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Przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie związkowe ‚NIE” dla podniesienia wieku emerytalnego.
fot. Paweł Glanert
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Zadowolenia z pracy, radości w życiu rodzinnym,  
wszystkim stoczniowcom życzy z okazji  
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W poniedziałek, 26 mar-
ca, pod Urzędem Rady 
Ministrów w Warszawie, 
siedzibą premiera Do-
nalda Tuska, powstało 
miasteczko namioto-
we na znak protestu 
przeciwko rządowemu 
projektowi podniesienia 
wieku emerytalnego. 

Codziennie kilkuset związ-
kowców „Solidarności” z naj-
większych regionów Polski 
pikietowało pod transparen-
tami wyrażającymi sprzeciw 
przeciwko rządowemu projek-
towi. Pikietę rozpoczęli związ-

kowcy w Regionu Gdańskie-
go, wśród nich liczna grupa 
członków „Solidarności” ze 
Stoczni Gdańsk. Namiotowa 
pikieta przeniosła sie w środę 
pod Sejm, w którym w piątek 
toczyła się debata na temat 
solidarnościowego wniosku, 
popartego przez 1 400 000 Po-
laków o referendum na temat 
podniesienia wieku emerytal-
nego 

W przesłanej do Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej opinii prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
wskazuje, iż w Polsce nie zo-

stały spełnione warunki po-
zwalające na  podwyższenie 
ustawowego wieku emerytal-
nego. Dlatego Związek wzy-
wa rząd do rozpoczęcia prac 
nad założeniami do Narodo-
wej Strategii Demograficznej, 
zmian w systemie opłacania 
składek na ubezpieczenie 
społeczne, uszczelnienia sys-
temu ubezpieczeń rolniczych, 
ograniczenia patologii w „sa-
mozatrudnieniu” i stosowaniu 
„umów śmieciowych”, stabili-
zacji zatrudnienia ludzi mło-
dych, zwiększenia efektywno-
ści systemu opieki zdrowotnej 
i profilaktyki. 

– Miasteczko namiotowe, 
w którym pikietowało około 
500 związkowców z Regio-
nu Gdańskiego – mówi Karol 
Guzikiewicz, wicprzewodni-
czący stoczniowej „Solidarno-
ści”       – już od chwili rozbi-
cia pierwszych namiotów było 
odwiedzane przez licznych 
mieszkańców stolicy. Było 
spontanicznie i symbolicznie, 
bo nawiązywaliśmy do trady-
cji miasteczka namiotowego 
pielęgniarek, ale też stanow-
czo bo w licznych transparen-
tach wyrażaliśmy nasz protest 

przeciwko  nieodpowiedzial-
nemu projektowi rządu o 
podniesieniu wieku emery-
talnmego. Na noc, pomimo 
zimna, zostało w miastecz-
ku około 100 osób, głównie 
stoczniowców. Wspierali nas 
warszawiacy, policja była spo-
kojna, nawet w nocy wspie-
rano nas ciepłymi napojami, 
jedzeniem, Towarzystwo Bra-
ta Alberta wyposażyło nas w 
podręczne grille i sporo kieł-
basy, toczyły się interesujące 
dyskusje. Do świadomości 
mieszkańców stolicy doszło, 
że blisko 2 miliony Polaków 
domaga się referendum w 
sprawie wieku emerytalnego, 
że ponad 90 proc. Polaków nie 
popiera inicjatywy rządowej, 
że Tusk, gdyby zapowiedział 
taką reformę przed wybora-
mi, z pewnością nie zostałby 
premierem. „Solidarność” 
przypomniała historyczne po-
stulaty sierpniowe, w których 
strakujący domagali się obni-
żenia wieku emerytalnego.

Miasteczko namiotowe od-
wiedzali politycy, spotkał się 
z nami prezes PiS Jarosław 
Kaczyński, który powiedział, 

Przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego

ZWIąZkoWE NaMIoty 
pod URM i Sejmem
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W Sejmie w piątek, 30 marca, rozpoczęła się debata nad wnio-
skiem NSZZ „Solidarność” o przeprowadzenie referendum ws. wieku 
emerytalnego. Związkowcy nie godzą się na rządowe plany podnie-
sienia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 
67 lat. Przed rozpoczęciem tego punktu szef klubu PiS Mariusz Błasz-
czak złożył wniosek o zwołanie Konwentu Seniorów w celu wyjaśnie-
nia dlaczego na sejmową galerię nie wpuszczono związkowców z „S”.  

Piotr Duda uzasadniając w Sejmie wniosek o  referendum mó-
wił: „Polacy zasługują na to, aby ich potraktować poważnie. Po-
lacy poparli ten pomysł, bo doskonale wiedzą, że proponowane 
przez rząd rozwiązania, doprowadzą do nieodwracalnych zmian, 
zarówno w ich życiu, jak i w życiu kolejnych pokoleń. To jest nasz 
plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. 
Z ust rządzących padło wiele nieprawdziwych słów, na temat przy-
czyn tej reformy. Warto się im przyjrzeć i je sprostować. Pan pre-
mier Donald Tusk przekonując do pomysłu mówił o przekonaniu 
i potrzebie zmian. Te same argumenty Polacy słyszeli przy wpro-
wadzeniu reformy w 1998 roku”.

Duda podkreślił: „temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i 
mężczyzn oraz jego wydłużania nie był przedmiotem debaty publicz-
nej w kampanii wyborczej jesienią 2011 roku. Jeśli już (temat) się po-
jawił, to był krytycznie oceniany przez czołowych polityków partii rzą-
dzącej – premiera, prezydenta i ministra finansów. Dlatego tak bardzo 
zaskakujące było exposé premiera Tuska. Nagle podniesienie wieku 
emerytalnego stało się jednym z głównych założeń programu rządu”.

Poparcie wniosku Solidarności zapowiedziały już kluby PiS, 
Solidarnej Polski i SLD. Czwarty klub opozycyjny – Ruchu Paliko-
ta – ma się wstrzymać od głosu.

Przeciw przeprowadzeniu referendum są natomiast obie partie 
koalicyjne PO i PSL, które osiągnęły kompromis co do kształtu 
rządowej reformy emerytalnej. 

z ostatniej chwili: awantura w Sejmie!
ZWIąZkoWcy  
nie wpuszczeni na galerię

Dokończenie na str. 4
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W poprzednim numerze 
„Rozwagi” pisaliśmy o 
trudnej sytuacji stoczni. 
Nie jest tajemnicą, że ta 
trudna sytuacja wyni-
ka głównie z zerwania 
kontraktów na trwalery 
rybackie, co następiło 
z powodu spóźnionej 
decyzji KUKE w sprawie 
udzieleniu stoczni gwa-
rancji finansowych. 

Armator w tej sytuacji 
wycofał się z podpisania 
kontraktu, co spowodowało 
zakłócenia w ciągłości pro-
dukcji okrętowej w spółce. 
Miejmy nadzieję, że kolejne 
kontrakty będą realizowane, 
a poszukiwanie rozwiązań fi-
nansowych dla stoczni zakoń-
czy się sukcesem. Niestety, 
można mieć pretensje do rzą-
du, że nie potrafi tak kierować 
podległymi sobie instytucjami 
finansowymi, by nie narażać 
na kłopoty działających w tak 
trudnej branży jak okrętow-
nictwo przedsiebiorstw. Dwa 
tygodnie opóźnienia w udzie-
leniu gwarancji finansowych 
stoczni spowodowało straty, 
których wyrównywanie trwać 
będzie miesiącami i nie od-
będzie się bez odczuwalnych 
przez załogę stoczni negatyw-
nych skutków finansowych. 
Na szczęście, jak wynika z 
informacji udzielonych przez 
właściciela stoczni, nie grozi 
nam upadłość.

Niezależnie jednak od pro-
blemów kontraktowych z jaki-
mi nie ze swej winy boryka się 
stocznia, na sytuację, w jakiej 
znajduje się zakład istotnie 
wpływa sposób zarządzania 
spółką, organizacja pracy, 
a także system informujący 
załogę o istniejących proble-
mach. Oczywiste są ograni-
czenia wynikające z tajemnic 
handlowych i kontraktowych, 
nie mniej wiele jest jeszcze 

do zrobienia w dziedzinie rze-
telnego informowania załogi 
o istniejących trudnościach i 
sposobach z nich wychodze-
nia.

Z punktu widzenia związ-
kowców, pracowników stocz-
ni - mówi Kartol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący „Soli-
darności”- niezrozumiały jest 
bałagan na terenie stoczni 
związany z zarządzaniem. 
Tylu dyrektorów i kadry kie-
rowniczej, co obecnie nie było 
chyba jeszcze nigdy w stocz-
ni. Teoretycznie powinno to 
gwarantować dobre, precy-
zyjne i skuteczne zarządzanie. 
Niestety, nie przekłada się 
to na dobre decyzje w wielu 
dziedzinach, powoduje ro-
snące niezadowolenie wśród 
pracowników, którzy w złym 
zarządzaniu widzą przyczy-
nę swoich niskich zarobków. 
Często się zdarza, że wśród 
kadry kierowniczej utarł się 
zwyczaj przerzucania od-
powiedzialności za błędne, 
nieprzemyślane decyzje na 
innych.

