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Stocznia Gdańska

Z inicjatywy studentów ASP na bramie nr 2 Stoczni Gdańsk „Solidarność” przesłoniła Lenina
fot. Ryszard Kuźma

Stanowisko Komisji Krajowej „S” w sprawie podpisu prezydenta pod ustawą ’67

I tak wygramy!
Prezydent Bronisław Komorowski poinformował
w piątek,1 czerwca, że postanowił podpisać ustawę dotyczącą podwyższenia i zrównania wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.
Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego rząd
Donalda Tuska rozpocznie już od 1 stycznia przyszłego roku. O propozycjach ustaw okołoemerytalnych z prezydentem Bronisławem Komorowskim
rozmawiali reprezentanci klubów parlamentarnych.
W spotkaniu nie wziął udziału szef PiS Jarosław
Kaczyński. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie przepisów ustawy emerytalnej ma zostać skierowany przez Prawo i Sprawiedliwość od
razu po złożeniu pod nią podpisu przez prezydenta.
Z oburzeniem przyjmujemy decyzję Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Bronisława Komorowskiego
w sprawie podpisania ustaw
podnoszących wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67
lat - stwierdza Komisja Krajowa „Solidarności”. Uznajemy
spotkania Pana Prezydenta ze
związkowcami i partiami politycznymi w ramach tzw. konsultacji za teatrzyk, mający na
celu pozorowanie podejmowania decyzji w sytuacji, gdy
od samego początku decyzja
ta była przesądzona.
Jeszcze raz przypominamy
Panu Prezydentowi słowa,
które wypowiedział 28 czerwca 2010 r. jako kandydat na
prezydenta podczas wyborczej debaty:
(…) w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku
emerytalnego. – Można stworzyć możliwość wyboru – na
przykład łącznie z wyższą
emeryturą. Nic na siłę”. Czujemy się okłamani!
Nie jest prawdą, że przygotowana przez rząd ustawa
daje przyszłym emerytom
prawo wyboru. Biorąc pod
uwagę niskie wynagrodzenia
większości Polaków oraz brak

stabilizacji zatrudnienia wybór ten będzie między głodowym świadczeniem i pracą do
śmierci.
Krytycznie
oceniamy
ofertę Pana Prezydenta, że ta
ustawa jest początkiem prac
nad rozwiązaniami osłonowymi. Dotychczasowy brak
jakiejkolwiek debaty na temat
prawdziwej reformy systemu
i bierna postawa głowy państwa przy żenującym spektaklu przepychania tej ustawy
„kolanem” i w ogromnym
pośpiechu, utwierdza nas w
przekonaniu, że są to kolejne deklaracje bez pokrycia.
Zdumiewa, że zlekceważenie
przez koalicję rządową opinii
milionów Polaków, którzy
poparli ideę referendum emerytalnego w sprawie utrzymania obecnie obowiązujących
rozwiązań, pod którym NSZZ
„Solidarność” zebrała ponad
2 mln podpisów odbyło się
przy milczącym przyzwoleniu Prezydenta. To niestety pokazuje, że Bronisław
Komorowski jest lojalnym
funkcjonariuszem partyjnym,
a nie niezależnym organem
państwa, mającym chronić
społeczeństwo przez głupotą
i arogancją władzy.

Ustawa, która ma działać
przez dziesięciolecia, przyjmowana wbrew społeczeństwu (82 proc. jest jej przeciwna) i opozycji prędzej czy
później zostanie uchylona.
Takie reformowanie kraju jest
nieracjonalne i przeczy zdrowemu rozsądkowi.
Politycy, którzy zlekceważyli opinię swoich wyborców nie pozostaną w swoich
decyzjach anonimowi. „Solidarność” ma swoje struktury w całej Polsce. Ma swoje
oddziały i siedziby nie tylko
w dużych miastach, ale i tych
całkiem małych. Ma środki,
doświadczonych ludzi, którzy
niejednego polityka wspierali
w czasie wyborów. Teraz ci ludzie będą robić antykampanię
tym, którzy działają na szkodę społeczeństwa. Każdemu
z nich! Z imienia i nazwiska.
Dotyczy to również urzędującego Prezydenta.
Jeszcze raz protestujemy
przeciwko nazywaniu podniesienia wieku emerytalnego - reformą. Tej dotkliwej
dla społeczeństwa operacji
nie towarzyszą żadne działania osłonowe, a od tego
wszelkie działania powinny
się zaczynać. Nie zgadzamy
się z opinią, że Polaków trzeba zmuszać do wydłużania
aktywności zawodowej, bo
za wcześnie przechodzą na
emeryturę. Obowiązujący w
Polsce system emerytalny zawiera już materialne zachęty
do dłuższej pracy. Do polityków należy teraz stworzenie
warunków umożliwiających
dłuższą aktywność zawodową.
Bez względu na decyzję
dotyczącą podniesienia wieku
emerytalnego, z którą będziemy walczyć aż do jej uchyle-

