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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Nasza strona 
internetowa

W związku z problemami z pro-
gramem antywirusowym Avast, 
który blokował stronę internetową 
Zarządu Regionu www.solidarnosc.
gda.pl informujemy, że jest ona do-
kładnie sprawdzona pod względem 
bezpieczeństwa i obecnie została 
już odblokowana przez firmę Avast.
Na naszą stronę można więc wejść 
bez problemu z urządzeń mobil-
nych oraz z komputerów z zainsta-
lowanym oprogramowaniem an-
tywirusowym Avast lub innym. Za 
utrudnienia przepraszamy.

Ostry dyżur
17 grudnia br. o godz. 19 na 

antenie Radia Gdańsk miała miej-
sce premiera słuchowiska „Ostry 
dyżur”, napisanego i nagranego 
z okazji 50 rocznicy Grudnia ’70. 
Słuchowisko, według scenariusza 
Wojciecha Fułka, opowiada dra-
matyczny fragment naszej historii 
z perspektywy lekarza pełniącego 
dyżur w gdyńskim szpitalu miej-
skim 17 grudnia 1970 r. Emisja tak-
że w Boże Narodzenie. 

Ideologia bezwstydu
– Dziękuję w imieniu własnym 

i członków NSZZ „S”, za odważne i 
prawdziwe słowa oceniające wyda-
rzenia ostatnich lat i miesięcy, które 
Jego Ekscelencja określił mianem 
„Ideologii bezwstydu”. To było dla 
nas niezwykle ważne i potrzebne 
świadectwo, szczególnie w kontek-
ście żenującej profanacji pamięci 
Zbigniewa Godlewskiego podczas 
protestu w ramach tzw. „Strajku ko-
biet” w Gdyni – napisał Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „S” do ks. 
bp. Wiesława Szlachetki. 

Obostrzenia
Od 28 grudnia br. do 17 stycz-

nia 2021 r. jesteśmy na kwaran-
tannie narodowej. M.in. zamknięte 
będą galerie handlowe, hotele (za 
wyjątkiem hoteli pracowniczych), 
w sylwestra od godz. 19 do 6 – za-
kaz przemieszczania się. Otwarte 
pozostają sklepy spożywcze, dro-
gerie, apteki, sklepy meblowe. 
Rozporządzenie tutaj...>>
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Pamiętamy! 50 lat po dramacie... 
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
Członkom i Sympatykom „Solidarności”,  
żeby odnaleźli w te dni Boga ukrytego w człowieku.

W tym roku czekają nas święta inne niż te,  
które przeżywaliśmy do tej pory.  
Ograniczenia wynikające z pandemii sprawiają,  
że wielu z nas przy wigilijnym stole  
nie spotka się ze wszystkimi swoimi bliskimi.  
Jednak może dzięki temu uświadomimy sobie,  
jak ważna jest w naszym życiu rodzina i bliskość drugiego człowieka.

W tych wyjątkowo trudnych dla Polski, ale i całego świata czasach, 
potrzebna jest nadzieja, którą niosą ze sobą  
Święta Bożego Narodzenia.

Niech nadchodzący 2021 Rok przyniesie przełom w walce  
z tak doświadczającą ludzkość pandemią, ale także przywróci właściwy 
sens takim słowom, jak godność i szacunek do drugiego człowieka.

Krzysztof Dośla 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

16 i 17 grudnia w Gdańsku  
i Gdyni zapłonęły znicze ku czci 
zabitych, rannych i represjonowa-
nych, złożono kwiaty pod pomni-
kami, wzniesionymi ku pamięci 
tych, którzy zginęli od kul i gra-
natów dymnych, pod gąsienicami 
transporterów, bo władza chciała 
utrzymać swoje przywileje, a lu-
dzie władzy chcieli się przy niej 
utrzymać. W 1981 roku znów siłą 
zduszono wolnościowe aspiracje 
społeczeństwa. 

W czwartek 17 grudnia obcho-
dy 50. rocznicy tragicznych wyda-
rzeń rozpoczęły się w pobliżu po-
mnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.
Na peronie SKM Gdynia-Stocznia 
oraz na chodniku i na rondzie 
Ofiar Grudnia’70 zapłonęły znicze.
W uroczystości wziął udział m.in. 
prezydent RP Andrzej Duda 

Dzień wcześniej premier Ma-
teusz Morawiecki podczas wie-
czornych uroczystości pod  po-
mnikiem Poległych Stoczniowców 
1970, mówił, iż „oddanie spra-
wiedliwości tym, którzy walczyli 
o wolność, pamiętanie o winie 

reżimu, zbrodniarzy komunistycz-
nych i ich spadkobierców, jest nie-
odzowne dla Polski, by była oparta 
o prawdę”.  Premier zwrócił uwagę 
na pewien zabieg semantyczny: 

–  W historiografii PRL na zbrod-
nię z 1970 roku (podobnie z 1956) 
używano określenia „wydarzenia 
grudniowe”, „wydarzenia poznań-
skie”, aby nie mówić o zbrodni, 
a przecież to była masakra na nie-
winnej ludności.   