Jednym z takich przykła-
dów jest wprowadzenie sys-
temu elektronicznych kart 
obliczania wypłaty. Z braku 
dostatecznych testów system 
ten pracuje wadliwie, nastą-
piły poważne błędy w obli-

czaniu wypłaty, a duża część 
pracowników nie otrzymała 
wypłaty w terminie. Powinni 
za to odpowiadać przygoto-
wujący nowy system, jak i 
osoby z kierownictwa, które 
to nadzorowały.

Niedopuszczalne jest też 
to, że są w stoczni pracowni-
cy, którzy nie potrafią docho-
wać tajemnicy zakładowej i 
przekazują armatorom fałszy-
we informacje o stoczni. Takie 
działania powinny być sądow-
nie karane, gdyż jest to dzia-
łanie na szkodę zakładu i jego 
załogi. Przez takie działania 
kontrakty, które mogłyby być 
realizowane u nas, przeszły do 
konkurencji. Być może zda-
rzało się to w wyniku głupoty 
ludzkiej, ale być może jest to 
element niedopuszczalnej gry 
konkurencyjnej, której trzeba 
się przeciwstawić.

Niepokoić musi też brak 
precyzyjnej wiedzy wśród 
kierujących o tym co dzieje 
się w stoczni. Zapewniano 
mnie że wypłata dla grupy lu-
dzi została już dokonana przed 
tygodniem, a pracownicy 
przychodzą do „Solidarności” 
i dowodzą że nie dostali jesz-
cze pieniędzy. To świadczy o 
elementarnym braku aktualnej 
wiedzy w tak newralgicznej 
sprawie jak należne zarobki. 

Za takie sytuacje nie mogą od-
powiadać związki zawodowe, 
lecz dyrektorzy podlegający 
Zarządowi.

Mam nadzieję, że przeżyje-
my obecną sytuację kryzyso-
wą, choć jest ona dokuczliwa, 
ale musimy mieć świadomość 
że trzeba ją wszelkimi siłami 
łagodzić. Przede wszystkim 
nie może być kłamstwa w in-
formowaniu pracowników, 
zwłaszcza w tak ważnych 
sprawach jak zarabiane pie-
niądze. Nie może być lekce-
ważenia pracowniczych po-
trzeb informacyjnych, choćby 
w sprawie porównywania 
zarobków obecnych i przed 
wprowadzeniem nowego sys-
temu płac. Pensja pracownika, 
jej terminowość, prawidło-
wość obliczenia, to jest święta 
rzecz i tę świadomość muszą 
mieć wszyscy w stoczni.

Kolejną sprawą bulwersują-
cą jest spór wokół działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
Kilka miesięcy trwały różne 
uzgodnienia i nagle okazuje 
się że są niedopowiedzenia. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
poinformowała związki zawo-
dowe, że w kodeksie pracy są 
luki prawne, w wyniku których 
sprawa opłaty za sobotnie nad-
godziny jest źle interpretowana 
przez Zarząd stoczni. Decyzją 
PIP stocznia musi wyrównać źle 
obliczane wypłaty i powinno to 
nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Trudny okres, jaki w wyni-
ku problemów kontraktowych 
przeżywa stocznia, wymaga 
szczególnej troski o rzetelność 
zarządzania, o precyzyjne 
przekazywanie informacji i 
dbałość o zasadność decyzji, 
zwłaszcza mających wpływ na 
zarobki. To się opłaci również 
w przyszłości, gdy - miejmy 
nadzieję - pokonane zostaną 
obecne trudności wynikające z 
trudnej sytuacji rynków bran-
ży okrętowej.   

trudności kontraktowe nie zwalniają od dobrej organizacji pracy

W StocZNI - jESt Za DUŻy BaŁaGaN 
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że zmuszać kobiety do pracy 
do 67 roku życia to pomysł 
bezecny, nikczemny... Pre-
zes PiS mówił że potrzebny 
jest sprzeciw wobec m.in. 
zamykaniu szkół, przeciwko 
rosnącym cenom. Rozma-
wialiśmy też z Ludwikiem 
Dornem z Solidarnej Polski. 
Największym zaskoczeniem 
były odwiedziny Leszka Mil-
lera, przewodniczącego SLD, 
który rozmawiał z nami przy 
akompaniamencie piosen-
ki Jacka Kaczmarskiego „A 
mury runą...”, nie ukrywając 
poparcia dla protestu „Solidar-
ności”. Ominął natomiast mia-
steczko prezydent Niemiec 
Joachim Gauck, którego go-
spodarze przywieźli do URM 
„od tyłu”. Nie było rozmów 
z przedstawicielami rządu, 
którzy w przeciwieństwie do 
okazujących zainteresowanie 
i sympatię mieszkańców War-
szawy, usiłowali nasz protest 
ignorować.

Miasteczko namiotowe w 
Warszawie spełniło swój cel. 
Uświadomiło wielu Polakom 
jak i gdzie trzeba szukać 
rozwiazań trudnych spraw 
państwa. Nie drogą podno-
szenia wieku emerytalnego i 
zwiększaniem w ten sposób 
bezrobocia, ale przez rze-
telne zajęcie sie problema-
mi gospodarki i finansów. 
Dzisiejsze problemy naszej 
stoczni – to przecież wynik 
opieszałości działań instytu-
cji państwowych, kłopoty z 
budżetem to wynik niespra-
wiedliwego rozłożenia ob-
ciążeń finansowych, nie tylko 
obywateli, ale i instytucji. 
Trzeba myśleć o opodatko-
waniu opływających w pie-
niądze banków, które często 
transferują znaczne środki do 
swoich zagranicznych cen-
tral. Trzeba szukać rozwiązań 
w zakresie prawa pracy, ogra-
niczenia śmieciowych umów, 
rozwoju stałego zatrudnienia.

ZWIąZkoWE 
NaMIoty

29 kwietnia 2009 roku 
przed Pałacem Kultury 
i Nauki w Warszawie 
podczas odbywającego 
się zjazdu Europejskiej 
Partii Ludowej protesto-
wało kilkuset związkow-
ców ze Stoczni Gdańsk 
w obronie zakładu i 
miejsc pracy. 

Policja zareagowała gwał-
townie wobec manifestantów, 
używając m.in. gazu pieprzo-
wego. Świadkowie twierdzą, 
że reakcja policji była nieade-
kwatna do sytuacji. W efekcie 
ataku policjantów na manife-
stujących stoczniowców 32 
osobom trzeba było udzielić 
pomocy ambulatoryjnej na 
miejscu, 13 osobom udzielono 
pomocy w warszawskich szpi-
talach, 6 w szpitalu w Nowym 
Dworze Mazowieckim, a jed-
nemu w szpitalu w Płońsku. 
Kilkadziesiąt osób mimo ob-
rażeń twarzy i dróg oddecho-
wych zrezygnowało a pomocy 
medycznej.

Pomimo zeznań ponad 
200 świadków potwierdza-
jących brutalną akcję policji, 
która doprowadziła do po-
ważnych obrażeń, umorzone 
zostało śledztwo przeciwko 
policji, którego domagali się 

poszkodowani stoczniow-
cy. Natomiast w trzy lata po 
warszawskiej manifestacji 
trzej jej uczestnicy: Karol 
Guzikiewicz, Zbigniew Ste-
fański i Robert Puszcz zosta-
li postawieni przed sądem w 
Warszawie, gdzie 22 maja ma 
rozpocząć się ich proces. Trzy 
lata czekano z procesem, któ-
rego uczestnicy zagrożeni są 
karą 10 lat więzienia, na mo-
ment który będzie politycznie 
najkorzystniejszy. Dziś, gdy 
związkowcy zainicjowali ma-
sowy protest przeciwko poli-
tyce rządu podwyższającego 
wiek przejścia na emeryturę, 
gdy w wyniku związkowej 
akcji 1400000 osób doma-
ga się referendum w sprawie 
wieku emerytalnego, gdy pod 
Sejmem i Urzędem Rady Mi-

Władza szuka sposobów zastraszenia społeczeństwa

Polityczna  
„sprawiedliwość”po latach

nistrów pikietują związkowcy 
z całej Polski, próbuje się za-
straszyć protestujących meto-
dami wziętymi z innej epoki.