nia, podtrzymujemy naszą gotowość do rzetelnych dyskusji
na temat faktycznych, a nie
fikcyjnych rozwiązań na rzecz
polityki rodzinnej, rozwoju
usług publicznych czy tworzenia stabilnych miejsc pracy.
Jednak te działania wymagają
rzetelnej dyskusji, a nie lekceważenia opinii partnerów społecznych, jak to miało miejsce
przy forsowanych przez rząd
ustawach wydłużających wiek
emerytalny.
Liczymy, że Pan Prezydent wywiąże się z obietnicy
złożonej podczas spotkania
z przedstawicielami Związku, 25 maja br. Wręczyliśmy
wówczas Panu Prezydentowi
projekty ustaw przygotowane
przez NSZZ „Solidarność”: w
sprawie podwyższenia płacy
minimalnej, o pracy tymczasowej i tzw. umowach śmieciowych. Wejście ich w życie
z jednej strony poprawiłoby
sytuację pracowników, a z
drugiej zwiększyłoby przychody systemu ubezpieczeń
społecznych.
Pomimo tej niefortunnej
decyzji, apelujemy do Pana
Prezydenta o szczególne zainteresowanie zarówno tymi
projektami, jak i jakością dialogu społecznego w Polsce.
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Związkowcy przed sądem

Polityczny proces
na miarę perfidnej prowokacji
22 maja w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego
dla Warszawy – Śródmieścia odbyła się rozprawa
przeciwko związkowcom Solidarności ze Stoczni Gdańskiej oraz Huty Cegielski – Poznań S.A.
Karol Guzikiewicz, Zbigniew Stefański oraz Robert
Puszcz zostali oskarżeni na podstawie art. 349
kodeksu postępowania karnego o czynną napaść
na policjantów, co jest zagrożone karą do 10 lat
pozbawienia wolności. Rzekoma liczba poszkodowanych przez związkowców funkcjonariuszy to 79,
a jednym z zarzutów wobec Karola Guzikiewicza
było rzucenie w nich płonącą kukłą premiera.
– To proces polityczny,
gdyż posadzono na ławie
oskarżonych
przywódców
związkowych, żeby ich zastraszyć i żeby więcej nie prowadzili demonstracji. Prokuratura 3 lata temu obiecywała,
że innym osobom, które spowodowały zagrożenie życia
i zdrowia, też zostaną postawione zarzuty. Nic takiego się
nie stało. To dowodzi podłoża
politycznego procesu. Chodzi o uciszenie przywódców
Stoczni Gdańskiej i Zakładów
Cegielskiego – powiedział
Tygodnikowi
Solidarność
mecenas Waldemar Kosiński,
obrońca związkowców.
Rząd Donalda Tuska w
2009 roku podjął decyzję o likwidacji przemysłu stoczniowego, w wyniku czego straciło
pracę 10 tysięcy pracowników
polskich stoczni oraz kilkadziesiąt tysięcy pracowników
firm kooperujących. Dlatego
29 kwietnia 2009 roku naprzeciwko głównego wejścia do
Sali Kongresowej w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie,
gdzie odbywał się kongres
Europejskiej Partii Ludowej,
do której należą PO i PSL,
pikietowali związkowcy z Cegielskiego. Później dołączyli
do nich pracownicy ze Stoczni
Gdańskiej. Podpalono opony i
kukłę Donalda Tuska. Protestujący tłum został skierowa-
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ny przez służby porządkowe
w wąski, odgrodzony korytarz
przed Pałacem Kultury. Gdy
doszło do przepychanek z policją, ta bez ostrzeżenia użyła
gazu. Do dziś nie wiadomo,
jakiego. Nie był to zazwyczaj
używany gaz łzawiący, tylko
najprawdopodobniej gaz pieprzowy w nieznanym stężeniu.
Ludzie mieli po nim mdłości,
zawroty głowy, porażenie
wzroku, podrażnienie dróg
oddechowych, wymiotowali
krwią, doznawali poparzeń
skóry. Jeden ze stoczniowców
dostał ataku padaczki.
– Mieliśmy argumenty,
świadków, wśród nich posła
Andrzeja Jaworskiego (PiS),
senatora Mieczysława Gila
(PiS), a także nagrania kamerą, gdzie widać, jak policja z
premedytacją oblewała ludzi
tą paraliżującą i żrącą cieczą –
powiedział „Naszemu Dziennikowi” Karol Guzikiewicz.
Teraz rozpoczyna się pokazowy, zagrożony karą do 10 lat
pozbawienia wolności proces
mający na celu ewidentne zastraszenie.
Policja gazowała, chociaż
nie było takiej potrzeby – naprzeciwko 150 związkowców
stało ponad 1000 policjantów
w pełnym opancerzeniu bojowym. W efekcie użycia gazu
ponad 30 osób zostało rannych. Sami policjanci mieli 3

