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Hamowanie cen
By przeciwdziałać rosnącej in-

�acji 18 grudnia br. wprowadzono
ustawę czasowo obniżającą akcyzę 
na prąd i paliwa, w tym LPG oraz 
czasowo znoszącą podatek od 
sprzedaży detalicznej paliw. Będzie 
ona obowiązywać do 31  maja 2022 
r. Ceny na stacjach paliw spadły o 
około 20-30 gr. za litr benzyny.  

 

Krzyże Solidarności
17 grudnia w 51. rocznicę Grud-

nia ’70 oraz w 40 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego w Sali 
BHP uroczyście wręczono Krzyże 
Wolności i Solidarności kolejnym 
działaczom opozycji wobec PRL, 
związkowcom z NSZZ „Solidar-
ność”. W imieniu prezydenta RP 
Andrzeja Dudy odznaczenia wrę-
czył Karol Nawrocki, prezes IPN.

Więcej...>>

Pracodawca 
Przyjazny

Komisja XIV edycji konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”, czyli przedstawiciele KK 
NSZZ „Solidarność”, Kancelarii 
Prezydenta RP oraz Rady Ochrony 
Pracy, dokonała oceny nadesła-
nych przez organizacje związkowe 
wniosków o przyznanie Certy�ka-
tu ,,Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”. Konkurs dedykowany jest 
przedsiębiorcom szanującym pra-
wa pracownicze, wolności związ-
kowe i zasady bhp. 

Lista nagrodzonych...>>

Odszedł niezłomny
W wieku 71 lat odszedł Andrzej 

Rozpłochowski, bez którego trud-
no wyobrazić NSZZ „S” na Górnym 
Śląsku. Był przewodniczącym 
komitetu strajkowego w Hucie 
Katowice (Dąbrowa Górnicza) we 
wrześniu 1980 roku,  podpisał Po-
rozumienie Dąbrowieckie. Wyne-
gocjowano tam postulat, że Poro-
zumienia Gdańskie obowiązują w 
całym kraju, co umożliwiło tworze-
nie ogólnopolskiego niezależnego 
Związku. Władze PRL zaliczyły go 
do tzw. ekstremy. Aresztowany, in-
wigilowany, „wypchnięty” z Polski, 
wrócił w 2010 r. z emigracji. 

16 grudnia br.. tuż po godz. 10, 
pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców złożone zostały wieńce, 
zapalono znicze. Odczytano apel 
poległych, a uczestnicy odmówili 
modlitwę w intencji o�ar prote-
stów w grudniu 1970 roku.

– Stajemy tutaj, aby oddać hołd i 
pamiętać o najwyższej cenie, jaką za-
płacili za wolną ojczyznę. Składając 
podziękowania za obecność prze-
kazuję wyrazy szacunku. Zbyt łatwo 
ulegamy złudzeniu, że to bezkrwawa 
rewolucja zapewniła nam niepodle-
głość, a wolność, którą się dziś cieszy-
my, zrodziła się tylko z porozumienia 
i dialogu – napisał do uczestników 
premier Mateusz Morawiecki.

 17 grudnia br. o świcie na 
miejsca, gdzie w 1970 r. padali 
zabici i ranni, jak co roku, przy-
były osoby, które pamiętają tam-
te wydarzenia, ci, którzy chcą 
oddać cześć ofiarom, upomnieć 
się o prawdę i pamięć podtrzy-
mać – związkowcy, mieszkańcy 
Gdyni, uczniowie, przedstawicie-
le władz miasta, samorządowcy. 
Przy trasie ku pomnikowi Ofiar 
Grudnia 1970 droga zapłonęło 
setki zniczy. Abp Tadeusz Wojda, 
metropolita gdański modlił się w 
intencji tych, którzy 51 lat temu 
w Gdyni stracili życie. Wieczor-
ną część gdyńskich obchodów 

