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Przeciwko prowokacyjnym
działaniom w Gdańsku
Czas jest trudny, warunki życia w Polsce pogarszają się, rośnie bezrobocie i inflacja, pracownicze
umowy śmieciowe coraz częściej zastępują stałe
umowy o pracę, zapowiedź przedłużenia wieku
przejścia na emeryturę do 67 lat budzi ostry sprzeciw ludzi pracy, żądania podniesienia płacy minimalnej znajdują masowe poparcie.

Nastroje społeczne są fatalne, niemal każda decyzja rządu odbierana jest jak prowokacja. W tej sytuacji szczególnego znaczenia
społecznego nabierają nieprzemyślane, zakrawające wręcz na prowokację społeczną działania władz lokalnych Gdańska, kierowane
przez Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza i wspierane, niestety,
przez zawłaszczających tradycje sierpniowego strajku 1980 roku
działaczy niegdyś “Solidarności”, a dziś rządzącej Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie zapomnieli o 21 sierpniowych postulatach,
gdy sami, wraz z tysiącami strajkujących, domagali się obniżenia
wieku emerytalnego, poprawy warunków pracy służby zdrowia,
zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach, czy wydłużenia płatnego urlopu macierzyńskiego.
Tuż przy wejściu do Stoczni Gdańskiej wyrastają kosztem blisko 300 milionów złotych potężne mury Europejskiego Centrum
Solidarności, inwestycji która w obecnym kryzysowym czasie,
gdy budżet państwa i budżety samorządowe gwałtownie poszukują oszczędności, budzi zrozumiały sprzeciw stoczniowców.
Kosztowna inwestycja powstaje pozornie w imię solidarnościowej tradycji, w rzeczywistości na chwałę kilku osób, które nie
wahają się podjąć wielosetmilionowych wydatków w momencie
gdy tysiące mieszkańców Gdańska zagrożone są bezrobociem, a
sytuacja finansowa największych przedsiębiorstw grozi kolejnymi redukcjami pracowników.
Kosztem kilkudziesięciu tysięcy złotych realizowany jest również projekt Adamowicza motywowany “względami historycznymi” umieszczenia na Bramie nr 2, która jako obiekt zabytkowy
znalazła się w gestii władz miejskich, napisu „Stocznia Gdańska im.
Lenina” i odznaczenia nadanego zakładowi w czasach PRL. Olbrzymia większość pracowników stoczni traktuje ten pomysł jako chęć
poniżenia niepokornych ludzi wiernych idei solidarności.
W obliczu powyższych faktów nie sposób dziwić się że stoczniowa organizacja „Solidarności” postanowiła zaprotestować
i domagać sie wszczęcia kroków prowadzących do odwołania
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Uchwała Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
nr 2/2012
Komisja Międzyzakładowa NSZZ ”Solidarność” Stoczni Gdańskiej zobowiązuje Prezydium Komisji Międzyzakładowej do podjęcia wszelkich działań w celu ochrony
zdobytych w drodze porozumień sierpniowych w 1980 r.
postulatów, a także wymuszenie na władzach miasta poszanowania decyzji podjętych w 1988 r. w trakcie strajków
w maju i sierpniu a zrealizowanych w 1990 r., polegającej na przywróceniu stoczni pierwotnej nazwy Stocznia
Gdańska.
Przywrócenie symboli narzuconych stoczni przez władzę komunistyczną odbieramy jako chęć poniżenia tych
wszystkich, którzy nic nie zyskali na przemianach w kraju,
ponosząc do dziś skutki podejmowanych kosztem zwykłych obywateli decyzji władzy.
Gdańsk 20.04.2012

TVP INFO: 95 proc. przeciwko, 5 proc. za powrotem Lenina do stoczni
Telewizja Polska nadała w
cyklu Jana Pospieszalskiego
„Bliżej” dyskusję na temat
powrotu symboli z czasów komunistycznych na bramę nr 2
Stoczni Gdańskiej.
W programie uczestniczyli
w studiu: Andrzej Jaworski,
poseł PiS i były prezes Zarządu Stoczni Gdańsk, publicysta

Bronisła Wildstein i historyk
Sławomir Cenckiewicz. Przed
bramą stoczni i pod budującym
się Europejskim Centrum Solidarności protestowali przeciwko pomysłowi prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza
m.in.
wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”
Karol Guzikiewicz i stocznio-

wy konstruktor Edward Roeding. Zwolennikiem powrotu
socjalistycznych symboli do
stoczni był jedynie rzecznik
prasowy prezydenta Gdańska
Antoni Pawlak.
Podczas programu prowadzonego przez Jana Pospieszalskiego 95 proc. telewidzów wypowiedziało się

przeciwko powrotowi napisu
Stocznia Gdańska im. Lenina
i orderu Sztandaru Pracy na
bramę stoczni. Jedynie 5 proc.
było za powrotem symboli
z epoki komunizmu.
Obejrzyj na:
www.nszz-stocznia.pl
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Lenin powraca nocą

Przywrócenie stoczni
nazwy Lenina ma kilka
wymiarów – mówi Karol
Guzikiewicz, wiceszef
stoczniowejj Solidarności.
Pierwszy wymiar – stoczniowy – sprowadza się do
tego, że słowo „Lenin” nigdy
nie powinno wrócić na bramę
stoczni. Lenin został narzucony stoczniowcom nie z ich
woli, był człowiekiem, który skrzywdził miliony ludzi,
wielu Polaków zginęło przez
niego, wielu wycierpiało. A
do tego przywracanie symboli komunistycznych jest

niezgodne z prawem. Brama
stoczni jest nie tylko obiektem
historycznym, ale codziennie przechodzą nią do pracy
tysiące ludzi, nie tylko stoczniowcy. I codziennie ma ich
witać Lenin, człowiek symbol
o zniesienie którego walczono w Sierpniu, w tej właśnie
stoczni? Przecież usunięcie
Lenina z bramy stoczni było
świadectwem pokonania komunizmu. Nigdy Lenin nie
powinien wrócić na stoczniową bramę, nawet nocą.
Drugi wymiar – to przykład
arogancji władzy. Władzy,
która w demokratycznym państwie powinna konsultować z

zainteresowanymi środowiskami swoje decyzje. A rzecz
dotyczy nie tylko dzsiejszych
stoczniowców, ale i rodzin ludzi którzy zginęli w Grudniu
1970 roku, którzy cierpieli w
dniach stanu wojennego. Ludzi, których symbolem jest
Pomnik Poległych Stoczniowców, ofiar komunizmu. Spadkobircami tych poległych jest
Stowarzyszenie Ofiar Grudnia, jego członkowie nie dopuszczają myśli o powrocie
Lenina do stoczni. Zbrodnia
Grudnia 70, zbrodnia stanu
wojennego nie została do dziś
moralnie osądzona. Nie chodzi o wsadzanie do więzienia
starych dziś ludzi, Kociołka
czy Jaruzelskiego, ale o moralne potępienie tych zbrodni.
A trzeci wymiar, mający
znaczenie dla naszej niełatwej
codzienności, to koszty całej
tej imprezy. W momencie gdy
mamy biedę, gdy wielu mieszkańcom zagląda ona w oczy,
liczy się każda złotówka. I nie
wolno było wydać 70 tysięcy
złotych nad tak bzdurny cel.
Z jednej strony apeluje się o
przeznaczenia 1 proc. podatków na pomoc dla potrzebujacych, z drugiej zaś trwoni pie-