W oczekiwaniu na rozprawę w warszawskim sądzie

zagazowanych i lekko poparzonych funkcjonariuszy.
Bezpośrednio po zajściach
rozpoczęło się wybielanie
działań policji. – Nie użyto
tam gazu bojowego, armatek
wodnych czy farby. Do spacyfikowania użyto tylko pałek
oraz gazu pieprzowego. Ten
gaz nie stanowi zagrożenia
dla życia i zdrowia, a na pewno jest mniej szkodliwy niż
dym z opon, które palili demonstranci – mówił rzecznik
policji Mariusz Sokołowski.
Pomimo zeznań ponad dwustu
świadków potwierdzających
zajścia w Warszawie, sprawę
o nadużycie władzy umorzono. Natomiast rok po zajściach
warszawska prokuratura wytoczyła bezpodstawne zarzuty
karne wobec demonstrantów
ze Stoczni Gdańskiej oraz Zakładów Cegielskiego.
Rozprawa 22 maja rozpoczęła się od wyproszenia pracowników Stoczni Gdańskiej i
Zakładów Cegielskiego z sali
przez sędzię Annę Kwiatkowską. Również nie pozwolono
wejść na salę mediom. Zapytana przez Tygodnik Soli-

darność o przyczynę, sędzia
Kwiatkowska stwierdziła, że
na rozprawę przygotowawczą
media nie mają wstępu i relację należy przygotować spoza
sali sądowej.
W czasie rozprawy przeprowadzono pod sądem pikietę, w której uczestniczyło kilkudziesięciu związkowców ze
Stoczni Gdańskiej i Zakładów
Cegielskiego.
– Poszkodowany, ofiara
nie może być traktowany, jak
przestępca – mówił organizator protestu pod sądem Fryderyk Radziusz. – Będziemy
wspólnie walczyć o prawdę
i sprawiedliwość – dodaje
Marek Tyliński z Zakładów
Cegielskiego. Pomimo wcześniejszych informacji na procesie nie pojawił się nikt ze
Stowarzyszenia Amnesty International, Komitetu Helsińskiego i Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka czy biura
Rzecznika Praw Obywatelskich.
– To kolejna farsa ze strony
rządu. Rozpoczynają się znowu procesy polityczne. Nasi
adwokaci złożyli wniosek o

doprowadziły do poparzenia
także funkcjonariuszy – mówi
„Tygodnikowi Solidarność”
Karol Guzikiewicz. – Czy to
były właściwe środki? Czy
użyty sprzęt dozował je właściwie? Czy policjanci byli
odpowiednio przeszkoleni?
Pytań jest wiele. Użycie gazu
łzawiącego nie powinno powodować poparzeń, omdleń,
wywoływać ataku padaczki.
Wnioskowaliśmy o dołączenie tych pytań do akt sprawy.
Ta sprawa ma charakter nagonki na Stocznię Gdańską,
zakłady Cegielskiego i cały
związek Solidarność. Kulminacja w procesie następuje w
momencie, gdy rozpoczynają
się masowe protesty różnych
środowisk w Polsce. Stąd aktywność prokuratury, by na życzenie rządu zrobić porządek
ze związkowcami – ocenia.
Pełnomocnicy oskarżonych, mecenasi Waldemar i
Krystyna Kosińscy, złożyli
wnioski o umorzenie postępowania z uwagi na niepopełnienie czynu przez oskarżonych.
– Następnie na wypadek nieuwzględnienia tych wniosków