- Władza chce pokazać 
- mówi Karol Guzikiewicz 
- że nie warto protestować, 
bo może się to źle skończyć. 
Mimo że prawda jest taka, 
że to nie policjanci, a stocz-
niowcy zostali pobici i popa-
rzeni środkami chemicznymi. 
Władza traci cierpliwość, nie 
podoba się jej gdy ktoś mówi 
innym głosem, obojetnie czy 
będą to związkowcy, czy eko-
lodzy wywieszający transpa-
rent na chłodni kominowej, 
czy lekarze lub farmaceuci. 
Straszy się procesami, karami 
finansowymi, wyciąga spra-
wy sprzed lat, byle zamknąć 
protestującym usta. Ta władza 
działa tak, jakby chciała udo-
wodnić że społeczeństwo nie 
dorosło do demokracji. A prze-
cież demokratycznie wybrana 
władza nie powinna bać się 
krytyki, opinii mediów nieza-
leżnych, protestu społecznego. 
Powinna reagować racjonalnie 
na to, naprawiać błędy, szukać 
porozumienia społecznego. Bo 
w przeciwnym przypadku spo-
łeczeństwo przy najbliższych 
wyborach skorzysta ze swoich 
uprawnień i władzy która nie 
szanuje narodu odpłaci w gło-
sowaniu.

Dokończenie ze str. 2
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O odtworzeniu histo-
rycznej bramy Stoczni 
Gdańskiej zdecydował 
gdański samorząd. 
Inspiracją do wykona-
nia prac były badania 
przeprowadzone przez 
gdańską artystkę, Doro-
tę Nieznalską

W ramach zlecenia firmie 
Drogomet wykonana zosta-
nie kopia samej bramy wjaz-
dowej, odtworzone mają też 
zostać metalowy Order Sztan-
daru Pracy oraz drugi człon 
napisu „Stocznia Gdańska im. 
Lenina” (dziś nad bramą wid-
nieje metalowy napis „Stocz-
nia Gdańska S.A.”). Prace 
mają zostać zakończone do 
połowy maja.

W ubiegłym roku Dorota 
Nieznalska, przygotowując 
jeden ze swoich projektów 
artystycznych, zbadała losy 
historycznej bramy wiodącej 
do stoczni. Obejrzała wiele 
fotografii z początku lat 80. i 
doszła do wniosku, że brama, 
przez którą dziś wchodzi się na 
teren dawnej stoczni, nie jest tą 
bramą, którą znamy ze zdjęć ze 
strajków z sierpnia 1980 roku. 
Dalsze badania wykazały, że 
pierwotna konstrukcja została 
zniszczona przez czołg w grud-
niu 1981 roku, jej pozostałości 
zdemontowano, a na jej miej-
sce zbudowano bramę, która 
przetrwała do dziś.

Po tym, jak lokalne media 
opisały wyniki badań Nieznal-
skiej, władze Gdańska wpadły 
na pomysł odtworzenia stocz-
niowej bramy w formie z 1980 
roku. Ponieważ Brama nr 2 
Stoczni Gdańskiej, wraz z są-
siadującym z nią Placem Soli-
darności, wpisane są do reje-
stru zabytków, stanowisko w 
tej sprawie musieli zająć m.in. 
wojewódzki i miejski konser-
watorzy zabytków. Obaj byli 
za odtworzeniem bramy w 
dawnym kształcie.

Decyzja o odtworzeniu 
stoczniowej Bramy nr 2 w 
dawnym kształcie w środowi-
sku stoczniowym wywołała 
ostrą kontrowersję. W opinii 
wielu stoczniowców, w krę-
gach związkowców “Solidar-
ności”, a także poliktyków 
PiS, powrót na bramę prowa-
dzącą do dawnych terenów 
stoczniowych napisu nawią-
zującego do niegdysiejszego 
patrona stoczni nie tylko nie 
ma dziś żadnego uzasadnie-
nia, ale jest obraźliwe dla pa-
mięci o walce stoczniowców 
przeciwko komunistycznemu 
kształtowi polskiej gospodar-
ki, przeciwko komunistycznej 
dyktaturze, symbolizowanej 
dawną nazwą stoczni. Jest ob-
raźliwe dla tradycji Sierpnia 
1980, odwagi i ofiar stocz-
niowców, którzy zapoczątko-
wali przed laty, w roku 1970, 
1980 i 1988 walkę o demokra-
tyczną, wolną i sprawiedliwą 
Polskę.

Decyzja władz Gdańska 
o powrocie im. Lenina na w 
tym celu budowaną kolejną 
replikę historycznej bramy 
zakładu, w którym rodziła się 
Solidarność, to znamienny 
gest z bardzo symbolicznym 
podtekstem – mówi poseł Ja-
nusz Śniadek, były przewod-
niczący “Solidarności”. Ogło-
szenie tej decyzji w mediach 
wywołało małą sensację. Z 
pewnym niedowierzaniem co 

do prawdziwości tej informa-
cji zadzwonił do mnie jeden z 
autorów Pomnika Poległych 
Stoczniowców pan Bogdan 
Pietruszka. Wzburzony i zgor-
szony mówił, co myśli o tym 
niedobrym jego zdaniem po-
myśle. 

Czuję i myślę to samo, co 
pan Bogdan Pietruszka, jed-
nak to wydarzenie skłoniło 
mnie do szerszej refleksji na 
temat obecnej rzeczywisto-
ści w naszym kraju. Wszak 
rekonstrukcję PRL-owskiej 
rzeczywistości Platforma 
prowadzi w bardzo wielu wy-
miarach. Na tym polu, w prze-
ciwieństwie do gospodarki i 
finansów publicznych, może 
pochwalić się niebywałymi 
dokonaniami. Co sprowoko-
wało mnie do takich przemy-
śleń? W piątek, 9 marca lo-
kalna struktura PiS zaprosiła 
mnie na spotkanie z miesz-
kańcami Bytowa na pięknym 
tamtejszym zamku. Głównym 
tematem było drakońskie pod-
niesienie wieku emerytalnego. 
Przyszło kilkadziesiąt osób, 
odbyła się długa, bardzo cie-
kawa dyskusja o problemie 
żywo dotyczącym wszystkich 
Polaków. Pomimo wystoso-
wanych zaproszeń na spotka-
niu oprócz lokalnej telewizji 
kablowej i internetowej nie 
było żadnej prasy. To nie przy-
padek ani nie megalomania z 
mojej strony, że o tym mówię. 

Opozycja w Polsce, także tej 
powiatowej i gminnej, spy-
chana jest do drugiego obiegu. 
W mniejszych miejscowo-
ściach to szczególnie dotkli-
we. Podczas kampanii wybor-
czej, a także teraz jako poseł 
dużo spotykam się z ludźmi 
na terenie okręgu. Często sły-
szę od nich, że w swoim miej-
scu pracy obawiają się dawać 
wyraz własnym sympatiom 
politycznym, boją się bowiem 
szykan, a nawet utraty pracy...
Oportunizm w mediach bar-
dziej rzuca się w oczy, ale jest 
wszechobecny we wszystkich 
sferach życia. Począwszy od 
afery hazardowej po solną ze 
zgorszeniem obserwujemy, 
jak państwo staje się łupem do 
rozkradania najczęściej przez 
powiązane z władzą kliki i 
koterie, wobec których organy 
ścigania okazują się bezrad-
ne. Troje pomorskich posłów 
PiS złożyła zawiadomienie 
do Prokuratury Generalnej o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza; 
chodzi o decyzję o odtworze-
niu historycznej bramy nr 2 
Stoczni Gdańskiej, z napisem 
“imienia Lenina”. Politycy 
PiS twierdzą, że to zakazane 
przez prawo propagowanie 
idei komunistycznych. 

– Nie zgadzamy się, żeby 
wracać do komunistycznych 
reliktów i gloryfikować Le-
nina. To szokujący pomysł, 
finansowany w dodatku z pu-
blicznych pieniędzy. To tak 
jakby nagle władze Berlina 
zdecydowały o odbudowie 
muru berlińskiego – powie-
dział współautor doniesienia 
do prokuratury poseł PiS An-
drzej Jaworski. 

Oprócz niego, pod zawia-
domieniem podpisało się jesz-
cze dwoje innych pomorskich 
posłów PiS: Anna Fotyga i 
Maciej Łopiński.

to nie jest tradycja warta pamięci

LENIN powraca do Stoczni Gdańskiej?

tak obecnie wygląda brama stoczni bez Lenina.
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„Nie oddamy Telewizji Trwam”, „Solidarność, 
Solidarność”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną 
hołotę”, „Wolność słowa”, „Dworak, komu słu-
żysz? – to tylko niektóre z haseł, jakie pojawiły się 
na transparentach około 20 tysięcy uczestników 
gdańskiego marszu w obronie Telewizji Trwam, 
który odbył się w niedzielę 18 marca. 

Po mszy w bazylice św. 
Brygidy protestujący przeszli 
ulicami Gdańska pod pomnik 
Jana III Sobieskiego, a potem 
pod Pomnik Poległych Stocz-
niowców. 

„Tu jest Polska”, „Zwycię-
żymy”, „To jest hańba”, „Tusk 
do Berlina, Komorowski do 
Moskwy”, „Chodzi o wolność 
słowa” – skandowali. Śpiewa-
li także patriotyczne i religijne 
pieśni, a w powietrzu powie-
wały biało– czerwone i soli-
darnościowe flagi.

– Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji niczym nie różni 
się od Radiokomitetu i tele-
wizji Szczepańskiego – mówił 

podczas wiecu poseł Janusz 
Śniadek. A zebrani odkrzyki-
wali, że jest „jeszcze gorsza”.

Antoni Macierewicz na-
tomiast przypomniał, że to 
„próba zamknięcia katolikom 
ust i pognębienia narodu pol-
skiego”. O tym, że walka o 
Telewizję Trwam nie powinna 
być tylko prowadzona przez 
katolików przekonywał znany 
publicysta i dziennikarz Jan 
Pospieszalski.

– Walka o wolność słowa, 
czyli różnorodne i niezależne 
media, to w rzeczywistości 
walka o to, żeby miał, kto pa-
trzeć władzy na ręce – dowo-
dził Pospieszalski.

Demonstranci domagali się 
przyznania Fundacji o. Rydzy-
ka Lux Veritatis miejsca na 
pierwszym w kraju cyfrowym 
multipleksie. W przyszłym 
roku ten sposób nadawania 
ma zastąpić dotychczasowy – 
analogowy. W kwietniu ub.r. 
Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji zdecydowała, że 
fundacja jednak nie otrzyma 
miejsca na multipleksie. Tłu-
maczono to wątpliwościami 
finansowymi grupy medialnej 
z Torunia, a także tym, ze sta-
cja nadal będzie mogła nada-
wać w systemie satelitarnym 
oraz poprzez telewizje kablo-
we. Demonstrujący podkre-
ślali jednak, ze decyzja miała 
charakter polityczny.

W „Brygidzie” i pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców

tysiące ludzi w obronie tELEWIZjI tRWaM

Manifestację zorganizowa-
no w proteście przeciwko nie-
przyznaniu Telewizji Trwam 
miejsca na multipleksie cy-
frowym. Uczestniczyli w 
niej liderzy Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, przedstawiciele Kół 
Radia Maryja, Klubu Gazety 
Polskiej, Ruchów i Stowarzy-
szeń Katolickich Archidiece-
zji Gdańskiej, Obozu Naro-
dowo-Radykalnego, a także 
posłowie PiS: Janusz Śniadek, 
Andrzej Jaworski, Anna Foty-
ga i Antoni Macierewicz. Nie 
brakowało licznych przedsta-
wicieli stoczniowej „Solidar-
ności” 

Podobne manifestacje od-
były się w niedzielę w wielu 
miastach Polski. Protestujący 
zapowiadali, że jeśli nie od-
niosą one skutku, będą kolej-
ne. Jeszcze w kwietniu ma się 
odbyć podobna manifestacja 
w Warszawie, a potem, jeśli 
trzeba będzie nawet w Bruk-
seli.

Ponad godzinę trwała roz-
mowa poseł Beaty Kempy 
(Solidarna Polska) z premie-
rem Donaldem Tuskiem na te-
mat nieprzyznania koncesji na 
naziemne nadawanie cyfrowe 
dla Telewizji Trwam. Kempa 
liczy, że szef rządu sprawdzi, 
w jaki sposób zgodnie z prze-
pisami prawa będzie mógł za-
interweniować w tej sprawie. 

– Rozmowa była długa, 
dotyczyła kwestii konstytu-
cyjnych, wolności słowa, a 
także przede wszystkim plura-
lizmu mediów. Również tego, 
że wielu ludzi z ugrupowania 
Platformy Obywatelskiej i 
sam pan premier walczyli o 
te sprawy. Warto zatem, żeby 
dzisiaj wsłuchać się w głos 
właściwie już 2 mln obywa-
teli, którzy czują się dyskry-
minowani wobec prawa, i 
znaleźć wszystkie możliwe 
drogi wyjścia, żeby ten pro-
blem dość poważnie został 
rozwiązany – podsumowała 
Beata Kempa swoją wizytę u 
Donalda Tuska.

Chojnicki oddział Stoczni 
Gdańsk, powstały na bazie 
dawnego Mostostalu, ma co-
raz bogatszy portfel zamó-
wień.Na początku marca pod-
pisano kontrakt na budowę 
trafoplatformy, posadowionej 
w morzu konstrukcji stalo-
wej, na której będą się mieścić 
urządzenia zbierające prąd 
z farmy wiatrowej. Stocznia 
Gdańsk, gdzie powstają wieże 
wiatrowe i Chojnice, gdzie bu-
dowana będzie trafoplatforma 
będą ściśle współpracować.

Trafoplatforma jest istot-
nym elementem projektu mor-
skiej farmy wiatrowej Bor-
kum Riffgruond. Na Morzu 
Północnym, dwadzieścia parę 
mil od zachodnich wybrzeży 

niemieckiej wyspy Borkum, 
instaluje się 97 wiatraków o 
łącznej mocy 320 MW. Ener-
gia elektryczna z poszczegól-
nych wiatraków przekazywa-
na bedzie do trafoplatformy, 
skąd jednym kablem popłynie 
na ląd.

Stalowa konstrukcja tra-
foplatformy ważyć bedzie 
850 ton. Część konstrukcji o 
wadze 600 ton powstanie w 
Chojnicach, reszta w Stocz-
ni Gdańsk, przy użyciu Linii 
Sekcji Płaskich. Całość zosta-
nie zmontowana na Nabrzeżu 
Kaszubskim. Czteropokła-
dowa konstrukcja o długości 
38,5 m i szerokości 16,6 m 
gotowa ma być we wrześniu.

trafoplatforma  
z Mostostalu chojnice
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Nie milkną kontrowersje 
wokół milionowych pre-
mii, jakich miały zażą-
dać dwie osoby zatrud-
nione przy likwidacji 
majątku Stoczni Gdynia 
i Stoczni Szczecińskiej 
Nowa. Sprawę wywołał 
poseł Janusz Śniadek 
(PiS), pytając w Sejmie, 
czy prawdą jest, że li-
kwidatorzy domagali się 
wypłacenia premii  
w wysokości 22 mln zł. 

Zapytanie Śniadka spotkało 
się z zaskakującą odpowiedzią 
Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Przedstawiciele ARP stwierdzili 
bowiem, że owe 22 mln zł obaj 
panowie – Roman Nojszewski 
i Mirosław Bryska – usiłowali 
wyłudzić od Skarbu Państwa. 

– Żądanie to nie ma żad-
nych podstaw ani co do wyso-
kości, ani co do zasady.

Wymienione osoby do-
magały się wynagrodzenia, 
które im się nie należy i któ-
re nie zostanie im wypłacone 
– stwierdziła w oświadczeniu 
rzecznik agencji Roma Sa-
rzyńska-Przeciechowska. 

Poinformowała ponadto, 
że podstawą roszczeń Bryski 
oraz Nojszewskiego był zapis 
w umowie o pracę z zarządcą 
kompensacji – spółką Bud-
Bank Leasing. Zapis ten miał 
im przyznawać prawo do wy-
nagrodzenia w wysokości 2 
proc. wartości przychodu ze 
sprzedaży majątku zrealizo-
wanej do 31 maja 2009 r. 

– Zapis ten jest nieważny, 
a w umowach pojawił się w 
wyniku manipulacji wymie-
nionych osób – podkreśliła 
Sarzyńska-Przeciechowska. 
– Wynagrodzenie w takiej bul-
wersującej wysokości nigdy 
nie zostało im przyznane, a 

żądanie opiera się na dokona-
nym przez nie nadużyciu. 

Dla Janusza Śniadka takie 
wyjaśnienie nie jest wystar-
czające. – Ktoś te umowy 
musiał przecież z nimi nego-
cjować i podpisać – zaznaczył 
w rozmowie z „Dziennikiem 
Bałtyckim” – Nadal więc spo-
kojnie czekam na odpowiedź 
ministra Skarbu Państwa, do 
którego skierowałem pytanie. 

To nie koniec kontrowersji 
wokół działalności zarządców. 
Rzecznik ARP donosi, że Noj-
szewski i Bryska zdążyli już 
wypłacić sobie z kasy Bud-
Banku po 1,35 mln zł każdy. 
W oświadczeniu czytamy, że 
zrobili to bezprawnie. 

– Po stwierdzeniu, że wy-
mienione osoby wypłaciły sobie 
nienależne pieniądze, zostały 
one odwołane ze stanowisk – 
głosi komunikat. – A do Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

skierowane zostało przez ARP 
SA i osobiście przez prezesa 
Wojciecha Dąbrowskiego za-
wiadomienie o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przez 
nie przestępstwa. 

Dodatkowo zarządzono 
kontrolę wsteczną działalno-
ści obu panów. 

– Ci ludzie latami pracowa-
li w spółkach Agencji Rozwo-
ju Przemysłu. Takie wydarze-
nie nasuwa pytanie, czy to nie 
jest aby wierzchołek góry lo-
dowej – twierdzi Janusz Śnia-
dek. – Cały ten proceder li-
kwidacji polskiego przemysłu 
okrętowego i działania osób 
go realizujących przypomina-
ją poziom etyczny łódzkich 
pielęgniarzy, którzy zarabiali 
na ludzkiej śmierci. Tylko że 
w tym przypadku mamy do 
czynienia ze śmiercią gospo-
darczą – dodał poseł Prawa i 
Sprawiedliwości.