niądze na cel budzący niemal
powszechny sprzeciw. Tak jak
sprzeciw coraz większy budzi
straszący betonowy bunkier
Europejskiego Centrum Solidarności, którego równowartość pozwoliłaby na stworzenie 4 tysięcy miejsc pracy!
Bezsensowny pomysł z
przywróceniem symboli komunizmu na bramie stoczni
jest przysłowiowa kropką nad
i w ocenie działalności prezydenta Adamowicza. Czas
zmienić prezydenta Adamowicza bo jest niegospodarny,
niesolidny, nie dba o uboższych mieszkańców Gdańska,
podejmuje decyzje skierowane przeciwko nam wszystkim.
Tak jak w ubiegłym roku, gdy
decyzją zarządu miasta podniesione zostały czynsze, co
dotknęło 80 tysięcy mieszkańców. Wzrost czynszów nie nastapił o kilka procent. Często
wzrosły one dwukrotnie, uderzając w najuboższych.
Po zakończeniu Euro bedziemy z różnymi środowiskami Gdańska zbierać podpisy
domagając się referendum w
sprawie zmian władz miasta.
Władza ma służyć obywatelom, a nie obywatele władzy.

Punkty zapalne: rząd traci poparcie
Nikogo w stoczni nie trzeba przekonywać, że pomysł z
wiekiem emerytalnym 67 lat
dla kobiet, a także dla stoczniowców jest pomysłem nie
do przyjęcia. Wie o tym zapewne też Jerzy Borowczak,
niegdyś działacz „Solidarności” i były stoczniowiec, który
pomimo własnych doświadczeń w ciężkiej pracy w stoczni dziś jako poseł głosował w
Sejmie za wydłużeniem wieku
przejścia na emeryturę do 67
lat. Niegdyś był przewodniczącym stoczniowej „Solidarności”, obecnie głosował
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przeciwko swoim dawnym
kolegom, przeciwko stoczniowcom dla których granica
67 lat jest choćby ze względów zdrowotnych nie do przyjęcia. Borowczak przecież powinien pamiętać, że dla wielu
pracowników stoczni granicą
wieku emerytalnego było 60
lat. I że późniejsze decyzje
rządowe podniosły tę granicę
do 65 lat. Teraz proponuje sie
zwiększyć ją o kolejne dwa
lata, do 67.
Ustawodawcy chcą także
ograniczyć ochronę przedemerytalną, co może spo-

wodować że ludzie w wieku
sześćdziesięciu kilku lat zostaną wydani na pastwę wolnorynkowych zasad polityki
kadrowej i mogą się znaleźć w
niezwykle trudnej sytuacji.
Ustawy przyjęte przez
Sejm muszą być jeszcze zaakceptowane przez Senat i zatwierdzone przez prezydenta.
Będzie to niewątpliwie okazja
do dalszych protestów ze strony zagrożonych pracowników.
W przyszłym tygodniu „Solidarność” organizuje pikietę w
tej sprawie pod pałacem prezydenta.

Jeżeli te protesty nie poskutkują, trzeba będzie myśleć
o nowych wyborach i szukać
rozwiązań finansowych dla
państwa nie kosztem olbrzymiej rzeszy pracujących, z
których wielu może nie doczekać wieku emerytalnego.
Na rozkładówce „Rozwagi”
publikujemy zdjęcia posłów,
którzy głosowali za podniesieniem wieku emerytalnego,
łamiąc w ten sposób Porozumienia Sierpniowe. Ustawa o
podwyższonym wieku emerytalnym w skandaliczny sposób
została przyjęta przez Sejm,

„Solidarność” przygotowała ustawy

Nie tylko protesty, ale i propozycje rozwiązań

Pomimo wcześniejszych żywiołowych protestów
spotkanie delegacji NSZZ „Solidarność” z premierem
Donaldem Tuskiem odbyło się w spokojnej atmosferze.. Szefowi rządu towarzyszył minister pracy Kazimierz Kosiniak-Kamysz. „Solidarność” reprezentowali przewodniczący Piotr Duda, Henryk Nakonieczny,
członek prezydium odpowiedzialny za dialog społeczny i Jerzy Wielgus, zastępca przewodniczącego.
– Wzięliśmy sobie do serca radę premiera z sejmowej
debaty w sprawie referendum
emerytalnego. Oprócz zbierania podpisów przygotowaliśmy projekty ustaw, które poprawią sytuację pracowników
tymczasowych, osób zatrudnianych na umowach śmieciowych i zwiększą wpływy
do Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych – komentował
po spotkaniu z premierem,
przewodniczący NSZZ „S”
Piotr Duda. Związkowcy
oprócz dokumentów wręczyli
premierowi jeden z plakatów
– listów gończych z podobiznami polityków którzy głosowali przeciwko referendum
w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego. Wśród zdjęć,
premier Tusk znalazł siebie i
wicepremiera Pawlaka. Przewodniczący przekonywał, że
najpierw trzeba stworzyć odpowiednie warunki do dłuższej aktywności zawodowej a
wydłużenie wieku uprawnia-

jącego do przejścia na emeryturę do 67 lat nie poprawi sytuacji Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
Szef rządu zapowiedział,
że ustawa wydłużająca wiek
emerytalny zostanie przyjęta
jak najszybciej. Jednocześnie
wyraził zainteresowanie projektami ustaw przygotowanych
przez „Solidarność”. Zapowiedział, że trafią one do odpowiednich ministrów. Jednym
z tematów rozmowy była również inicjatywa ustawodawcza
„Solidarności” w sprawie płacy minimalnej. Zdaniem premiera ma ona duże szanse na
wejście w życie.
Przygotowane przez NSZZ
„Solidarność” projekty ustaw
dotyczą pracowników tymczasowych oraz składek od
tzw. umów śmieciowych.
Celem ustawy o pracy
tymczasowej jest m.in. objęcie osób świadczących pracę tymczasową skutecznymi
przepisami ochronnymi oraz

ograniczenie patologii jaką
stało się omijanie limitu czasowego trwania zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem
projektodawców mimo, że
obecna ustawa o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych
przewiduje szereg rozwiązań
o charakterze ochronnym nie
są one skuteczne w praktyce.
Część projektowanych rozwiązań zostało zaczerpniętych
z projektu indywidualnego
Kodeksu pracy opracowanego
przez Komisję Kodyfikacyjną
oraz z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych z roku 2009.
Drugi projekt dotyczy zmian
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje
on objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę
na podstawie umowy o dzieło,
osób pobierających zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz
członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym z innego tytułu.
„Jego celem jest m.in. prze-

praktycznie bez konsultacji ze
związkowcami, z najbardziej
zainteresowanymi.
Jeżeli władze nie podejmą
rzeczowej rozmowy na temat
wieku emerytalnego, „Solidarność” będzie przygotowana by
podjąć protesty także podczas
Euro 2012. Będzie to okazja by
unaocznić przybyłym do Polski gościom w jak trudnej sytuacji znaleźli się ludzie pracy
naszego kraju i jak wiele zakłamania jest w bieżącej polityce
informacyjnej rządu Tuska.
Kolejnym punktem zapalnym w naszej rzeczywistości