Fot. Paweł Glanert

cofnięcie całej sprawy do prokuratury, względnie jej umorzenie. My, poszkodowani,
jesteśmy w tej sprawie oskarżonymi – komentował Zbigniew Stefański. – Następna
rozprawa odbędzie się 5 października, ale nasza obecność
nie jest na niej obowiązkowa,
więc wtedy nie będzie odczytywany akt oskarżenia. Żądamy przeprowadzenia eksperymentu, który udowodni naszą
niewinność, czyli odtworzenia
tego, co się zdarzyło pod Pałacem Kultury. Wtedy okaże
się, kto ponosi winę i kto powinien ponieść konsekwencję
tych działań.
Przypomnijmy, że ponad
20 osób zostało po zdarzeniach w Warszawie hospitalizowanych.
– W tym oskarżeniu jest
wiele wątków. Środki użyte
przez policję nie były adekwatne do sytuacji, użyto
gazu bojowego, nie odwołano manifestacji, nie było dróg
ewakuacji, użyte środki chemiczne, o czym dowiedzieliśmy się już po zdarzeniu, po
przeproszeniu przez policję,

Po interwencji policji – Warszawa, 29 kwietnia 2009 r.

złożyliśmy wniosek o zwrot
sprawy do prokuratury, gdyż
zebrany materiał dowodowy
i akta sprawy zawierają istotne braki, których nie da się
usunąć w postępowaniu sądowym – mówi mec. Krystyna
Kosińska. Gdyby jednak doszło do rozpoczęcia procesu,
pełnomocnik
oskarżonych
zapowiada złożenie kolejnych
wniosków dowodowych, z

których główny będzie dotyczył działań podjętych przez
funkcjonariuszy podczas zabezpieczenia manifestacji z
29 kwietnia, a w szczególności, czy były one adekwatne
do zaistniałej sytuacji i czy
nie doszło do przekroczenia
uprawnień i sprowokowania
pewnych sytuacji. Sąd odniesie się do wniosków obrony 4
października.

Roman Gałęzewski:

400 zł premii dla najbardziej pracowitych

– Są dwa nowe elementy
poprawiające sytuację płacową pracowników Stoczni Gdańsk – mówi Roman
Gałęzewski, szef stoczniowej „Solidarności”. 30 maja
związki zawodowe zawarły
porozumienie z Zarządem
Stoczni w sprawie zasad adaptacji do pracy w zawodach
bezpośredniej produkcji. Obie
strony liczą, że efektem porozumienia będzie zwiększenie
motywacji do podejmowania
pracy w stoczni, co pozwoli
usupełnić obecne niedobory
kadrowe. Przepisy weszły w
życie od 1 czerwca.
– W stoczni brakuje spawaczy i monterów we wszystkich segmentach prowadzonej
produkcji, także w oddziale
w Chojnicach. Wprowadze-

nie okresu adaptacyjnego
obejmuje
nowoprzyjętach
pracowników produkcyjnych
(grupa D10), zarówno z doświadczeniem zawodowym
jak i dopiero szkolonych, a
także pracowników stoczni
wytypowanych do przekwalifikowania. W przypadku
przyjmowanych pracowników
z doświadczeniem produkcyjnym dodatek adaptacyjny
obowiązywać będzie przez
jeden miesiąc, w przypadku
szkolonych, głównie uczniów
– 2 do 3 miesięcy. Pracownicy
stoczni przekwalifikowywani
objęci będą adaptacją przez 2
miesiące. Wszystkim grupom
w czasie przystosowywania
się do nowych umiejętności
przysługuje premia adaptacyjna i dodatek adaptacyj-