Grudniowe memento

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze – Bóg się wam rodzi! 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą już kolejnymi,  
które spędzać będziemy w cieniu pandemii. Pamiętajmy o tych, którzy 
pełnią służbę w ochronie zdrowia, o zmagających się z chorobą często 
w samotności, a także o ich rodzinach. 
W ciągu tego roku z grona naszych najbliższych, przyjaciół, znajomych 
wiele osób już odeszło, zostawmy dla nich „puste miejsce przy stole”. 
Wspomnijmy przy stole wigilijnym także tych, co bronią naszych 
granic, a będą obchodzić święta z dala  
od swoich bliskich.
W tych wyjątkowo trudnych dla Polski, ale i całego świata czasach, 
potrzebna jest nadzieja, którą niosą ze sobą Święta Bożego 
Narodzenia.
Niech Boże Dziecię błogosławi naszą Ojczyznę i wspiera jej siłę swą 
siłą. 
Niech nadchodzący 2022 rok będzie przełomem w walce z tak 
doświadczającą ludzkość pandemią, ale także niech przywróci 
właściwy sens takim słowom, jak godność i szacunek do drugiego 
człowieka.
Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

rocznicy tragicznych wydarzeń 
rozpoczęła msza św. w  kościele 
NSPJ przy ul. Armii Krajowej. Wie-

czorem ulicami miasta przeszedł 
marsz ku czci i pamięci ofiar z 
Grudnia ’70.  
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/za-odwage-i-ryzyko-w-walce-o-prawa-czlowieka-i-wolnosc
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pracodawca-przyjazny-pracownikom
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2,2 miliarda

Aniołowie, aniołowie biali,  
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł 
swoich,
by do Pana tra�ł ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,  
i ten, który bez nadziei czeka,

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,  
by jak człowiek szedł do Boga-
-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.  

Krzysztof Kamil Baczyński

Tylu chrześcijan wszelkich odłamów i kościołów żyje na świecie; są 
największą grupą religijną, stanowiąc 32 proc. ludności Ziemi.  

40 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

SŁOWNIK BOŻONARODZENIOWY
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Mecenasem Obchodów 51 rocznicy Grudnia ’70 
i 40 rocznicy stanu wojennego jest Energa Grupa ORLEN.

Betlejem (hebr. םחל תיב, Bêṯ Leḥem), „dom chleba”, miasto w Autonomii 
Palestyńskiej, 32 tys. mieszkańców, miejsce narodzin Jezusa Chrystusa, 
miasto partnerskie Częstochowy; 
choinka – pierwsze ryciny z udekorowanym drzewkiem pochodzą 
z końca XVI w., strojenie choinek przywędrowało do nas w XIX w. z Alza-
cji, rywalizując z szopką;
Gwiazda Betlejemska – astronomiczne zjawisko (trzykrotna koniunkcja 
Marsa, Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze Ryb w 7 p.n.e.), które wg 
Ewangelii Mateusza doprowadziło Mędrców ze Wschodu do miejsca 
narodzin Jezusa w Betlejem; 
opłatek –  (łac. Oblatum, dar o�arny) biały, przaśny, płatek chlebowy,
niekwaszony,  wypiekany z mąki i wody, dzielą się nim chrześcijanie 
przy stole wigilijnym w Polsce, na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, 
w Czechach i Italii, jest symbolem pojednania;  
wigilia – (łac. vigilia – czuwanie, straż), w tradycji chrześcijańskiej dzień 
poprzedzający Boże Narodzenie, kończący okres adwentu, czuwanie nocne;
Noc z 24 na 25 grudnia – umowny czas narodzin Jezusa Chrystusa, 
prawdopodobnie między 8 a 6 r. p.n.e. Datę 25 grudnia wyznaczył 
papież Damazy I w 376 r., wedle Ewangelii Łukasza 2,1 Jezus urodził się, 
gdy zarządcą Syrii był Kwiryniusz (ten przeprowadził spis ludności na 
przełomie roku 6 i 7 n.e., ale Kwiryniusz dwa razy był legatem Syrii).

W imieniu ZRG NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękujemy za 
obecność pocztów sztandarowych, delegacji składających kwiaty, 
uczestników podczas uroczystości obchodów Grudnia 1970. To waż-
ne, że jesteśmy razem, że pamiętamy. Mamy nadzieję na podobną 
współpracę w przyszłości.

Krzysztof Dośla (przewodniczący ZRG NSZZ „S”) 
Wojciech Książek (członek Prezydium ZRG NSZZ „S”,  

współorganizator obchodów)

Dziękujemy 

19 grudnia 1981 roku milicja i 
wojsko „odblokowały” (jak to okre-
ślano w ówczesnej, reżimowej no-
menklaturze) Zakłady Ra�neryjne w
Gdańsku i Port Gdański (dla zastra-
szenia dokerów użyto tam kutra ra-
kietowego i kutrów torpedowych). 
Niektóre rejony gdańskiego portu 
podjęły pracę 21 grudnia 1981 r., 
dlatego uznaje się port za najdłużej 
strajkujący zakład Wybrzeża.  