Milionowe, nielegalne premie za likwidację Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin

 aRP oskarża likwidatorów

Politechnika Gdańska i 
Stocznia Gdańsk zamierzają 
zacieśnić współpracę. Podpi-
sały umowę, w której zobo-
wiązały się m.in. do podejmo-
wania wspólnych inicjatyw 
w zakresie badań naukowych 
oraz realizacji niektórych pro-
jektów i programów dydak-
tycznych. Dodatkowo dzięki 
współpracy zarówno Stocznia 
Gdańsk jak i PG będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie 
dla swoich projektów z dota-
cji krajowych czy programów 
międzynarodowych.

Współpraca politechniki ze 
stocznią nie jest nowością. Prof. 
Henryk Krawczyk, rektor uczel-
ni, przyznał, że dawniej poli-
technika zrealizowała już wspól-
nie ze stocznią kilka projektów. 

– Cieszę się, że dziś, po 
trudnej transformacji przemy-
słu stoczniowego, ta współ-

praca odradza się na nowo – 
stwierdził prof. Krawczyk. 

Prof. Bożydar Metschkow, 
wiceprezes Zarządu i dyrektor 
generalny stoczni podkreślił, 
że współpraca nie ograniczy 
się wyłącznie do jednego wy-
działu, czyli oceanotechniki 
i okrętownictwa, ale obejmie 
m.in. informatykę, elektrotech-
nikę i okrętownictwo. Bardzo 
prawdopodobne jest również, 
że dla niektórych absolwentów 
Politechniki Gdańskiej stocz-
nia okaże się także przyszłym 
pracodawcą.  Wiceprezes mó-
wił otwarcie, że jednym z ce-
lów współpracy będzie m.in. 
odmłodzenie kadry stoczni.

– Jeżeli chcemy się rozwi-
jać, istnieć na rynku i tworzyć 
zaplecze naukowo-technolo-
giczne, potrzebujemy partnera 
– mówił podczas podpisywa-
nia umowy prof. Metschkow. 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odeszli od nas  
na zawsze długoletni pracownicy Stoczni Gdańsk,  

członkowie NSZZ „Solidarność” 

ś.Vp. 

Mieczysław Bartosz
Jadwiga Skiba

Cześć ich pamięci

Politechnika i Stocznia  
podpisały umowę o współpracy NSZZ „Solidarność” 

wspiera uczestników strajku 
głodowego w obronie lekcji 
historii i wzywa minister edu-
kacji do podjęcia rozmów. 

Prezydium Sekcji Krajowej 
Oświaty zwraca się do minister 
edukacji narodowej Krystyny 
Szumilas o natychmiastowe 
spotkanie i podjęcie rozmów 
z osobami, które prowadzą 
protest głodowy przeciwko re-
formie programu nauczania z 
historii i języka polskiego w 
szkołach ponadgimnazjalnych. 
Z protestującymi spotkał się 
przewodniczący NSZZ „So-

Głodują, bo chcą znać historię
lidarności” Piotr Duda. Jego 
zdaniem tak drastyczne formy 
protestu wynikają z braku dia-
logu. – Wstyd mi że mamy taką 
minister edukacji. 

Protest głodowy w krakow-
skim kościele św. Stanisława 
Kostki rozpoczął się 19 mar-
ca. Jego bezpośrednią przy-
czyną jest podpisane przez 
minister edukacji narodowej, 
mimo protestów i negatyw-
nych opinii wielu środowisk, 
rozporządzenie ograniczające 
m.in. liczbę godzin historii i 
języka polskiego w szkołach 
ponadgimazjalnych. 



12 Rozwaga i

„Niezależna.pl”: 
Kaczyński - zmienimy 
decyzje Tuska

Gdy Prawo i Sprawiedli-
wość wróci do władzy, zmieni 
decyzje w sprawie wydłużenia 
wieku emerytalnego i emerytur 
cząstkowych - powiedział pre-
zes PiS Jarosław Kaczyński. 
Odniósł się tak do nieoficjal-
nych wiadomości o porozumie-
niu koalicji w sprawie emerytur.

„Kiedy dojdziemy do wła-
dzy, a jestem przekonany, że 
dojdziemy do władzy, to jed-
ną z pierwszych decyzji - nie 
pierwszych miesięcy, tylko 
pierwszych tygodni - będzie 
zmiana tego, co teraz uczy-
niono” - powiedział Kaczyński 
na wiecu „Solidarności” przed 
Sejmem.

W ocenie Kaczyńskiego 
„mamy do czynienia z wielkim 
oszustwem”. „Próbuje się mó-
wić o jakimś kompromisie. Tak 
naprawdę mamy do czynienia 
z marnym partyjnym przetar-
giem, którego istota i wynik jest 
następujący: mają być niższe 
emerytury, mają być obniżone 
emerytury, czyli krótko mówiąc 
za błędy tych, którzy rządzą i 
w imię interesów, bardzo kon-
kretnych interesów - przy czym 
nie są to interesy społeczne 
ani państwowe - ludzie, którzy 
przepracowali dziesiątki lat, 
mają dostawać marną zapo-
mogę” - powiedział związkow-
com Kaczyński. W jego ocenie 
będzie to zapomoga „poniżej 
już nie społecznego, a wręcz 
biologicznego minimum”.

„To jest próba - w istocie - 
wymuszenia pracy do 67. roku 
życia. Taki jest sens tego, co 
się stało” - ocenił Kaczyński.

„Nasz Dziennik”: 
„Więzienia CIA” - temat 
zastępczy

Jak bumerang powrócił 
znów do polskich i europej-
skich mediów - pisze Ryszard 
Czarnecki - temat rzekomych 
więzień amerykańskich na 
terenie Europy. Cui bono? W 
czyim interesie „wrzuca się” 
taką narrację? Czy to jedynie 
przykład tradycyjnego, jało-
wego antyamerykanizmu za-
chodnioeuropejskiej lewicy? A 
czy w Polsce postawienie za-
rzutów byłemu szefowi Agencji 
Wywiadu (za rządów SLD) Zbi-
gniewowi Siemiątkowskiemu 
i ujawnienie ich akurat w tym 
czasie nie jest próbą odwró-
cenia uwagi opinii publicznej 
od kompletnego fiaska polityki 
gospodarczej rządu i jego cał-
kowitej bezradności na arenie 
międzynarodowej? Kto dziś 
„gra” więzieniami CIA w Polsce 
i innych środkowoeuropejskich 
krajach? Bo, że jest to gra - to 
oczywiste.

W tym tygodniu w Parla-
mencie Europejskim odbyły 
się dwa publiczne wysłucha-
nia. Jedno, które miałem za-
szczyt współorganizować, po-
święcone było nowym faktom 
dotyczącym śledztwa smo-
leńskiego. A drugie, skrajnie 
kontrowersyjne z polskiego 
punktu widzenia, dotyczyło 
domniemanych „więzień CIA 
i transportu więźniów w Euro-
pie”. To pierwsze wysłuchanie, 
solidarnie zbojkotowane przez 
europejską lewicę i liberałów, 
służyło umiędzynarodowieniu 
„sprawy smoleńskiej”. To dru-
gie było politycznym biczem 
na USA i ich sojuszników w 

Europie. Biczem ukręconym 
z domysłów, przypuszczeń, a 
przede wszystkim z ideologicz-
nej niechęci do Waszyngtonu i 
tych państw w Europie, które 
poważnie traktują walkę z is-
lamskim terroryzmem.

Mam szczególny powód, 
aby zabrać głos w sprawie 
skandalu, jakim jest oskarża-
nie naszego kraju o zgodę na 
funkcjonowanie u nas „więzień 
CIA”. W poprzedniej kaden-
cji Parlamentu Europejskiego 
byłem członkiem specjalnej 
Komisji Śledczej PE, która zaj-
mowała się tą sprawą. Uczest-
niczyłem m.in. w specjalnych 
wyjazdowych posiedzeniach w 
Macedonii, Rumunii i Polsce. I 
mogę, z pełną odpowiedzial-
nością za słowo, stwierdzić, 
że choć oskarżyciele Polski (i 
innych państw) bardzo chcieli, 
to nie znaleźli żadnych twar-
dych dowodów na istnienie w 
naszym kraju takich więzień.

„Niezależna.pl”: 
Tupolewa zniszczyły dwa 
wybuchy

Przyczyną katastrofy były 
dwa wybuchy, które nastąpi-
ły przed zetknięciem z ziemią 
– stwierdził dr Kazimierz No-
waczyk podczas wysłuchania 
publicznego w Parlamen-
cie Europejskim. – Jeśli były 
wybuchy, jeśli ta katastrofa 
wygląda coraz bardziej na 
zamach, oznacza to nową ja-
kość w polityce – powiedział 
Jarosław Kaczyński, który za 
pomocą telemostu łączył się z 
Brukselą.