ny wyrażony w godzinach.
Dodatek adaptacyjny przysługuje pracownikowi tylko
raz w okresie zatrudnienia w
stoczni. Fundusz premiowy
adaptacyjny stanowić będzie
wyodrębnioną część funduszu premiowego pracowników bezpośredniej produkcji.
Funduszem tym dysponował
będzie mistrz bezpośredniej
produkcji, a jego podział ma
charakter uznaniowy.
Drugim, istotnym, elementem płacowym są wprowadzone przez Zarząd Stoczni od 1
czerwca na okres 3 miesięcy
(miejmy nadzieję że i na dłużej) nagrody dla najlepszych,
najbardziej wydajnych, pracowników
bezpośredniej
produkcji. Nagrody te, w
wysokości 400 zł brutto, pre-

miować będą zaangażowanie,
nienaganną frkwencję i niski
poziom absencji pracowników bezpośredniej produkcji
(grupa D10). Nagrody przyznawane będa przez Zarząd
na wniosek przełożonego, zaakceptowany przez Dyrektora
Produkcji.
– Mam nadzieję – dodaje Roman Gałęzewski – że
podjęte od 1 czerwca deczje
przyczynią się do poprawy
sytuacji kadrowej w grupach produkcyjnych stoczni,
zwiększą
zainteresowanie,
zwłaszcza ludzi młodych, pracą w naszym zakładzie, a także finansowo będą wyróżniać
tych pracowników produkcji,
którzy wykazują szczególną
obowiązkowość i zaangażowanie w pracy.
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Postulaty płacowe „Solidarności”:

1626 zł płaca minimalna
Minimalne wynagrodzenie na poziomie 1626
zł, odmrożenie płac w
sferze budżetowej i ich
wzrost o 9 proc. to niektóre propozycje „Solidarności” w sprawie
wzrostu wynagrodzeń w
2013 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” przyjęło wczoraj stanowisko w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń
oraz emerytur i rent w 2013 r.
Zgodnie z przedstawionymi
przez rząd prognozami wzrostu PBK oraz inflacji, NSZZ
„Solidarność” domaga się:
• wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na poziomie nie
mniejszym niż 9 proc.
• wzrostu minimalnego wynagrodzenia na poziomie
nie mniejszym niż 8,4 proc.
(1626 zł)
• wzrostu emerytur i rent na
poziomie nie mniejszym
niż prognozowana stopa inflacji na 2013 r. (2,7 proc.)

plus 50 proc. realnego
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2012.
„Solidarność”
wskazuje
również, iż nominalny wzrost
wynagrodzeń w gospodarce
narodowej powinien wynosić
nie mniej niż 5,6 proc.
Od 2007 r. prognozowane
przez rząd wskaźniki cen towarów i usług znacząco różnią
się od rzeczywistego wzrostu
inflacji. W 2011 r. zakładano
inflację na poziomie 2,3 proc.
a na koniec roku wynosiła ona
aż 4,3 proc. Podobnie jest w
tym roku. W ustawie budżetowej zakładano inflację na
poziomie 2,8 proc. a już teraz
Ministerstwo Finansów przewiduje, że inflacja na koniec
roku będzie nie mniejsza niż
4 proc.
– To oznacza, że wzrost
płac w wielu sektorach gospodarki nie nadąża za inflacją.
Wzrastają koszty utrzymania
mieszkań czy ceny żywności.
To największa część domowych budżetów. Wydaje się,
że w przyszłym roku progno-

Wieże dla Siemensa,
stalowe konstrukcje
dla Obwodnicy Południowej
W czwartek 17 maja zakończyła się operacja załadunku
12 sekcji wież wiatrowych z Nabrzeża Kaszubskiego Stoczni
Gdańsk. Statek „Apollo” udał się z nimi do Szwecji, która jest
miejscem docelowym tego zamówienia. Był to pierwszy transport dla firmy Siemens. Na pokładzie znalazły się w sumie sekcje
trzech kompletnych wież wiatrowych.
Kolejne 12 sekcji, tym razem zamówionych przez Nordex,
opuściło zakład w poniedziałek, 21 maja. W gotowości czekają
kolejne elementy wież dla Siemensa. Ich transport planowany
jest na najbliższe dni.
Dobiegają końca prace na Obwodnicy Południowej Gdańska.
Nowa trasa, której znaczna część przebiega wiaduktami, budowana były przy współudziale Stoczni Gdańsk, która dostarczyła
wielkogabarytowe elementy stalowe, wykonane w oddziale w
Chojnicach. Nowa trasa odciąży centrum miasta od transportu
towarowego, łącząc port z autostradą A1.
fot. Paweł Glanert
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zowana i rzeczywista inflacja
również będą się różnić. Niestety na niekorzyść pracowników – tłumaczy Henryk Nakonieczny, członek prezydium
KK NSZZ „S” odpowiedzialny za dialog społeczny.
W przyjętym stanowisku
prezydium zaznacza, że „Solidarność” zastrzega sobie prawo korekty swoich propozycji
w przypadku zmiany przez