jest walka o wolność słowa,
nierozerwalnie związana z historią „Solidarności” i Postulatami Sierpniowymi. Dzisiaj
walka ta toczy się o prawa dla
Telewizji Trwam do korzystania z multipleksu i dostępu
do odbiorców w całym kraju.
Pomimo że nie ma cenzury
politycznej, występuje cenzura właścicielska, działają
lobby powiązane z politykami, mówi się o poprawności
politycznej, które eliminuje z
działalności medialnej tych,
którzy krytycznie oceniają
działalność rządu. Taki los do-

tknął Telewizję Trwam, oglądaną i słuchaną przez dużą
grupę Polaków.
„Solidarność”, także stoczniowa, popiera Telewizję
Trwam, obecność stoczniowców w Warszawie, podczas
stutysięcznej
manifestacji
w Alejach Ujazdowskich w
obronie Telewizji Trwam była
bardzo dobrze przyjęta przez
mieszkańców stolicy, nagradzano nas brawami i owacjami. W manifestacji brało
udział wiele osób młodych,
które wraz ze starszymi słuchaczami stanowią wielką

ciwdziałanie nieuczciwej konkurencji mającej swoje źródło
w nadużywaniu przez przedsiębiorców pozakodeksowych
form zatrudnienia w stosunku
do przedsiębiorców zatrudniających na podstawie przepisów
kodeksu pracy” – czytamy w
uzasadnieniu do projektu.
Proponowane przez „Solidarność” przepisy wpłyną na
poprawę sytuacji finansowej
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na niski poziom
przychodów ze składek wpływają negatywnie takie zjawiska występujące na rynku
pracy jak rosnący odsetek osób
świadczących pracę w ramach
tzw. samozatrudnienia oraz na
podstawie umów cywilnoprawnych, które opłacają składkę na
ubezpieczenia społeczne od
niższej niż pracownicy podstawy wymiaru, upowszechnianie
się tzw. nietypowych form zatrudnienia, deklarowanie przez
pracodawców niższego wynagrodzenia aniżeli rzeczywiście
wypłacane pracownikowi czy
zatrudnienie na czarno.
Szacowany wzrost dochodów z tytułu podniesienia wysokości podstawy obliczania
składek osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą wyniesie ok. 5,500
mld złotych.
rodzinę Telewizji Trwam i
Radia Maryja, domagającą się
pełnych praw w docieraniu
sygnału telewizyjnego. Warszawska manifestacji dowiodła jak liczne jest środowisko
ludzi niezadowolonych w Polsce i jak szybko ono wzrasta.
Wskazywały na to protesty w
sprawie ACTA, prostesty w
sprawie wieku emerytalnego,
protesty w obronie Telewizji
Trwam. Te narastające prostesty kumulują się i grożą
poważnymi niepokojami społecznymi.
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Sejm otoczony

– To polityczna śmierć tych,
którzy podnieśli rękę za podniesieniem wieku emerytalnego – powiedział Piotr Duda po
ogłoszeniu wyników sejmowego głosowania w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego.
Sejm zdecydował o podwyższeniu wieku emerytalnego. Za
rządowym projektem zagłosowało 268 posłów, przeciw 185
a wstrzymało się 2. – Na tym
nic się nie kończy. Póki co jesteśmy tutaj i mysz się nie prześliźnie. To my zdecydujemy
o której stąd wyjdą posłowie.
Powinni się cieszyć, bo bronimy ich przed gniewem ludzi –
powiedział do zgromadzonych
przed Sejmem związkowców
przewodniczący Pitor Duda. Po
południu posłowie przyjęli również zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych.
Pikieta wokół Sejmu po raz
pierwszy była tak zorganizowana – mówi Karol Guzikiewicz
– że stoczniowcy mieli swój
posterunek do którego obowiązków nalażało wypuszczanie wszystkich pracowników
sejmoowych. Od 14 do 18 wypuszczaliśmy wychodzących z
pracy wszystkich, którzy nie byli
politykami. Nasz protest nie był
przecież skierowany przeciwko
pracującym na różnych stanowiskach, lecz przeciwko posłom
głosującym za podwyższeniem
wieku emerytalnego do 67 lat.
Wypuszczaliśmy natomiast poslów, którzy głosowali przeciwko ustawie, zarówno z PiS jak
i SLD. Nie ukrywam, że celem
naszej pikiety było dokuczenie,
może osmieszenie tych posłów,
którzy wystąpili przeciwko interesom większosci pracujacych
Polaków.
Symptomatyczny był stosunek policjantów do naszej
pikiety pod Sejmem. Nie ukrywali oni, że solidaryzują się
z nami, że zmiany w ustawie
o słuzbacg mundurowych też
mocno ich dotknęły.

6

Rozwaga i

Głośne gwizdy, dźwięki trąbek i okrzyki rozległy się, gdy
do protestujących pod Sejmem
związkowców dotarła informacja o przegłosowaniu ustawy,
podwyższającej wiek emerytalny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. – Ta decyzja
to polityczne samobójstwo.
To nie jest koniec, to dopiero
początek. Jest jeszcze Senat,
prezydent i Trybunał Konstytucyjny. Są jeszcze wybory
parlamentarne. Wtedy ludzie
rozliczą posłów, którzy głosowali za przedłużeniem wieku
emerytalnego – powiedział po
sejmowym głosowaniu szef
Solidarności Piotr Duda.
Decyzją marszałek Sejmu
Ewy Kopacz delegacja Solidarności nie została wpuszczona
na sejmową galerię, mimo dopełnienia wszystkich formalności. Zaraz potem związkowcy na zwołanym w namiocie
przed budynkiem parlamentu
pilnym posiedzeniu Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność
zdecydowali o zablokowaniu
wszystkich sejmowych wyjść.
Wyjazdowe barierki zostały
związane łańcuchami, do których przykuło się wielu związkowców. – Niech siedzą w
tym budynku, na to zasłużyli.
To my zdecydujemy, o której
godzinie wyjdą. Przynajmniej
raz my zdecydujemy, a nie oni.
Niech się cieszą, bo to my ich
bronimy przed gniewem ludu.
Jak wyjdą na ulice, to ich ludzie
odpowiednio potraktują – mówił Piotr Duda. Równocześnie
związkowi liderzy apelowali
do protestujących, by zachowali bierny opór wobec policji.
Podkreślali, że policjanci też
walczą o swoje emerytury.
Posłowie przez długi czas
nie mogli opuścić budynku Sejmu. Niektórzy się bali, inni na
siłę próbowali przedostać się
przez szczelny kordon związkowców. Poseł Stefan Niesiołowski usiłował przejść bokiem

