlamentarny ds. obrony 
ideałów „S”. Zapraszam do nie-
go parlamentarzystów, którzy 
deklarują oprócz kultywowania 
wzorców Sierpnia, uwzględnianie 
tychże idei w nowotworzonym 
prawie. Na pierwsze posiedze-
nie, które odbędzie się 8 stycznia 
zaprosiłem Andrzeja Kołodzieja 
i Piotra Dudę. 

W obronie ideałów 
„SOLIDARNOŚCI”

http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/komisja-krajowa-w-gdansku-musimy-walczyc-z-wyrzucaniem-zwiazkowcow-z-pracy.html
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/po-skardze-s-ke-interweniuje-w-sprawie-umow-na-czas-okreslony/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Boże Narodzenie jest radością – radością re-

ligijną, radością Bożą, wewnętrzną radością 
światła i pokoju. Kto tego nie potrafi zro-

zumieć czy też jest w położeniu, które 
nie pozwala mu zrozumieć tej rado-

ści, ten przeżywa te święta ciesząc 
się materialnie. Ale jest różnica 

między doczesną wesołością 
a głęboką radością.

(fragment wywiadu 
Andrea Tornielli  

dla Vatican Insider 
z papieżem  

Franciszkiem)

PORODZIŁA SWEGO  
PIERWORODNEGO SYNA...

ZAPYTAJ prawnika

ZWROT 
nietrafionych
prezentów

TERESA GNIEWKOWSKA, członek KZ NSZZ „S” 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

– Dla mnie oprócz pięknej idei „Solidarności” – nie-
sienia pomocy ludziom, ważne są także korzenie na-
szego związku. Pamiętam strajki solidarnościowe z 
1980 r. Chodziłam 3 maja razem z innymi manifesto-
wać pod pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku. Zawsze 

mi się podobało, że w obliczu trudnych chwil ludzie pomagali sobie 
wzajemnie. Że jeden był dla drugiego. Dla mnie to nadal istotne. Sta-
ram się, żeby ludziom było lepiej. Zwykłym ludziom.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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W poprzednim ustroju praw-
nym możliwe było dokonywanie 
zwrotu niektórych towarów w cią-
gu 5 dni od daty sprzedaży. 
Wskazany sposób zakorzeniony 
został w świadomości niektórych 
kupujących aż do dnia dzisiejsze-
go, mimo iż stosowna regulacja 
przestała obowiązywać w 1995 r.

Tymczasem na gruncie obowią-
zujących przepisów prawa sprze-
dawca nie ma obowiązku przy-
jąć podarunku, który nam się nie 
spodobał. Tym samym możliwość 
zwrotu nietrafionego prezentu
w sklepach stacjonarnych zależy 
od dobrej woli sprzedawcy. Wiele 
sklepów w okresie świątecznym 
dobrowolnie zobowiązuje się, że 
zwróci klientom pieniądze, jeżeli 
zrezygnują oni z zakupu w okre-
ślonym przez sklep terminie. Na-
leży jednak pamiętać, że nawet, 
gdy sprzedawca zechce wymienić 
towar lub przyjąć go z powrotem, 
może zażądać paragonu. To naj-
częstsza forma ustalenia, że daną 

rzecz kupiło się w kon-
kretnym miejscu.

Ze zwrotów nie muszą 
się natomiast tłumaczyć kon-
sumenci, którzy kupili prezenty 
przez internet albo poza lokalem 
przedsiębiorstwa. Zgodnie bo-
wiem z ustawą z dnia 2 marca 
2000 roku o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o od-
powiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez produkt niebez-
pieczny kupujący mają możliwość 
odstąpienia od zawartej umowy 
w ciągu 10 dni kalendarzowych, 
bez potrzeby uzasadnienia takiej 
decyzji. Termin 10 dni kalendarzo-
wych liczy się w przypadku umów 
zawartych poza lokalem przedsię-
biorstwa (np. na pokazie) od dnia 
zawartej umowy, a gdy sprawa 
dotyczy umów zawartych na odle-
głość (np. przez internet) od dnia 
wydania rzeczy.