rząd prognozowanych wskaźników makroekonomicznych
na 2013 r. (wzrost PKB i inflacji).
Przedstawienie własnych
propozycji wzrostu wynagrodzeń wynika z ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Zgodnie z
nią partnerzy społeczni przedstawiają swoje prognozy do
końca maja.

Najniższe w Europie
świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne w Polsce należą do najniższych
w Europie i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie
miałoby się to zmienić.
- Zamrożenie przez ostatnie osiem lat progów dochodowych spowodowało, że zasiłków rodzinnych zostało pozbawionych aż 2,8 mln dzieci. Niestety zaproponowana przez
rząd waloryzacja jest tak niewielka, że dostęp do nich zyska
dużo mniej dzieci niż go straciło – mówi Zbigniew Kruszyński z Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S”.
Zgodnie z rządową propozycją kryterium dochodowe
uprawniające do zasiłku rodzinnego wzrośnie od listopada
tego roku do 539 zł (obecnie 504 zł) i 623 zł (583 zł) w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.
Drugi etap podwyżki nastąpiłby w 2014 r.

Do boju Polsko!

zdjęcia: www.bialoczerwoni.com

XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Starogardzie Gdańskim

„Nie” dla emerytur 67 l Lenin na bramie stoczni
to hańba l Regionalny Fundusz Rozwoju Związku
Walka z podniesieniem wieku emerytalnego – w tym
konieczność przeprowadzenia przedterminowych
wyborów parlamentarnych, które pokazałyby realne
poparcie społeczne dla zmian w systemie emerytalnym – oraz utworzenie od 2013 r. Funduszu Rozwoju
Związku – to najważniejsze tematy XIII Walnego
Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” 29 maja w Starogardzie Gdańskim.
Na miejsce zebrania nieprzypadkowo wybrano Fabrykę Mebli Okrętowych
FAMOS w Starogardzie Gd.
Jak powiedział w swoim wystąpieniu prezes tej firmy Irek
Karaśkiewicz, strategia przedsiębiorstwa nie zakłada zysku
za wszelką cenę, kosztem alienacji człowieka.
– Firma wybrała drogę budowy kapitału społecznego,
zaufania i współpracy z pracownikami – mówił prezes FAMOS-u, a potwierdzeniem jego
słów może być wysoki procent
uzwiązkowienia w przedsiębiorstwie (w styczniu br. KZ
NSZZ „S” w Fabryce Mebli
Okrętowych otrzymała wyróżnienie w tej kategorii w konkursie „Razem bezpieczniej!”).
W imieniu przewodniczącego „S” Piotra Dudy wystąpił jego zastępca Tadeusz
Majchrowicz. – Na Region
Gdański zawsze można liczyć. Dziękuję przede wszystkim za wielką aktywność od
grudnia 2011 r. związaną z
walką z podniesieniem wieku
emerytalnego – powiedział
Majchrowicz, przypominając
m.in., że to członkowie Regionu Gdańskiego „S” rozpoczęli
w marcu pikietę przed kancelarią premiera w Warszawie.
W tym kontekście zapowiedział, że batalia w tej sprawie
będzie trwać aż do momentu,
gdy rządowe cele podniesienia wieku emerytalnego trafią
do kosza.
Podsumowując
połowę
obecnej kadencji (2010-2014)

przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Krzysztof Dośla poinformował, że obecnie w Regionie
w 418 organizacjach zrzeszonych jest 39 600 członków.
Przywrócenie napisu „im.
Lenina” na bramie nr 2 Stoczni
Gdańskiej szef gdańskiej „S”
uznał za promowanie jednego
z największych zbrodniarzy
XX w. i dzielenie społeczeństwa. Odniósł się ponadto do
ostatnich ataków na Związek. – Nigdy nie sądziłem,
że w 2012 r. z ust pierwszego
przewodniczącego „S” padną słowa o pałowaniu związkowców, którzy domagali się
przecież realizacji postulatów
z Sierpnia ’80 – powiedział
Krzysztof Dośla.
Członek Prezydium ZRG
NSZZ „S” Jacek Rybicki
przedstawił delegatom projekt nowej strony internetowej
Regionu Gdańskiego, obecnie
funkcjonującej w trybie testowym. Jak powiedział, wkrótce
ma się ona stać kolejnym elementem trójczłonowego systemu informacyjnego gdańskiej
„Solidarności”. Materiały z
„Magazynu Solidarność”, biuletynu „iBiS” oraz strony mają
się wzajemnie przenikać, dostarczając członkom Związku
szybkiej i precyzyjnej informacji w formie, jaką dana osoba preferuje (drukowana lub
elektroniczna). Najważniejsze
funkcje nowej strony internetowej to m.in. słowniczek pojęć związkowych, słowniczek
pracownika, bieżące komuni-

katy dla członków Związku,
dział historyczny, pośrednictwo i informacje z rynku pracy
oraz oczywiście aktualności.
Strona będzie również umożliwiała przesyłanie informacji o działalności organizacji
związkowych bezpośrednio
przez jej członków.
Podczas obrad w Starogardzie Gd. przyjęto dokumenty
XIII WZD Regionu Gdańskiego dot. obecnej sytuacji
w regionie i kraju, tworzenia
dobrych miejsc pracy, edukacji historyczno-politycznej w
polskich szkołach, obrony Telewizji Trwam oraz ws. działań na rzecz rozwoju Związku.
Największą dyskusję wywołał projekt uchwały ws. działań
na rzecz rozwoju Związku, w
tym zwiększenia środków finansowych na ten cel. Zgadzając się co do słuszności samej
idei, delegaci zwracali uwagę
na wypracowanie sposobu finansowania, który zgodny byłby z dokumentami NSZZ „S”
oraz bieżącą działalnością organizacji zakładowych. Przewodniczącemu ZRG Krzysztofowi
Dośli udało się jednak przekonać delegatów do skierowania
tego projektu do dalszych prac
i dyskusji w innych organach
Regionu Gdańskiego, w tym w
poszczególnych organizacjach
związkowych.
W przyjętej ostatecznie
uchwale ws. działań na rzecz
rozwoju Związku uzgodniono utworzenie regionalnego
Funduszu Rozwoju Związku,
tworzonego w części z budżetu Zarządu Regionu, w części
z dobrowolnych wpłat organizacji zakładowych. Fundusz
ma być powołany od stycznia
2013 r. Podstawą prawną takiego działania jest par. 74 ust.
4 Statutu NSZZ „S”.
„Wobec
lekceważenia
przez obecną koalicję rządzą-

cą woli społeczeństwa poprzez
forsowanie zmian niekorzystnych dla milionów Polaków,
odrzucenia
konstytucyjnej
zasady dialogu jako metody
wypracowania społecznego
konsensusu, WZD uważa, że
jedyną skuteczną metodą jest
poddanie się woli wyborców
w drodze przedterminowych
wyborów” – przyjęto m.in. w
stanowisku WZD ws. obecnej
sytuacji w regionie i kraju.
Niejako w nawiązaniu
do tego dokumentu podczas
XIII WZD w Starogardzie
Gdańskim przyjęto również
stanowisko „Dobre miejsca
pracy podstawą rozwoju i bezpieczeństwa”, odnoszące się
m.in. do podnoszonego często podczas spotkania tematu
umów śmieciowych. Dokument jednoznacznie negatywnie ocenia takie praktyki.
Zebranie gdańskiej „S”
opowiedziało się za – zgodnie
z europejskimi wskazaniami
w tym zakresie – „wsparciem
dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy, opartych
na umowach o pracę zawieranych na czas nieokreślony”.
„XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ »Solidarność«
wyraził swoje głębokie oburzenie z powodu umieszczenia
przy wejściu do Stoczni Gdańskiej bramy z napisem Stocznia Gdańska im. Lenina.
XIII WZD przyjęło również apel ws. edukacji historyczno-patriotycznej w polskich szkołach, popierający
działania protestacyjne podejmowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu
Gdańskiego w obronie patriotycznego i wychowawczego
wymiaru polskiej szkoły, któremu zagraża obecnie wdrażany nowy system nauczania
przedmiotów ogólnokształcących, a szczególnie historii.
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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.
„Rzeczpospolita”:
Kaczyński o rządzie
Olszewskiego