przez kawiarnię, ale musiał
zrezygnować. Piotr Duda podkreślił, że jeszcze nie widział
posłów, którzy próbowaliby tak
szybko opuścić budynek parlamentu. – Przekonaliśmy się,
że niektórzy posłowie potrafią
szybko biegać i skakać przez
płotki – podkreślił.
– Dzisiaj symbolicznie nie
wypuszczaliśmy zdrajców 15
milionów ubezpieczonych z
Sejmu, ale mam nadzieję, że
lada moment przyjdzie taki
dzień, że ich z tego Sejmu wykurzymy – dodał Dominik Kolorz, przewodniczący śląskodąbrowskiej Solidarności.
Gdy w Sejmie debatowano nad ustawą emerytalną,
przed budynkiem parlamentu
trwał związkowy happening.
W kierunku budynku Sejmu
związkowcy wykopali 67 piłek
futbolowych z napisem „Stop
67” . Piotr Duda wyjaśniał, że
politycy PO potrafią tylko „haratnąć w gałę”, a nie zajmują
się poważnymi sprawami. Na
Wiejskiej związkowcy ustawili
symbolizującą Polskę trumnę

przykrytą biało-czerwoną flagą. Spłonął plastikowy stolik
z napisem „dialog” oraz zdjęcia posłów, którzy zagłosowali
przeciwko solidarnościowemu
wnioskowi o zorganizowanie
ogólnopolskiego referendum w
sprawie reformy emerytalnej.
Na szubienicy zawisły zdjęcia
premiera Tuska i posła PO Stefana Niesiołowskiego. Związkowcy ustawili też sklepową
kasę z informacją, że kasjerka
tylko w ciągu dniówki przerzuca 2 tony towaru.
Przyjęta przez Sejm ustawa
wydłuża wiek emerytalny do
67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z jej zapisami
od 2013 roku wiek emerytalny
będzie wzrastał o trzy miesiące
każdego roku.
Za wydłużeniem wieku
emerytalnego opowiedziało się
268 posłów: 203 posłów PO
(wszyscy obecni na sejmowej
sali), 27 posłów PSL, 36 posłów
z Ruchu Palikota oraz 2 posłów
niezrzeszonych. Przeciwko noweli ustawy emerytalnej głosowało 185 posłów.

Skandaliczna wypowiedź
Wałęsy
– Nie będę się zniżał do poziomu pana prezydenta Wałęsy i tych wszystkich, którzy odwracają uwagę od problemu.
Najważniejszy dla nas problem to „67” i to, że w sejmie
spoliczkowano dwa miliony obywateli - powiedział przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. To m.in. reakcja na
słowa Lecha Wałęsy, który w audycji Moniki Olejnik „Gość
Radia Zet” w ostrych słowach odniósł się do piątkowych
zamieszek przed Sejmem.
Stwierdził, że gdyby był na miejscu premiera Donalda
Tuska, dałby polecenie: spałować. - Władzę trzeba szanować, wybierać mądrze, brać udział w wyborach, organizować się. Ale potem: szacunek! Ktoś ich wybrał, to są przedstawiciele narodu, więc nie mogą pozwolić na opluwanie i
bijatykę – tłumaczył były prezydent.
www.wp.pl
Od redakcji: prezydent Wałęsa zapomniał, że premier Tusk
nie informował społeczeństwa przed wyborami o obecnie
wprowadzanych zmianach emerytalnych.

Nie oddamy wam Telewizji

Warszawa, 21 kwietnia 2012 					
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li
ciwko Tobie
Leszek Blanik
(PO)

Jerzy Borowczak
(PO)

W okręgu gdańskim:

Katarzyna Hall
(PO)

Iwona Guzowska
(PO)

W głosowaniu następujący posłowie byli przeciw wnioskowi
„Solidarności”, który poparło prawie 2 mln Polaków:

(PO)

Sławomir Neumann

Marek Biernacki
(PO)

Jerzy Budnik
(PO)

Sławomir Nowak
(PO)

Zbigniew Konwiński
Stanisław Lamczyk
Krystyna Kłosin
(PO)
(PO)
(PO)
Od głosu wstrzymał się Robert Biedroń (Ruch Palikota).

Tadeusz Aziewicz
(PO)

W okręgu gdyńsko-słupskim:

Od głosu wstrzymał się Piotr Bauć (Ruch Palikota).

Jerzy Kozdroń
(PO)

Czy jeszcze im wierzysz?

Oni głosow
prz

Kazimierz Plocke
(PO)

Teresa Hoppe
(PO)

(PO)

Agnieszka Pomaska

Wodowanie promu Stavangerfjord

12 kwietnia o godzinie 12:00 w Stoczni Gdańsk odbyło się wodowanie promu pasażersko-samochodowego StavangerFjord,
zbudowanego dla norweskiego kontrahenta. Ropax mający 170m
długości i 27,5 m szerokości zjechał z pochylni B1 rufą do wody.
Statek zamówiony przez Bergen Group Fosen, którego armatorem jest firma Fjord Line, ma tonaż 6400 ton. Na jego pokładzie
jest miejsce dla 1500 pasażerów oraz 600 pojazdów. Oprócz tego
jednostka posiada umiejscowione na rufie lądowisko dla helikoptera. Według planów prom ma kursować na linii Bergen-Stavanger-Hirtshals i Kristiansand-Hirtshals.
Jest już w budowie kolejna jednostka tego typu, szkoda jednak, że Stocznia buduje sam kadłub, bez pełnego wyposażenia,
cena byłaby wielokrotnie wyższa.
Czas to zmienić!

© Paweł Glanert

Za pracę w DNI wolne
dodatek 100 proc.
Wspomianliśmy o decyzjach Państwowej Inspekcji
Pracy w sprawie naliczania
zapłaty za pracę w soboty.W
stoczni stosowana była stawka
zwiększająca zapłatę za godzinę pracy w soboty o 75 proc.
Inspekcja Pracy, po zbadaniu
niezbyt jednoznacznych przepisów w tym zakresie, podjęła
decyzję, że stawka ta powinna być wyższa i wynosić 100
proc, Zarząd stoczni uznał decyzje Inspekcji Pracy i już za
kwiecień wypłaty za pracę w
wolne soboty zostały naliczone
według stawki zwiększonej do
100 proc. Za poprzednie miesiące, kiedy wypłaty sobotnie
były naliczane ze zwyżką 75
proc. stocznia sukcesywnie będzie wyrównywała stawkę do
100 proc.
Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, uznana przez
Zarząd stoczni, może mieć
niemałe znaczenie dla innych
zakładów na Wybrzeżu, gdzie

fot. Paweł Glanert

W ubiegłym numerze „Rozwagi” pisaliśmy, że trudności kontraktowe stoczni
nie mogą zwalniać zakładu od dobrej organizacji pracy, a zwłaszcza od wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i bezpośrednio wpływających na nastroje pracowników. Są to zwłaszcza wszystkie czynności dotyczące terminowości wypłat, ich wysokości i sposobu naliczania.

dotychczas często stosowano zaniżone dodatki za pracę
w dni wolne. Trudno by było
się dziwić, gdyby związkowcy z przedsiębiorstw w których nie naliczno właściwych
dodatków za pracę w soboty,

Pikieta pod Pałacem Prezydenckim!
Prezydium Komisji Krajowej zaprasza wszystkich do
udziału w pikiecie w sprawie
wydłużenia wieku emerytalnego pod Pałacem Prezydenckim
w dniu 24 maja o godz. 15.
W tej chwili od podpisu
Prezydenta RP zależy czy
ustawa wydłużająca ustawowy wiek uprawniający do
przejścia na emeryturę wejdzie w życie. Związek organizując pikietę chce zwrócić się
do Bronisława Komorowskiego z apelem, aby nie podpisywał ustawy zmuszającej Polaków do pracy aż do śmierci.

Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” wzywała rząd
do wycofania się z forsowanych zmian. Związkowcy
apelowali również do posłów
o zawieszenie prac nad przedłożonym przez rząd projektem
w tej sprawie. Niestety, apele
nie przyniosły skutków. Przyjęta przez Sejm ustawa wydłuża wiek emerytalny do 67.
roku życia dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie z jej zapisami
od 2013 roku wiek emerytalny
będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku.

nie wystąplili w tej sprawie
do swoich dyrekcji, a w przypadku nie uwzględnienia ich
żądań – do sądu.
Warunkiem wypłaty 100
proc. dodatków za pracę w
soboty jest przepracowanie
przez pracownika w tygodniu
od poniedziałku do piątku 40
godzin. Ponieważ w stoczni
obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy, większości pracowników przysługują 100
proc. dodatki za pracę w soboty. W szczególnych przypadkach stawka taka może dotyczyć także innego wolnego
dnia tygodnia, jeżeli pracownik zatrudniony jest przez pięć
dni łącznie z sobotą.
Trzeba przyznać, że decyzja
Zarządu stoczni, uznająca opinię PIP na temat stawek za pracę w wolnie soboty, świadczy
o właściwym podejściu do jednego z problemów płacowych
jaki podejmowany był przez

pracowników. W zakładzie zatrudniającym dużą załogę, pracującą w ciężkich warunkach,
szczególnego znaczenia nabiera wrażliwość na pracownicze
problemy ze strony zarządzających. Podnoszenie tego tematu przez związki zawodowe
nie wynika tylko z dbałości o
interesy pracujących, ale również z troski o dobrą organizacje pracy, o nie marnowanie
ludzkiego wysiłku, o tworzenie
dobrej atmosfery wokół wykonywanych niełatwych zadań. I o tym, w interesie całej
stoczni, trzeba głośno mówić,
nie traktując pracowniczych
uwag jako szczególnej złośliwości pod adresem kierownictwa. Zwłaszcza w czasach
gdy zewnętrze warunki działania stoczni są niełatwe, gdy
rynkowy kryzys odbija się na
nastrojach pracowników firmy. A te nastroje wiążą się też
z terminowym realizowaniem
np. wypłat, o czym krytycznie wspominaliśmy też przed
miesiącem. W ostatnim miesiącu pracownicy z uznaniem
przyjęli wypłatę zarobków w
terminie, a nawet o jeden dzień
wcześniej.
Stocznia poszukuje ostatnio
pracowników. Wydawałoby
się, że przy bezrobociu panującym na Pomorzu nie powinno
być z tym problemu. A jednak
nowi pracownicy nie walą do
staczni „drzwiami i oknami”.
Powód – niestety poziom płac
w stoczni, który w porównaniu
do wielu zakładów w Trójmieście nie jest konkurencyjny. I o
tym trzeba też pamiętać, dbając
o atmosferę pracy, jej dobrą organizację i dobry nastrój pracowników.
Mamy nadzieję, żę PIP pójdzie z kontrolą do innych zakładów Wybrzeża i spowoduje,
by nie łamano tam prawa.
Karol Guzikiewicz
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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 społecznych, politycznych i gospodarczych.
TVN 24: Były prezydent o
zajściach pod Sejmem

– Związki zawodowe mają
prawo do demonstrowania na
ulicach, ale poza blokowaniem
obiektów publicznych. Bo to
oznacza rewoltę, zachowanie
nie do zaakceptowania – mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski komentując
piątkową awanturę w Sejmie
a także jego blokadę przez
związkowców z „Solidarności”.
Mieliśmy niezwykłą agresję, stwierdzenia bałamutne,
obraźliwe, nieprawdziwe i dodatkowo nielegalne zablokowanie Sejmu – podkreślał były
prezydent. Zauważył jednak,
że „niepotrzebną decyzją było
uniemożliwienie delegacji „Solidarności” wejścia do Sejmu.
Według niego, zrozumiałe jest,
że przedstawiciele związków
zawodowych domagali się,
aby móc wysłuchać debaty.
Sami politycy powinni,
według Kwaśniewskiego, w
trakcie debaty użyć więcej argumentów
merytorycznych.
Tych, według byłego prezydenta, zabrakło. Kwaśniewski
podkreślał także, że politycy
na posiedzeniu „nakręcili spiralę emocji” – Mam jedną radę
dla parlamentarzystów: jeżeli
się sami nie szanują, to jakiego szacunku oczekują do siebie nawzajem, od wyborców?
– mówił Kwaśniewski. Według
niego, posłowie sami rujnują
swój wizerunek takim zachowaniem, jak właśnie awantura
w Sejmie.

„Gazeta Polska” –
Studium pogardy

Stefan Niesiołowski ani nie
jest psychicznie chory, ani też

12

Rozwaga i

nie jest kimś wyjątkowym w
PO – pisze Tomasz Sakiewicz.
Jego zachowanie to jedynie zupełnie nieprzewidziana
przez strategów tej partii demaskacja planu wykluczenia
poza nawias normalnego życia
społecznego krytyków obecnego systemu. Celem zabiegów
socjotechników pracujących
dla obecnej władzy było takie
poniżenie „wrogich elementów”, by ich los budził strach
i zniechęcenie. Szczególnie
ważne było to w przypadku
dziennikarzy. Każdy, kto się
wyłamywał, podważał ustrojowe pryncypia polegające na tolerowaniu przywilejów dla wybranych, zamykaniu oczu na
niewygodne fakty, szczególnie
dotyczące komunistycznych
służb specjalnych, a ostatnio
Smoleńska, miał skończyć na
medialnym śmietniku(...)
Pogardę okazywali nie tylko
koledzy z innych mediów, ale
też często osoby przypadkowe,
napakowane reżimową propagandą. Kumulacją takiego
zabiegu były wydarzenia pod
Krzyżem Pamięci. Na oczach
policji i dziennikarzy bito i poniżano modlących się ludzi.
Takich scen, a nawet dużo gorszych, jak ta ostatnia z agresywnym działaczem Platformy
Obywatelskiej pod Sejmem,
można było na Krakowskim
Przedmieściu nakręcić dziesiątki. Doświadczyła ich zapewne i sama Ewa Stankiewicz.
W efekcie tej kampanii naładowany nienawiścią działacz
PO zaczął mordować przypadkowych pracowników biura
PiS. To nie otrzeźwiło ani mediów, ani zwolenników rządu.
Niesiołowski atakując Ewę
Stankiewicz, pokazał, co tkwi

w duszy znacznej części tych,
którzy tworzą obecną rzeczywistość. Jeżeli mają do niego
pretensję to o to, że dał się ponieść emocjom i pokazał, jaki
jest naprawdę.
Poniżanie przeciwnika to
ważny element socjotechniki totalitarnej władzy. Lepsi mogą rządzić, bo ci, których przymuszają
do posłuchu, są gorsi, mniej warci, są z PiS-u albo, co gorsza, z
„Gazety Polskiej”. Można więc
bić i odbierać godność, można
nawet całkiem zdegradować
człowieka, byle się nie wydało.