Stan prawny na 23.12.2013 r.
Tomasz Gryczan

W owym czasie wyszło roz-
porządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludno-
ści w całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 
Wybierali się więc wszyscy, aby 
się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Ga-
lilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwane-
go Betlejem, ponieważ 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. Poro-
dziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przeby-
wali w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą. 
Naraz stanął przy nich anioł Pań-
ski i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się prze-
straszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś 

w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan. A to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie Niemow-
lę, owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie”. I nagle przyłączyło się 
do anioła mnóstwo zastępów nie-
bieskich, które wielbiły Boga sło-
wami: „Chwała Bogu na wysoko-
ściach, a na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania”. Gdy aniołowie 
odeszli od nich do nieba, paste-
rze mówili nawzajem do siebie: 
„Pójdźmy do Betlejem i zobacz-
my, co się tam zdarzyło i o czym 
nam Pan oznajmił”. Udali się też 
z pośpiechem i znaleźli Maryję, 
Józefa i Niemowlę, leżące w żło-
bie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli 
o tym, co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu. A wszyscy, któ-
rzy to słyszeli, dziwili się temu, 
co im pasterze opowiadali. Lecz 
Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, 
co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane.

Ewangelia wg św. Łukasza 
(Łk 2, 1)

Większość z nas podejmuje 
różnego rodzaju postanowie-
nia noworoczne. A to planujemy 
schudnąć parę kilo, a to nauczyć 
się w końcu języka francuskiego 
czy rzucić palenie. Przeważnie 
jednak nic nie wychodzi z tych na-
szych postanowień. Może warto 
w tym roku zabrać się do sprawy 
w sposób bardziej metodycz-
ny. Jak zauważył amerykański 
olimpijczyk i polityk Jim Ryun 
– „Motywacja jest tym, co 
pozwala ci zacząć. Nawyk jest 
tym, co pozwala ci wytrwać”. 
Dlatego, jeśli chcemy zmienić 
jakieś złe przyzwyczajenie albo 
wprowadzić dobry nawyk, musimy 
zaplanować pracę przynajmniej na 
21 dni, bo tyle właśnie potrzeba, 
żeby utrwalić pewne zachowanie. 
Podejmując noworoczne posta-
nowienia warto też wesprzeć je 

Postanowienia noworoczne –  
tym razem Z SUKCESEM!

planem działania, który powinien 
uwzględniać następujące zasady: 
wprowadzaj jednorazowo tylko 
jeden nawyk, miej jakiś symbol 
nawyku, znajdź kompana, wpleć 
nawyk w życie, kontroluj postępy, 
a przede wszystkim zacznij dziś.

W grudniu obchodzimy najbar-
dziej radosne, barwne, a przede 
wszystkim rodzinne święto w 
kulturze chrześcijańskiej. Wiąże 
się z nim wiele zwyczajów, a tak-
że wyobrażeń przedstawianych 
przez artystów w malarstwie czy 
w rzeźbie obecnych również na 
Pomorzu.

Listę bożonarodzeniowych 
przedstawień powinno się zacząć 
od wyobrażenia zapowiadającego 
narodziny Jezusa, czyli od Matki 
Boskiej Brzemiennej z Matem-
blewa. Jest to drewniana rzeźba, 
wykonana w gdańskim warszta-
cie około drugiej połowy XVIII w. 
przez nieznanego artystę. 

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, 
to takie przedstawienia można 
znaleźć niemal w każdym koście-
le. Na Pomorzu niektóre z nich są 
niezwykle piękne, jak chociażby 
Pokłon Pasterzy z predelli ołtarza 
Wniebowzięcia Matki Boskiej ka-
tedry pelplińskiej Hermana Hana. 
Dzieło powstało ponad sto lat 

wcześniej od rzeźby matemblew-
skiej, bo w 1618 roku, i równie jak 
owa rzeźba jest utrzymane w bar-
dzo prawdziwym świecie. 

W realistycznym duchu utrzy-
mana jest scena na alabastrowej 
płaskorzeźbie angielskiego artysty 
z przełomu XIII i XIV w., znajdują-
cej się w żukowskim kościele pw. 
Wniebowzięcia Marii Panny. Pozy-
cja leżącej Marii z Jezusem odpo-
wiada prawdziwej scenie kobiety 
po porodzie, przed którą pojawili 
się trzej królowie.

Tekst i zdjęcie Maria Giedz

BOŻE NARODZENIE 
w pomorskiej sztuce

Żukowo, płaskorzeźba.
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