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S” zapalił znicz przy 

tablicy ku czci ofiar stanu wojenne-
go na placu Solidarności. Zapalono 
też znicze na Targu Rakowym, przy 
płaskorzeźbie „Tolka” Browarczyka, 
który padł od kuli 17 grudnia 1981 
r. W bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku odprawiona została uroczysta 
msza święta, której przewodniczył 
administrator apostolski ks. bp Ja-
cek Jezierski. Po nabożeństwie w 
świątyni odbył się koncert ku czci 
ofiar Grudnia ’70 i stanu wojen-
nego, zorganizowany przez ZRG 
NSZZ „S”.  

Jest jeszcze ciemno, tak było dokładnie 50 lat 
temu, gdy – tak jak dziś stoimy w tym miejscu – robot-
nicy, stoczniowcy szli na poranną zmianę do stoczni, 
wezwani do pracy. (...) Oni po prostu szli wykonać 
swoje codzienne zadanie – zarobić na chleb dla swo-
ich najbliższych. I zginęli. Był to koniec jakichkolwiek 

złudzeń, jeżeli chodzi o to, kim jest komunistyczna 
władza i kto ją reprezentuje (...). Jeżeli władza strzela 
do robotników idących do pracy, to koniec. (...) Wła-
dza całkowicie się zdewaluowała i potrzebne było po 
prostu jej całkowite odrzucenie.  

Prezydent Andrzej Duda, Gdynia 17.12.2020 r.

Szli do pracy i zginęli
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Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą... 

Franciszek Karpiński  
„Pieśń o Narodzeniu Pańskim” z 1792 r.)

Dzieciątko z Betlejem

Tyle dni trwał stan wojenny (13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983): internowa-
nie 10 tysięcy osób, pacyfikacje protestów, wyłączone telefony, cenzura,
godzina milicyjna. Historię trzeba przypominać, by się nie powtórzyła.

HISTORIA rok 0

Nasz Prezydent
23 grudnia 2005 r. prezydent 

RP Lech Kaczyński złożył przysię-
gę przed Zgromadzeniem Naro-
dowym i objął urząd Prezydenta 
RP. Prezydent Kaczyński odebrał 
insygnia władzy i przejął zwierzch-
nictwo nad wojskiem.  

– Podejmę wysiłki zmierzające 
do umocnienia społecznych pod-
staw całego procesu przemian, 
a w szczególności nowej polityki 
gospodarczej. Polsce potrzebna 
jest umowa społeczna, która okre-
śli na następne lata sposób dzie-
lenia wspólnego dorobku. Polacy 
muszą wiedzieć, czego mogą się 
spodziewać od państwa – jako 
konsumenci, jako pracownicy, jako 
pracodawcy. Trzeba zacząć o tym 
rozmawiać, trzeba podjąć wielki 
trud porozumienia (...).  Nasz kraj 
potrzebuje rozliczenia przeszłości, 

bo bez tego nie może być porząd-
ku moralnego. Potrzebuje też zgo-
dy i jedności w sprawach najważ-
niejszych – mówił w orędziu Lech 
Kaczyński.  

Nim został prezydentem, Lech 
Kaczyński był prezesem NIK, mini-
strem sprawiedliwości i prokura-
torem generalnym, prezydentem 
Warszawy. Wspierał poradami 
z prawa pracy działaczy WZZ Wy-
brzeża, doradzał strajkującym 
w 1980 i 1988 r., był internowany 
w stanie wojennym. Był wiceprze-
wodniczącym NSZZ „S”, szefem 
Biura Interwencyjnego, 10 kwiet-
nia 2010 r. zginął tragicznie w ka-
tastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem wraz z 95 innymi osobami: 
kapłanami, generałami, admira-
łem, politykami, członkami załogi 
Tu-154M.