„Rzeczpospolita”:
Bezcenne archiwa
wkrótce nie będą
dostępne

Dane blisko miliona osób
poszkodowanych w czasie II
wojny światowej zebrała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Teraz te zasoby ciągną ją na finansowe dno
Fundacja znalazła się na
krawędzie bankructwa. Nie ma
pieniędzy na przechowywanie archiwum zgromadzonego
przez 20 lat działalności. Jeżeli
nie zdobędzie pieniędzy, to jesienią upadnie. – Roczny koszt
utrzymania naszych zasobów
to 1,5 mln zł, z czego gros pochłania czynsz za pomieszczenie, w którym przechowujemy
dokumenty – opowiada Dariusz Pawłoś, prezes fundacji.
– Nie mamy tych pieniędzy i
nikt nie chce nam pomóc.
Do tej pory fundacja czerpała finanse od niemieckich
firm i od niemieckiego rządu,
które za jej pośrednictwem
wypłacały
odszkodowania
przymusowym pracownikom
wywożonym w czasie wojny
do Niemiec lub innych krajów
okupowanych przez Niemcy
(w tym celu powstała w 1992
r.). Te skończyły się zchwilą
wypłacenia wszystkich należnych świadczeń.
Tymczasem gromadzenie
dokumentacji jest jednym z jej
statutowych celów. Do tej pory
zebrała akta dotyczące ok. 1
mln osób. – To są m.in. oryginalne zdjęcia polskich robotników w Niemczech, pamiętniki,
a nawet – co jest rzeczą nie-

spotykaną – niemieckie przepustki drukowane na płótnie
– opowiada Jerzy Woźniak,
koordynator działu administracyjno-archiwalnego fundacji.

„Niezależna.pl”:
Kupujcie lampy naftowe
i piecyki – kozy

W tle Europejskiego Kongresu Iluzji Gospodarczej, który
odbywa się właśnie w Katowicach – pisze janusz Szewczyk,
główny ekonomista SKOK –
dociera do nas dramatyczna informacja, że chcą nas Polaków
wykończyć prądem. Sprzedawcy i dystrybutorzy energii elektrycznej w Polsce, dodajmy w
dużej mierze zagraniczni nie
będą już od nowego roku niczego uzgadniać z państwem,
regulatorem cen prądu dla gospodarstw domowych.
To może być zabójstwo dla
domowych budżetów, chcą
najwyraźniej „dorżnąć polskie
watahy” prądem. Czyli zbliża
się dla cen prądu w Polsce
moment: hulaj dusza piekła nie
ma. Firmy, które i tak serwują nam prawie że najdroższy
prąd w Europie w relacji do
polskich zarobków ( 0,23 euro/
KWh ) nie będą już musiały się
krygować ze zdzierstwem i liczyć się z czymkolwiek.
Uwolnienie cen dla indywidualnych odbiorców to zapowiedz
drastycznych podwyżek cen
energii i rachunki domowe za
prąd wyższe, nawet o 40 proc.
Średnio do tej pory wyjściowe
propozycje podwyżek cen wynosiły ok. 18-20 proc. Bez żadnej
kontroli ze strony polskiego państwa, które jak widać likwiduje się
samo, ok. 15 mln gospodarstw
domowych zapłaci bajońskie
sumy. I to jeszcze przed wprowadzeniem dramatycznych w
skutkach efektów tzw. limitów
z tytułu CO2 i emisji gazów cieplarnianych. W Portugali mniej
zamożna ludność z powodu
oszczędności i wysokich cen
energii masowo już nabywa lampy naftowe, świece, pali i ogrzewa się, czym się da. Na razie
płoną ogniska, ale jak tak dalej
pójdzie mogą zapłonąć stosy.
W XXI w. również tu nad
Wisłą będziemy wkrótce cho-

„Nasz Dziennik”:
Będzie mniej generałów

W polskiej armii służy obecnie 124 generałów. Ich liczba w
najbliższych latach ma zostać
zmniejszona o połowę. „Nasz
Dziennik” dotarł do źródeł, które mówią o 70, a nawet 56 etatach generalskich.
– Ta redukcja etatów, nie
tylko generalskich, ale również
pułkownikowskich i innych,
powiązana jest z reformą systemu dowodzenia. W planach
jest zmniejszenie ilości dowództw, które mają zastąpić
inspektoraty. Nie ulega wątpliwości, że obecnie jest w armii
za dużo etatów generalskich
– mówi „Naszemu Dziennikowi” wysoki rangą oficer. Chodzi
o reformę pilotowaną przez

MON, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Sztab Generalny
WP i zespół gen. Waldemara
Skrzypczaka, doradcy ministra
Tomasza Siemoniaka.
Jacek Sońta, rzecznik resortu obrony, wskazuje, że prace
są bardzo zaawansowane. –
Nie wiem, czy etaty generalskie
zmniejszone zostaną o połowę, czy taka deklaracja padła.
Natomiast od pierwszej chwili,
kiedy minister Siemoniak objął urząd, te etaty generalskie
są sukcesywnie likwidowane.
Zastępowane są one niższymi
etatami pułkownikowskimi, a
na stanowiska generałów odchodzących w stan spoczynku nie są powoływane kolejne
osoby ze stopniem generalskim
– mówi Sońta. Redukcja etatów
generalskich związana jest ze
zmniejszeniem się liczby naszych żołnierzy w niższych korpusach. – W kolejnych latach
liczba generałów będzie się
nadal zmniejszać. Planowana
jest też redukcja dowództw,
całej struktury dowodzenia. Nie
będzie ich tyle, co teraz, i w takiej konfiguracji, gdzie są Siły
Powietrzne, Wojska Lądowe,
Marynarka Wojenna. Struktura
będzie zupełnie inna. Nie odbędzie się to w tym roku, ale już
w latach 2013-2014 jest to całkiem realne – tłumaczy Sońta.
W opinii gen. rez. Romana
Polki, byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM, redukcja
etatów generalskich to zabieg
PR-owski. – Cięcie etatów generalskich ma taki dobry, mocny wydźwięk propagandowy.
Popatrzcie: zmieniamy, poprawiamy, tniemy. A przecież to
nie może być PR-owski show,
który ma na celu pokazać ministra reformatora, lecz powinno
to mieć przesłanki merytoryczne, których nie widzę – mówi
generał. Polko zaznacza, że
jeżeli liczba generałów jest
zbyt wysoka, należy się temu
przyjrzeć i gdy jest to zasadne, zredukować ją, jednak nie
można tego robić pochopnie.
– Naprawdę jest mnóstwo
rzeczy, które trzeba by było
zreformować,
zredukować,
ale wojsko nie jest strukturą, w
której robi się rewolucje.

„Gazeta.pl”:
Euro będzie klapą?