„Nasz Dziennik”: Marta 
Kaczyńska - państwo nas 
zawiodło

W sprawie katastrofy smo-
leńskiej zarówno polski rząd, 
jak i pan prezydent nas za-
wiedli. Zawiedli nas, rodziny, 
zarówno jako Polaków, jak 
i Europejczyków. Wyjaśnia-
nie przyczyn katastrofy jest 
opieszałe, obarczone wie-
loma nieprawidłowościami. 
To wysłuchanie publiczne (w 
Parlamencie Europejskim) po-

święcone było ustaleniom ko-
misji pana przewodniczącego 
Antoniego Macierewicza oraz 
ustaleniom panów profeso-
rów - Wiesława Biniendy, Ka-
zimierza Nowaczyka i Marka 
Czachora. Celem tegoż wy-
słuchania jest popularyzacja 
rzetelnych przyczyn tej kata-
strofy. Dlatego też proszę, by 
wszystkie osoby, które brały w 
nim udział lub śledziły je dzięki 
mediom, dzieliły się tymi infor-
macjami, które podczas tego 
spotkania były przedstawione. 
Bo prawda jest coraz bliżej i 
im więcej z nas będzie na ten 
temat mówić, tym szybciej do 
niej dojdziemy.

„Rzeczpospolita”: 
Seremet - nie ma 
dowodów na zamach

Prokurator generalny An-
drzej Seremet odniósł się do 
wczorajszego wysłuchania pu-
blicznego w PE na temat kata-
strofy smoleńskiej

Eurodeputowani PiS i bli-
scy ofiar apelowali o między-
narodowe śledztwo, a polscy 
naukowcy z uczelni w USA 
podważali oficjalne przyczyny 
wypadku, wskazując na moż-
liwość wybuchu na pokładzie.

Seremet w TVN24 podkre-
ślił, że pewnych tez zaprezen-
towanych podczas tego wysłu-
chania nie podziela i uważa, 
że wypowiedzi dotyczące 
śledztwa prowadzonego przez 
prokuraturę wojskową są „kry-
tyczne” i „niesprawiedliwe”.

- Prokuratura nadal prowa-
dzi postępowania w tej sprawie 
i nie stwierdziła, żeby któraś z 
tych przyczyn, jakakolwiek 
przyczyna, została ustalona. 
Co najwyżej powiedzieliśmy 
publicznie rok temu, że nie 
znaleźliśmy żadnych dowodów 
na to, by przyczyną katastrofy 
był zamach - powiedział proku-
rator generalny. Dodał równo-
cześnie, że takie dowody nie 
zostały „znalezione do dzisiaj”.

Seremet zaznaczył także, 
że prokuratura korzysta w tej 
sprawie z wiedzy zespołu 21 
ekspertów. - Są to osoby, w 
przypadku których prokurato-
rzy są przekonani, że mają naj-

o tym się pisze, o tym się mówi
Nie tylko samymi problemami stoczniowymi żyją 
czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy interesują 
się wydarzeniami w Polsce utworzyliśmy rubrykę 
pod tytułem „O tym się pisze – o tym się mówi”. 
Będziemy w niej zamieszczać krótkie cytaty z 
różnych pism i forów internetowych dotyczące, 
naszym zdaniem, najciekawszych wydarzeń spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych.
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wyższe kompetencje w dzie-
dzinach, którymi się zajmują. 
Zapoznają się z całą pełną do-
kumentacją, podejmują zabie-
gi i czynności i efektem będzie 
stosowna opinia - dodał.

Zaznaczył, że odniosą się 
oni do ekspertyz sporządzo-
nych przez inne osoby, w tym 
polskich naukowców z USA, 
którzy sporządzali opinię na 
prośbę m.in. posłów PiS i ze-
społu parlamentarnego wyja-
śniającego okoliczności kata-
strofy smoleńskiej (któremu 
przewodniczy Antoni Maciere-
wicz).

Prokurator wykluczył też 
masowe ekshumacje w spra-
wie katastrofy.

„Gazeta Polska”: 10.04 
dzień protestu przeciwko 
kłamstwu

Obchody drugiej roczni-
cy tragedii smoleńskiej mogą 
mieć dla nas wszystkich klu-
czowe znaczenie - pisze To-
masz Sakiewicz. Władza li-
czyła na to, że sprawa śmierci 
polskiego prezydenta i towa-
rzyszących mu osób z czasem 
przycichnie i się rozmyje. Setki 
kłamstw, którymi zalano me-
dia, miały przykryć prawdziwy 
obraz zdarzeń. Chciano wyko-
rzystać tragedię, by zdeprecjo-
nować swoich przeciwników, 
szczególnie tych, którzy nie 
mogli się już bronić. Szklana 
bariera pękła, a Polacy otrzy-
mują przerażające informacje 
o tym, jak wysłano prezyden-
ta, licząc się z gigantycznym 
ryzykiem, jak potraktowano 
ciała poległych, jak pozwolo-
no niszczyć dowody i tuszo-
wać śledztwo. Widzimy też, ilu 
przedstawicieli reżimu było za-
angażowanych w mistyfikację 
śledztwa i zagłuszanie wszyst-
kich, którzy mieli wątpliwości. 
Zmasowane kłamstwo spotka-
ło się z oporem społecznym, 
organizowanym z okazji mie-
sięcznic katastrofy. Powstał 
też cały drugi obieg informacji, 
filmów, a nawet badań.

Protesty smoleńskie dały 
przykład innym niezadowolo-
nym. Do comiesięcznych pro-
testów dołączyły nowe marsze 
w obronie wolności słowa. 
Kroplą, która przelała czarę 
goryczy, była sprawa koncesji 
dla telewizji Trwam. Wcze-
śniej bunt podnieśli internauci, 

którym władza chciała zatkać 
usta. Polskę zalewa coraz 
więcej demonstracji organizo-
wanych m.in. przez kluby „Ga-
zety Polskiej”. Apogeum tych 
manifestacji powinno nastąpić 
10 kwietnia. Z jednej strony 
musimy pokazać, że zawaliła 
się koncepcja ekipy rządzą-
cej polegająca na zagłuszaniu 
sprawy Smoleńska, a z drugiej 
trzeba domagać się wolności 
słowa. Bez tej wolności ni-
czego nie da się wyjaśnić ani 
zmienić. W taki właśnie spo-
sób zachęcajmy do udziału w 
demonstracji.

„Rzeczpospolita”: 
Donald Tusk w 
(gazowych) obłokach

Przez pewien czas przy-
szłość Polski – w znacznej 
mierze – wisiała na gazie z 
łupków. I właśnie spadła - pi-
sze Piotr Gabryel.

Wisiała na gazie do tego 
stopnia, że politycy Platfor-
my Obywatelskiej zapisali w 
swoim programie z 2011 r., że 
zmienią „prawo ekologiczne, 
tak aby zapewnić państwu wy-
soką rentę od tych złóż [gazu 
łupkowego – przyp. P.G.], któ-
rą w części wykorzystamy na 
wzmocnienie rezerwy demo-
graficznej i bezpieczeństwa 
emerytur”.

Innymi słowy, partia rządzą-
ca Polską, niemałym przecież 

krajem w środku Europy, u 
końca swej pierwszej kadencji, 
a szykując się do drugiej, dała 
wyborcom do zrozumienia, że 
w jej koncepcji bezpieczeń-
stwo m.in. przyszłych emery-
tur zależy od wydobycia gazu 
łupkowego, którego obecności 
pod polską ziemią w dosta-
tecznej do zrealizowania tego 
celu ilości nikt do tamtej pory 
nie potwierdził. Politycy partii 
Donalda Tuska, z jej szefem 
na czele, wykazali się w ten 
sposób, oględnie mówiąc, 
sporą dozą nowatorstwa, jeśli 
idzie o sposób prowadzenia 
spraw państwowych.

To po pierwsze. A po dru-
gie: ciekawe, iluż to reform na 
konto owych spodziewanych 
dochodów z gazu łupkowego 
zaniechano. Może właśnie z 
tego powodu nie ruszono do 
tej pory KRUS i nie uporano 
się z nadużywaniem rent.

A także nie załatwiono wie-
lu innych spraw, narażających 
podatników na wciąż rosnące 
wydatki.

W każdym razie PO, za-
miast ostro reformować pań-
stwo, by uchronić je przed 
finansową zapaścią w nie aż 
tak znów odległej przyszłości, 
bez owijania w bawełnę posta-
wiła na bardzo korzystne dla 
Polski pierwsze szacunki (ale 
tylko szacunki) amerykańskiej 
Agencji ds. Energii. Powiadały 
one, że nasze złoża gazu łup-
kowego są największe w Euro-

pie i mogą wynosić aż 5,3 bln 
m sześc.

Tymczasem – masz babo 
placek. Z właśnie ogłoszonego 
raportu Państwowego Instytu-
tu Geologicznego wynika, że 
gazu łupkowego jest w Polsce 
co prawda całkiem sporo, ale 
niestety, dużo, dużo mniej, niż 
się do niedawna wydawało. Aż 
od siedmiu do nawet piętnastu 
razy mniej, niż prognozowała 
amerykańska agencja.