Święto Bożego 
Narodzenia „na-
rodziło się” 1700 
lat temu. W IV w. 
ustały prześlado-
wania, zaczęła się 
rozwijać teologia 
i liturgia. Nad 
grotą w Betlejem 
w 328 r. została 
poświęcona bazy-
lika, zbudowana 
na polecenie cesarza Konstantyna 
Wielkiego, pod nadzorem jego 
matki Heleny. Wyborowi daty 25 
grudnia nie towarzyszyły tradycje 
historyczne. Ważna była symboli-

Wspólnie z Inspekcją 
Trwa akcja Państwowej Inspekcji Pracy (OIP Gdańsk) i „Magazynu 
Solidarność”. W środy i piątki porad z zakresu prawa pracy w czasie 
pandemii COVID-19 udzielają specjaliści prawa pracy z OIP Gdańsk 
telefonicznie pod numerem: 571 868 587. W styczniu br. opublikuje-
my odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

W owym czasie wyszło rozporzą-
dzenie cezara Augusta, żeby prze-
prowadzić spis ludności w całym 
świecie. Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, 
aby się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z 
miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślu-
bioną sobie Maryją, która była brze-
mienna – zaczyna swój natchniony 
reportaż z początku  chrześcijaństwa  
św. Łukasz Ewangelista. 

Jezus przyszedł na świat w ubo-
giej grocie. To był zamysł nieprzy-
padkowy. Człowiek ma nie bać się 
Boga, ma go szukać i znaleźć – bez 
lęku. W ubogim żłobie, nie w pałacu 
Heroda. 

Tej nocy, której pamiątkę świę-
tujemy 24 grudnia, Boże Dzieciątko 
zaczęło wędrówkę na Ziemi. Zatrzy-
mało się w pałacu cesarza Konstan-
tyna Wielkiego, cesarza, który by 
ratować ład łaciński, przyjął chrzest 
i uczynił chrześcijaństwo religią 

Cesarstwa. Wiara rybaków, legioni-
stów, poborców podatków, która 
potrafiła wypełnić duchową pust-
kę – rozwinęła triumfalny sztandar 
Krzyża na ruinach Kapitolu.

Dziecię Jezus wędrowało razem 
z Karolem Wielkim, w średniowie-
czu, błędnie określanym przez 
ignorantów jako „czas mroku”, czy 
„wieki ciemne”. Wystarczy spojrzeć 
na archidiecezjalną Bazylikę Mariac-
ką – koronę Gdańska, górującą od 
ponad sześciuset lat nad grodem, 
pokłonić się kunsztowi Hansa Mem-
linga, by dostrzec wartość zaiste 
nie „wieków ciemnych”.  Mieszko I 
w 966 roku zaczął tkać osnowę, na 
której on i Bolesław Chrobry, zbudo-
wali Państwo Polskie w zbudowanej 
na chrześcijaństwie Europie. 

Na końcu Jego drogi był Krzyż 
– ze znaku hańby stał się znakiem 
znaków. Ten Znak kładł swój cień już 
nad betlejemską kołyską.  Próbuje 
się go wyrugować z przestrzeni pu-
blicznej.  Zadbajmy, byśmy nie zo-
stali sprowadzeni do roli manipulo-
wanych konsumentów, wypranych 
z tradycji, z poczucia wspólnoty.

Rogier van der Weyden, Tryptyk Bladelina, ok. 1432–1455.

500+ na wniosek
W 2021 r. wnioski o świad-

czenie wychowawcze (500 plus) 
rodzice będą mogli złożyć już w 
lutym. Nowe terminy są związa-
ne ze zmianą okresu świadcze-
niowego. Prawo do świadczenia 
wychowawczego będzie ustalane 
od 1 czerwca do 31 maja roku na-
stępnego. Wniosek o świadczenie 
wychowawcze (500 plus) będzie 
można złożyć: od 1 lutego 2021 r. w 
przypadku wniosków składanych 
drogą elektroniczną i od 1 marca 
2021 r. – w przypadku wniosków 
składanych w formie papierowej. 
Wniosek można złożyć za pośred-
nictwem urzędu gminy, listownie, 
poprzez internetowe platformy 

(empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, 
bankowość elektroniczna).  

– Na ten cel jest przeznaczo-
nych 21 mld zł. W przyszłym roku 
czeka nas przegląd programu i 
dyskusja o jego efektywności. Nie 
wykluczamy zmian. Nie myślimy o 
zmienia kwoty – mówi Stanisław 
Szwed, wiceminister Rodziny i Po-
lityki Społecznej.  

Przyrost naturalny w ciągu 12 
miesięcy, licząc do października 
2020 r. jest trzeci rok z rzędu ujem-
ny. W 2019 r. zarejestrowano 375 
tys. urodzeń żywych, o ok. 13 tys. 
mniej niż w 2018. Współczynnik 
dzietności „drgnął” i wynosi 1,43 
przy 1,29 w 2015 r.  

Narodziny świąt

Grota Betlejem.

ka, związana z poczęciem Jezusa 
w tradycyjnej dacie równonocy 
wiosennej (25 marca), a narodzin 
w dniu przesilenia zimowego 25 
grudnia.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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