We Wrocławiu miejsc
w hotelach w dni meczowe

Andrzej Krauze / Uważam Rze

dzić spać z kurami i przechodzić w centrach wielkich miast
na opalanie drewnem, węglem
i czym popadnie. Problem w
tym, że jesień i zima trwa u nas
znacznie dłużej niż w Portugalii czy Grecji. Kogo będzie stać
na ten luksus – Fiat omnis? –
czyli nie 200 zł. za 1 MWh, ale
np. 350-400 zł. Za 10 KWh już
teraz płacimy szokujące 13
euro. W ciągu ostatnich 10 lat
prąd zdrożał o ponad 100 proc.
teraz może wzrosnąć o kolejne
50 proc. w ciągu zaledwie 2
lat. Obecny rząd wychodzi jak
widać z założenia, że bez prądu da się żyć. To może być ten
jedyny wkład naszej władzy w
politykę prorodzinną. Powróćmy do słów wieszcza „ciemno
wszędzie głucho wszędzie co to
będzie co to będzie”. Po zafundowaniu nam pracy do 67 roku
życia, droższych kredytów i leków, wyższych podatków, wysokich – astronomicznych jak
na naszą kieszeń cen benzyny
i diesla, teraz tą „niewdzięczną
watahę chcą dorżnąć prądem”.
Między bajki można włożyć
opowieści o wyborze dostawcy energii, taryfa G stanie się
zabójczym symbolem „zielonej
wyspy”, a zadłużenie gospodarstw domowych tylko w bankach to już 531 mld zł. Długi wobec zakładów energetycznych
będą rosły. Kradzież węgla i
prądu stanie się w tej sytuacji
zjawiskiem nagminnym, dewastacja lasów na cele opałowe
rozkwitnie, świeczki mogą nabrać całkiem nowych walorów,
nie tylko estetycznych.

wciąż jest dużo. Hotelarze
boją się, że pomiędzy meczami w ogóle nie będą mieli
gości. Nie udało się wynająć nawet 30 proc. miejsc w
mieszkaniach oferowanych
kibicom przez wrocławian.
Na campingu Carlsberga
zamiast planowanych 3 tys.
miejsc namiotowych będzie
500.
Jeszcze kilka miesięcy
temu miasto szacowało, że
do Wrocławia podczas Euro
może zjechać nawet 80 tys.
kibiców, ale dzisiaj już nikt nie
jest pewny tej liczby. Zainteresowanie miejscami w hotelach,
hostelach i na campingach jest
małe.
Magdalena Piasecka, prezes miejskiego Convention
Bureau, które odpowiada za
zakwaterowanie podczas Euro
2012, twierdzi, że we wrocławskich hotelach pozostało jeszcze sporo miejsc.
Mniejszym zainteresowaniem, niż się spodziewano,
cieszy się wynajem mieszkań
przez wrocławian. Cena jednej
nocy zaczyna się od stu złotych za osobę. Agencja Jot-Be
Nieruchomości ma w ofercie
nadal ponad 250 miejsc noclegowych, wynająć udało się na
razie nieco ponad sto.
Raczej pustawe będą też
wrocławskie akademiki. A
właściwie jeden – w Akademii
Wychowania Fizycznego. W
pozostałych będą nocować
służby pilnujące porządku
podczas mistrzostw. AWF ma
do dyspozycji 400 miejsc. – Na
razie mamy pełne obłożenie
tylko na dwa dni – podczas
meczu Czechy – Rosja i dzień
po nim. Na ten czas akademik
zarezerwowało rosyjskie biuro podróży. W pozostałe dni
mamy zarezerwowanych ledwie kilkanaście miejsc – mówi
Zdzisław Paliga, kanclerz
AWF.

Wprost 24: Grecja bije
w Polskę, złoty coraz
słabszy

15 maja złoty osłabiał się
względem głównych walut.
Analitycy wskazują, że to skutek przede wszystkim sytuacji
politycznej w Grecji. Po godz.
17.30 euro kosztowało 4,35 zł,
dolar – 3,41 zł, a frank – 3,62
zł.
Rano 15 maja za wspólną
walutę trzeba było zapłacić ok.
4,30 zł, za dolara 3,34 zł, a za
szwajcarskiego franka 3,58 zł.
Radosław Wierzbicki z Noble
Securities ocenił, że we wtorek
do południa złoty umacniał się
do głównych walut ze względu na poprawę nastrojów.
Był to efekt m.in. lepszych od
prognoz danych z niemieckiej
gospodarki. W I kwartale br.
tamtejszy PKB zwiększył się
w ujęciu rocznym o 1,7 proc.,
po wzroście w IV kw. 2011 r. o
1,5 proc. Analitycy spodziewali
się wzrostu o 0,9 proc. W ujęciu kwartalnym wzrósł on o 0,5
proc. Tymczasem ekonomiści
oczekiwali zwyżki o 0,1 proc.
Analityk X-Trade Brokers
Marcin Kiepas stwierdził, że
poprawa sytuacji na złotym
była tylko chwilowa. Słabsze
od prognoz dane o włoskim
PKB oraz zaskakująco mocny
spadek indeksu instytutu ZEW
przypomniały inwestorom o
wszystkich czynnikach ryzykach. W tym o tym najważniejszym, czyli sytuacji w Grecji –
podkreślił Kiepas.
Po południu, po kolejnym
spotkaniu liderów greckich
partii politycznych, które zakończyło się fiaskiem, rzecznik
prezydenta Karolosa Papuliasa poinformował, że konieczne są nowe wybory. Nie podał
daty, ale zgodnie z prawem
wyborczym powinny się one
odbyć w połowie czerwca.
Dodał, że w środę ma zostać
utworzony rząd tymczasowy.
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Droga do doskonałości zawodowej

Stoczniowa „Solidarność”
współpracuje z Politechniką
W poprzednim numerze „Rozwagi” pisaliśmy
o podpisanej umowie o współpracy w zakresie
badań naukowych i realizacji niektórych projektów
i programów dydaktycznych pomiędzy Zarządem
stoczni i Politechniką Gdańską. Z Politechniką
zawarta została również z inicjatywy stoczniowej
„Solidarności” umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu innowacyjnego, współfinansowanego z
funduszy Unii Europejskiej pod hasłem „Droga do
doskonałości zawodowej”
– „Solidarność” starała się
zawsze skutecznie wykorzystywać środki unijne dla zdobywania nowoczesnej wiedzy
przez stoczniowców – mówi
dr Jolanta Sala, kierownik projektu „Droga do doskonałości
zawodowej”. Niestety kończy
się czas w którym stosunkowo
łatwo było pozyskać środki
finansowe na projekty szkoleniowe, pozostały natomiast
jeszcze środki na projekty innowacyjne. I stoczniowa „Solidarność” zdecydowała się
stanąć do znacznie trudniejszego konkursu. We współpracy z Politechniką Gdańską opracowaliśmy projekt
innowacyjny, który wygrał
konkurs i jest realizowany od
pięciu miesięcy. W sierpniu
będzie oceniany pierwszy etap
realizacji naszego projektu.
Współpraca z Politechniką
przebiega bardzo harmonijnie, w spotkaniach na terenie
stoczni uczestniczą pracownicy naukowi PG, którzy z uwagą wsłuchują się w opionie
stoczniowców na temat stosowania nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych.