– Podstawą długiego oporu 
było świadome przygotowanie 
do strajku. W listopadzie 1981 
nad wjazdem umieściliśmy hasło 
„Obronimy Solidarność. Obroni-
my zdobycze Sierpnia”.  Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego nie 
było problemu z zatrzymaniem 
portowców. To była siła, od strajku 
w 1946 roku. Kierownicy rejonów 
mówili, że owoce na święta stoją 
na Nabrzeżu Oliwskim, że utknęły 
węglarki z węglem. Nie podjęli-
śmy pracy. Na Rejon I przypłynął 
kuter rakietowy, stał w portowym 
kanale statek PLO „Kruszwica”, 
drobnicowiec, załadowany bronią 
na eksport do Afryki północnej. Po 
zamordowaniu górników w KWK 
„Wujek” zrobiliśmy mały ołtarz, ze 
zdjęciem papieża, kirem na biało-

Trzeci w kraju przypadek wa-
riantu omikron SARS-Cov-2 wykryto 
u 7-letniej dziewczynki z Gdańska, 
która miała wykonany test z powo-
du infekcji paragrypowej. Wcześniej 
zakażenie przeszła jej mama. 

Sekretarz generalny WHO Te-
dros Adhanom Ghebreyesus infor-
mował, że ten wariant wykryto w 
77 krajach i rozprzestrzenia się „w 
tempie, którego nie widzieliśmy 
przy żadnym innym wariancie”. 

Bez testu PCR, niezależnie od 
faktu wyszczepienia, nie wjeździemy 
terytorium USA, Włoch, Szwajcarii, 
Portugalii, Norwegii, Grecji i na Cypr. 

Do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w 
szkołach odbywają się w systemie 
zdalnym. Przedszkola i oddziały 
przedszkolne w szkołach pracują 
bez zmian. Osoby objęte ubezpie-
czeniem chorobowym mogą sko-
rzystać z zasiłku w razie konieczno-
ści opieki nad chorym dzieckiem. 
Prawo to przysługuje także, gdy 
dziecko zostało poddane izolacji 
lub kwarantannie. Zasiłek otrzy-
mamy również w przypadku ko-
nieczności opieki nad zdrowym 
dzieckiem w wieku do 8 lat, w razie 
niespodziewanego zamknięcia pla-
cówki, do której dziecko uczęszcza.

Kolejna mutacja

Ostatni strajk  

W audycji „Dialog społeczny 
kluczem do rozwoju”, emitowanej 
w poniedziałki ok. godz. 14.20, 
dziennikarze Radia Gdańsk we 
współpracy z ZRG NSZZ „S” wyja-
śniają, na czym polega dialog spo-
łeczny, kto w nim uczestniczy, w 
jakich sytuacjach jest stosowany. 

Dialog społeczny kluczem 
do rozwoju

20 grudnia br. rozmawiano o roli 
dialogu społecznego w systemie 
społeczno-politycznym Norwegii. 
Audycja tutaj...>>

Czołgi w pobliżu Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina 
w pierwszych dniach stanu 
wojennego.
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-czerwonej �adze. Było pytanie od
nas do kolegów – czy chcą wrócić 
do pracy, gdy zastrzelili górników. 
Chcieli strajkować. Zakład był zmi-
litaryzowany. Po zdławieniu strajku 
tra�liśmy więc pod Sąd Marynarki
Wojennej – relacjonuje Czesław 
Nowak, portowiec, za działalność 
związkową skazany na karę 4 lat 
i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 
prezes Stowarzyszenia Godność. 

20 grudnia 1981 r. wojewódz-
two gdańskie „zeszło z mapy wo-
jewództw strajkujących”. Napięcie 
jednak nie słabło.  

Najdłużej opór trwał w koplal-
niach Ziemowit i Piast, w których 
górnicy wyjechali na powierzch-
nię 28 grudnia.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/136429-norweskie-idee-na-polskim-gruncie-ktore-cechy-systemu-krajow-skandynawskich-moga-przyjac-sie-w-polsce-dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju
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