I co teraz z programem 
Platformy? Koniec z bujaniem 
w gazowych obłokach i start do 
ciężkiej pracy nad zbilansowa-
niem systemu emerytalnego 
oraz – szerzej – finansów pu-
blicznych Polski w latach 2020 
i 2030? Otóż znając dotych-
czasową praktykę, niestety nie 
sądzę.

W końcu gazu na pewno 
nie zabraknie przed końcem 
drugiej kadencji gabinetu PO – 
PSL, ba, do tego czasu zapew-
ne nawet nie ruszy na serio 
jego wydobycie, więc mężo-
wie stanu z obu partii pewnie 
szybko dojdą do przekonania, 
iż nie ma co sobie teraz wy-
rywać rękawów i ryzykować 
niewybraniem do rządów na 
trzecią kadencję. I prędko się 
okaże, że to jednak następ-
na, czyli trzecia kadencja – a 
nie obecna, druga – ma być tą 
kadencją prawdziwych reform. 
Czy to naprawdę mało praw-
dopodobny scenariusz?
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Zaufanie do władzy sie pruje...
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Komisja Europejska 
zaproponowała wprowa-
dzenie nowych przepi-
sów mających zagwa-
rantować, że europejskie 
statki będą poddawane 
recyklingowi jedynie w 
obiektach bezpiecznych 
dla pracowników i przy-
jaznych dla środowiska 
– pisze  Portal Gospo-
darczy WNP pl.

Co roku procesom tym, w 
celu odzyskania złomu, pod-
dawanych jest ponad 1000 
dużych statków handlowych, 
takich jak zbiornikowce i 
kontenerowce. Jednak wiele 
statków europejskich jest de-
montowanych w obiektach o 
niskich standardach – na pla-
żach południowej Azji.

Te miejsca pracy przeważnie 
nie spełniają minimalnych norm 
ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa, aby zagospodarować 
niebezpieczne materiały ze zło-
mowanych jednostek, w tym 
azbest, polichlorowane bifenyle 
(PCB), tributylocynę i osad ole-
jowy. Wynikiem takiej sytuacji 
jest wysoka liczba wypadków, 
zagrożenie dla zdrowia pracow-
ników i znaczne zanieczyszcze-
nie środowiska. 

Teraz recykling statków 
reguluje rozporządzenie w 
sprawie przemieszczania od-
padów, które zakazuje wywo-
zu odpadów niebezpiecznych 
do krajów nienależących do 
OECD. Obowiązujące przepi-
sy nie zostały jednak stworzo-
ne z myślą o statkach i często 
są obchodzone. Wynika to z 
braku wystarczających możli-
wości przerobowych recyklin-
gu w krajach OECD. 

Równie trudne jest usta-
lenie, kiedy statek staje się 
odpadem oraz które państwo 
dokonuje wywozu statku. 

W 2009 r. ponad 90 proc. 
europejskich statków zo-
stało zdemontowanych w 
stoczniach złomowych poza 
OECD. Warunki w niektó-
rych z tych stoczni nie speł-
niały norm. Liczba europej-
skich statków wycofanych 
z eksploatacji jest duża: 17 
proc. pojemności światowej 
jest zarejestrowana pod ban-
derą UE. Dlatego poprawa 
praktyk w zakresie demon-
tażu statków na świecie jest 
priorytetem dla UE. 

Nowe przepisy, które przyj-
mą postać rozporządzenia, 
wprowadzą system przeglą-
dów, wydawania świadectw i 
zezwoleń dla dużych statków 

handlowych pływających pod 
banderą państwa członkow-
skiego UE. Obejmie on cały 
cykl ich życia, od budowy po 
eksploatację i recykling. 

System oprze się na mię-
dzynarodowej konwencji z 
Hongkongu o bezpiecznym i 
ekologicznym recyklingu stat-
ków, przyjętej w 2009 r. Celem 
obecnego wniosku jest szybkie 
wdrożenie postanowień kon-
wencji bez konieczności ocze-
kiwania na jej ratyfikację i wej-
ście w życie, bowiem proces 
ten może zająć wiele lat. 

W celu przyspieszenia for-
malnego wejścia w życie kon-
wencji, Komisja przedstawiła 
również projekt decyzji zo-
bowiązującej państwa człon-
kowskie do jej ratyfikowania.

Przepisy przewidują, że dla 
statków europejskich należy 
sporządzić wykaz materiałów 
niebezpiecznych znajdujących 
się na ich pokładzie oraz zło-
żyć wniosek o świadectwo 
inwentaryzacji. Zanim statek 
zostanie oddany do stoczni 

Złomowanie statków  
tylko w atestowanych stoczniach

W trosce o ochronę środowiska

złomowej, należy zmniejszyć 
liczbę materiałów niebez-
piecznych znajdujących się 
na jego pokładzie (w tym w 
pozostałościach ładunku, pa-
liwie, itd.). 

Stocznie złomowe będą mu-
siały spełnić określone wymogi 
pod względem ochrony środo-
wiska i bezpieczeństwa, w celu 
włączenia do wykazu autoryzo-
wanych stoczni złomowych na 
całym świecie. Tylko w nich 
będzie można poddawać recy-
klingowi statki europejskie.

Wniosek Komisji zostanie 
teraz omówiony przez Radę i 
Parlament Europejski. 

Aby konwencja z Hong-
kongu weszła w życie, musi 
ją ratyfikować co najmniej 
15 państw mających „duże” 
bandery i państw prowadzą-
cych recykling. Państwa te 
powinny mieć co najmniej 
40 proc. światowej floty i od-
powiadać za znaczną część 
(prawie 50 proc.) możliwości 
przerobowych recyklingu na 
świecie.

Jednym zdaniem...
67 proc. Polaków źle ocenia wyniki działalności rządu, do-

brze – 25 proc. – wynika z najnowszego sondażu CBOS, po-
dobnie, zdecydowana większość (57 proc.) badanych nie jest 
zadowolonych, że na czele rządu stoi Donald Tusk; zadowolo-
nych z działalności premiera jest 33 proc., jednocześnie 45 proc. 
Polaków określa się jako przeciwnicy rządu, a 31 proc. jako jego 
zwolennicy. 
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Wielkanoc
NajWaŻNIEjSZE śWIęto chRZEścIjaN

Wielkanoc to święto 
wszystkich chrześci-
jan, obchodzone ku 
czci zmartwychwstania 
Chrystusa. Najważniej-
sze święto w kalendarzu 
liturgicznym, a jedno-
cześnie najradośniejsze 
ze wszystkich.

Dość długo spierano się 
kiedy Wielkanoc ma być ob-
chodzona. Dopiero podczas 
soboru nicejskiego w 325 r.. 
ustalono, że obchodzić ją bę-
dziemy w pierwszą niedzielę 
po wiosennej pełni Księżyca.

W roku 1583 po wprowa-
dzeniu kalendarza gregoriań-
skiego pojawiły się rozbieżno-
ści pomiędzy datą Wielkanocy 
obchodzoną w Kościele pra-
wosławnym, a datą w Ko-
ściele katolickim. W Kościele 
prawosławnym Wielkanoc 
(Pascha) obchodzona jest wg 
dat kalendarza juliańskiego.

Polacy są narodem bardzo 
przywiązanym do tradycji. Z 
roku na rok kultywujemy więc 
także liczne tradycje wielka-
nocne. Poza typowo religij-
nymi, takimi jak Wielki Post 
– czyli trwający 40 dni okres 
powstrzymywania się od za-
baw i uciech, Niedziela Pal-
mowa – stanowiąca pamiątkę 
wjazdu Chrystusa do Jero-
zolimy i będąca wstępem do 
duchowej zadumy Wielkiego 
Tygodnia, mamy także liczne 

tradycje wielkanocne, nie do 
końca związane z religią. 

Zwyczaje wielkanocne wy-
wodzą się głównie z tradycji 
ludowej i różnią się w zależ-
ności od regionu. Na południu 
Małopolski, w okolicach Li-
manowej napotkacie na „dzia-
dy śmigustne”, czyli owinięte 
w słomę, zamaskowane masz-
kary, które pojawiają się w 
nocy z Niedzieli Wielkanocnej 
na Poniedziałek i wymuszają 
datki, lejąc wodą opornych. 

Inne zwyczaje wielkanoc-
ne można znaleźć na Warmii, 
gdzie do dzisiaj, zawsze 7 
kwietnia pali się kukłę „Judo-
sza”, inne w Krakowie, gdzie 
w Niedzielę Palmową obwoziło 
się z kościoła do kościoła figur-
kę „Jezuska Palmowego” na 
osiołku, a jeszcze inne zwycza-
je wielkanocne kultywowane 
są na Śląsku, gdzie pojawia się 
„kawalkada wielkanocna”, bę-
dąca po prostu procesją konną. 
Najliczniejsze jednak zwyczaje 
wielkanocne wiążą się w trady-
cji ludowej z Poniedziałkiem 
Wielkanocnym. Lanie wodą 
i bicie wierzbowymi witkami 
symbolizuje oczyszczenie się 
z grzechu i pokutę, w wielu 
regionach jednak pojawiają się 
związane z tą tradycją miej-
scowe zwyczaje wielkanocne. 
Kropienie święconą wodą pól 
i obejścia, co ma chronić przed 
nieszczęściami, „chodzenie z 
kurkiem po dyngusie”, wyku-
pywanie się kolorowymi pi-
sankami od dyngusa – to tylko 
niektóre przykłady bogatej oby-
czajowości ludowej, związanej 
z Wielkanocą. 