– Współpracują z nami
dziekani Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa,
profesorowie Politechniki i
innych uczelni, najwyższej
klasy specjaliści z różnych
dziedzin – dodaje Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”
i inicjator wykorzystywania
unijnych środków dla zdobywania nowoczesnej wiedzy
zawodowej przez stoczniowców. Poza Politechniką współpracujemy również z partnerem brytyjskim, a naszym
celem jest unowocześnienie
systemu pozwalającego szkolić w najnowszych technologiach projektowych zarówno
inżynierów, jak i techników i
kwalifikowanych robotników.
Chcemy opracować produkty
umożliwiające lepsze posługiwanie się nowoczesnymi
narzędziami, zwłaszcza komputerowymi, co będzie stanowiło nowe umiejętności poza
zawodem dotychczas wykonywanym
– Dzięki nowym narzędziom, nad których upowszechnieniem
pracujemy,

niezależnie od poziomu wykształcenia będzie ułatwiona
współpraca pomiędzy uczestnikami procesu produkcyjnego. To istotne także z tego
powodu, że np. w wielu zakładach, m.in. w stoczni,
następuje przebranżowienie,
zmiana profilu produkcyjnego. Nie budujemy już tylko
statków, powstają wieże wiatrowe, inne konstrukcje, to
wszystko wymaga uniwersalności, umiejętności płynnego
przechodzenia do nowych
umiejętności. A także posługiwanie się nowym rodzajem
dokumentacji graficznej.
– Nasz projekt bazuje na
jednej z dwóch istniejących
na świecie platform zintegrowanych narzędzi komputerowych typu CAD/CAM/CAE i
ma przygotować innowacyjne
rozwiązania wdrożeniowe na
bardzo wysokim poziomie –
mówi dr Jola Sala. Jeżeli nam
się uda po ośmiu miesiącach
uzyskać akceptującą ocenę, to
projekt będzie trwał do końca
2014 roku. Nasze rozwiąznia
będą sprawdzane w praktyce.
Przez 6 miesięcy sprawdzać
będą wybrani inżynierowie, 6
miesięcy technicy, potem robotnicy (razem 60 osób). Zależy nam na tym by nowymi
narzędziami umieli się posługiwać nie tylko młodzi, ale by
były one dostępne również dla
doświadczonych,
starszych
pracowników. Tak by mogli
oni zwiększać swój potencjał
narzędziowy i wyeksponować
swój potencjał intelektualny,

wykorzystując wieloletnie doświadczenie praktyczne. Na
tym polega innowacyjność,
kreatywność naszego projektu. Chodzi o zdynamizowanie
cennego potencjału kilku tysięcy pracowników Pomorza,
często z długoletnim stażem, a
dziś pracujących nieefektywnie na swoich stanowiskach
inżynieryjno-technicznych.
– W ramach projektu odbędzie się ponad 20 seminariów eksperckich, na każde
przychodzi ok.20 osób, dyskusje są bardzo ciekawe, dużo
oczekują po nich teoretycy,
dla których interesujący jest
kontakt z praktykami. We
współpracy z Politechniką nie
jesteśmy tylko klientem, ale
autentycznymi
partnerami.
Obecnie współpracujemy z
ok.30 praktykami, w połowie
ze stoczni, a docelowo będzie
ich 60. Już obecne nasze doświadczenia
potwierdzają,
że dzięki opracowanym metodom transferu z dużą łatwością, znając np. narzędzia
stoczniowe, będzie można
pracować w innej branży, przy
innej produkcji. Dotychczas,
ze względu na wąskospecjalistyczne przywiązanie do
tradycyjnych narzędzi było
to niemożliwe. Osiągnięte
dotychczas efekty realizacji
naszego projektu wspaniale
się sprawdzają w dyskusjach,
od października zaczynamy
testowanie w praktyce, mam
nadzieję że uzyskamy pełne
potwierdzenie i spełnienie naszych założeń.
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Pielgrzymka do św. Józefa
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w Kaliszu

Nowości w wypożyczalni

Anatomia strachu
reż. Joel Schumacher

Wyścig z czasem
reż. Andrew Niccol

Chciwość
reż. J.C. Chandor

Emocjonujący thriller z udziałem
zdobywców Oscarów Nicolasa Cage
i Nicole Kidman. Uzbrojeni bandyci
napadają na pilnie strzeżoną rezydencję rodziny zaangażowanej w
handel diamentami. Sytuacja wymyka się spod kontroli, rośnie napięcie
psychologiczne pomiędzy skonfliktowanymi napastnikami, a członkami bogatej rodziny, która dopiero w
atmosferze napadu poznaje swoje
głęboko skrywane tajemnice.

Film mówi o świecie w którym
bardziej niż pieniądze liczy się czas,
dosłownie każda sekunda. Justin
Timberlake i Amanda Seyfried ścigają się z czasem, co nie pozostaje bez
wpływu na tempo filmu. Fałszywie
oskarżony o morderstwo Timberlake
musi walczyć o przeżycie w świecie
gdzie czyhają nań co krok niebezpieczeństwa.

Debiutujący reżyser i scenarzysta
zrealizował doskonałe kino nominowane w kategorii scenariusz do
Oscara 2012. W rewelacyjnej obsadzie (Kevin Spacey, Jeremy Irons,
Demi Moore, Paul Bertany i Stanley
Tucci) toczy się trzymająca w napięciu akcja w środowisku analityków
Wall Street. Niepokojące dane finansowe mogą doprowadzić do bankructwa potężna firmę inwestycyjną.
Zagrożona jest nie tylko firma, ale
przyszłość globalnej gospodarki.

Elita zabójców
reż. Gary McKendry

J. Edgar
reż. Clint Eastwood

Ścigani
reż. Wayne Kramer

W filmie zawodowi zabójcy polują
na byłych żołnierzy z elitarnej jednostki. Jason Statham, Robert De
Niro i Clive Owen porywają swą grą w
opartym na bestsellerowej powieści
Ranulpha Fienesa kinie akcji. Były
komandos wraca do gry by uratować
przyjaciela. A to wymaga likwidacji
trzech zawodowych zabójców, zaangażowanych przez starego wroga...

Leonard DiCaprio występuje w roli
J. Edgara Hoovera, kontrowersyjnego choć cieszącego się uznaniem
szefa Federalnego Biura Śledczego
(FBI), na którego czele stał przez
prawie 50 lat. Hoower budził strach i
szacunek, niechęć i podziw, był człowiekiem, który skutecznie potrafił odkrywać prawdę, ale równie skutecznie ją ukrywał. Film ma znakomitą
obsadę i ujawnia niektóre ze skrytych
głęboko tajemnic długoletniego szefa
FBI, które tak mocno ważą na jego
niejednoznacznym wizerunku.

American dream, amerykański
sen, marzenie o dobrobycie to legenda i cel działań tysięcy ludzi. Pierwszy
krok - to dostanie się na teren Stanów
Zjednoczonych, najczęściej nielegalnie. I od tego momentu jest się ściganym. Film przedstawia mozaikę
kulturową nielegalnych imigrantów,
których akcją deportacyjną zajmuje
się Urząd ds. Emigracji i Ceł USA.
Jego oficer (Harrison Ford) popada
w konflikt z obowiązkami angażując
się w pomoc jednej z nielegalnych
imigrantek...

Wypożyczalnia bezpłatna
dla członków NSZZ „Solidarność”