A oto lista tradycji wielka-
nocnych, które Polacy, nieza-
leżnie od regionu, kultywują 
niezmiennie od lat:

Wiosenne porządki – trud-
no wyobrazić sobie przygoto-
wania do Świąt Wielkanoc-
nych bez wielkich porządków 

Od daty Wielkanocy zależą daty większości 
ruchomych świąt chrześcijańskich i katolickich, 
m.in.: 
• Środa Popielcowa - dokładnie 46 dni przed Wielkanocą, 

rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który kończy się w 
momencie rozpoczęcia Mszy Wieczerzy Pańskiej  
w Wielki Czwartek, 

• Triduum Paschalne - kulminacyjne dni świąt obejmujące 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę 
Wielkanocną,

• Wniebowstąpienie Pańskie,
• Zesłanie Ducha Świętego - inaczej Zielone Świątki,
• Boże Ciało - inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała  

i Krwi Pańskiej.

W tym roku (2012) przypadają:
• Niedziela Palmowa 1 kwietnia (Niedziela) 
• Wielki Czwartek 5 kwietnia (Czwartek) 
• Wielki Piątek 6 kwietnia (Piątek) 
• Wielka Sobota 7 kwietnia (Sobota) 
• Wielkanoc 8 kwietnia (Niedziela) 
• Poniedziałek Wielkanocny 9 kwietnia (Poniedziałek) 
• Święto Bożego Miłosierdzia 15 kwietnia (Niedziela) 
• Wniebowstąpienie 20 maja (Niedziela) 
• Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 27 maja 

(Niedziela) 
• Boże Ciało 7 czerwca (Czwartek) 
• Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny  

i Boże Ciało to w Polsce dni ustawowo wolne od pracy.

w domu. Oprócz przygotowa-
nia duchowego, Polacy sta-
rają się uprzątnąć domostwa, 
tak by w czystości oczekiwać 
Wielkanocy. Tradycji tej przy-
świeca pewna symbolika – 
wierzymy, że wymiatając brud 
z domu pozbywamy się zła i 
nieszczęść, jakie przez zimę 
zgromadziły się wokół nas.

Niedziela Palmowa – Na 
tydzień przed Wielkanocą 
udajemy się na uroczyste na-
bożeństwo zwane Palmową 
Niedzielą. Tradycja wielka-
nocna nakazuje, by tego dnia 
na msze udać się z palmą, 
najlepiej wykonaną z wierz-
by. Poświęcona w kościele 
palma ma za zadanie chronić 
domowników przed nieszcze-
ściem.

Wielkanocny koszyczek – 
w Wielką Sobotę przychodzi 
czas na poświęcenie wielka-

nocnych potraw. W koszyczku 
nie może zabraknąć baranka 
– symbolu zmartwychwsta-
nia, jajka – symbolu narodzin 
i mięsa – oznaki kończącego 
się postu.

Śniadanie wielkanocne – 
w Wielką Niedzielę wszyscy 
domownicy gromadzą się rano 
przy stole, by wspólnie zasiąść 
do uroczystego śniadania. 
Zgodnie z tradycją, podczas 
tego świątecznego posiłku na-
leży skosztować wszystkich 
potraw, których nie mogliśmy 
spożywać podczas Wielkiego 
Postu. Obowiązkowo zatem 
na stole musi pojawić się żu-
rek z białą kiełbasą, wędliny, 
mazurek i babka wielkanocna. 
Zanim skosztujemy wszyst-
kich smakołyków, należy po-
dzielić się z bliskimi jajkiem 
i złożyć sobie świąteczne ży-
czenia.
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Wielkanoc jest najstar-
szym i najważniejszym 
świętem chrześcijań-
skim. Są to święta 
upamiętniające śmierć 
krzyżową i zmartwych-
wstanie Jezusa Chry-
stusa. Poprzedzający 
ją tydzień, stanowiący 
okres wspominania naj-
ważniejszych dla wiary 
chrześcijańskiej wy-
darzeń, nazywany jest 
Wielkim Tygodniem. 
Wielkanoc jest świętem 
ruchomym. Może wypa-
dać pomiędzy 22 marca 
a 25 kwietnia. 

Wielkanoc kojarzy się nam 
z kolorowymi pisankami, 
mnóstwem pysznego jedze-
nia, śmigusem dyngusem i 
wieloma innymi przyjemnymi 
rzeczami. 

Niestety, tegoroczne święta 
Wielkiejnocy mocno uderzą 
nas po kieszeni. Jaja zdrożały 
prawie dwukrotnie, wzrosły 
ceny mięsa i innych produk-
tów. Wiele rodzin będzie mu-
siało liczyć każdą złotówkę, 
co sprawi, że stoły nie będą 
tak suto zastawione jak to 
bywało poprzednimi laty. Na 
Wielkanoc bowiem najwięcej 
wydajemy na żywność. 

– Wszystko drożeje, także 
opłaty, żywność również jest 
droższa niż w ubiegłym roku. 
Tylko pensje stoją w miejscu. 
W takiej sytuacji trudno sobie 
pozwolić na uginający się od 
potraw stół – mówi „Dzien-
nikowi Bałtyckiemu” Teresa 
Grobelska, mieszkanka Red-
kowic. 

– Nie da się ukryć, że w po-
równaniu do ubiegłego roku 
koszyk podstawowych pro-
duktów spożywczych kosztuje 
więcej. Przykładowo mąka i 

pieczywo są średnio droższe 
o 12 proc.

Za mięso wieprzowe trzeba 
zapłacić przeciętnie o 14 proc. 
więcej niż w ubiegłym roku, 
boczek czy słonina zdrożały 
nawet o 20 proc., relatyw-
nie mniej zdrożały wyroby 
mleczne – wylicza dr Krysty-
na Świetlik z Instytutu Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. 

Gdyby pozostała żywność 
drożała w takim tempie jak jaja, 
na wielkanocnych stołach było-
by praktycznie pusto. I choć tak 
nie jest, świąteczne posiłki w 
wielu domach będą w tym roku 
z pewnością skromniejsze. 

– Na same tylko jajka trze-
ba wydać majątek! Zawsze 

przed świętami kupuję ich 
około setki, teraz – ze wzglę-
du na to, że jajka są strasznie 
drogie – zrezygnuję z piecze-
nia kilku ciast i na pewno ku-
pię ich mniej. Po prostu mnie 
na to wszystko już nie stać 
– przyznaje Maria Stawska z 
Gdańska. 

 Co zdrożeje w 2012 
roku? 

 Wielu mieszkańców Po-
morza przyznaje, że tegorocz-
ne święta spędzi mniej wy-

jajka podrożały. Ale ich cena 
rośnie co roku przed Wielka-
nocą. 

Po drugie – obżarstwo za-
czyna wychodzić z mody, jest 
niezdrowe. 

– Od lat święta kojarzyły 
się mi z dziesiątkami potraw, 
które obowiązkowo musiały 
znaleźć się na stole – mówi 
Marianna Zakrzewska z 
Kościerzyny. – Przyznam 
szczerze, że strasznie mi to 
ciążyło, bo przygotowania 
zajmowały wiele czasu, a 

Porównanie cen z 2011 i 2012 r.:
• cukier jest średnio droższy o 30 proc., 
• mąka i pieczywo droższe o 12 proc., 
• mięso wieprzowe przeciętnie o 14 proc. droższe, 
• boczek czy słonina zdrożały nawet o 20 proc., 
• mleko i jego przetwory zdrożały o 3-5 proc, 
• tańsze są natomiast warzywa i owoce 

stawnie niż rok temu, bez suto 
zastawionego stołu. Z dwóch 
powodów. 

Po pierwsze – żywność jest 
coraz droższa 

– Sądzę, że w stosunku do 
ubiegłego roku ceny są wyż-
sze o około 5-10 proc. – mówi 
Elżbieta Groenwald, kierow-
niczka sklepu PSS Społem. – 
Tak się dzieje prawie zawsze 
przed świętami. Szczególnie 

DRoGo Na WIELkaNocNyM StoLE

poza tym wydać trzeba było 
majątek. Po czym i tak sporo 
jedzenia po świętach lądo-
wało w śmietniku. W Boże 
Narodzenie zdecydowanie 
mniej wydałam na przygo-
towanie świąt i to się spraw-
dziło. Wielkanoc też w tym 
roku będzie skromniejsza. 
Przecież nie o jedzenie tu 
chodzi. 