To był dobry rząd, sprostał
wielu wyzwaniom, w tym trudnej sytuacji gospodarczej - tak
o gabinecie Jana Olszewskiego, w 20. rocznicę jego upadku, mówił szef PiS Jarosław
Kaczyński
- To był dobry rząd, nie tylko dlatego, że jako pierwszy
postawił w praktyczny sposób
zasadnicze sprawy polskiej
niepodległości,
demokracji,
statusu polskich obywateli (...).
To był dobry rząd także w zwykłym wymiarze - powiedział
Kaczyński podczas rocznicowej konferencji w Sejmie, zorganizowanej przez PiS.
Kaczyński podkreślił też, że
rząd Olszewskiego uporał się z
postępującym spadkiem PKB
oraz walczył z nieuczciwą prywatyzacją. - Rząd podjął wysiłek zmierzający do tego, żeby
powstrzymać prywatyzację w
ówczesnym, bardzo szczególnym wymiarze. Tak często
przywoływana i atakowana
ręka aferzysty zamiast ręki
rynku, to był bardzo celny skrót
myślowy opisujący ówczesne
stosunki - zaznaczył.
Według lidera PiS rząd Olszewskiego - jako pierwszy po
1989 roku - nadał polskiej polityce zagranicznej „opcję pronatowską”.
Jak mówił lider PiS, ekipa
Olszewskiego podjęła się zadania likwidacji „sieci oplatających Polskę” - sieci nomenklatury postkomunistycznej i sieci
służb specjalnych i ich współpracowników.
Dodał, że ciągle nie padła
odpowiedź na pytanie posta-
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wione w ostatnim wystąpieniu
Olszewskiego jako premiera
z 1992 roku: „czyja jest Polska?”.

„Nasz Dziennik”:
Wychowanie kosztuje

Utrzymanie i wychowanie
jednego dziecka w okresie od
jego narodzin do osiągnięcia
20. roku życia kosztuje około
176 tys. zł - wynika z raportu
„Koszty wychowania dzieci w
Polsce 2012” przygotowanego przez Centrum im. Adama
Smitha. Autorzy badania wskazali, że przy dwojgu dzieciach
koszty wzrastają do 317 tys.
zł, przy trojgu - do 422 tys. zł,
a przy czworgu dzieciach - do
około 528 tys. złotych. - Jeśli
do sumy tej dodamy koszty
utrzymania i kształcenia na
poziomie wyższym, to wynik
należałoby zwiększyć o co
najmniej 55 tys. zł na każde
dziecko - stwierdzili eksperci
z Centrum im. Adama Smitha.
Ponadto podkreślili, że skoro utrzymanie, wychowanie
i wykształcenie trojga dzieci
kosztuje 587 tys. zł, to pracujący rodzice muszą osiągnąć w
ciągu prawie ćwierćwiecza dochody przed opodatkowaniem
- przyjmując stawkę 19 proc.
- rzędu 698,5 tys. złotych. Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski
stwierdził, że znacznym obciążeniem dla rodzin z dziećmi
jest podatek VAT.

„niezależna.pl”:
Sensacyjny dokument nt.
Wałęsy

W Archiwum Służb Bezpieczeństwa (Archiv bezpečnostních složek) odnaleziono

sensacyjne materiały z okresu
PRL dotyczące Lecha Wałęsy.
Dokument został przekazany dr. hab. Sławomirowi Cenckiewiczowi przez dr. Petra
Blažka, jednego z najbardziej
znanych czeskich historyków.
Jest to notatka z rozmów
przeprowadzonych przez towarzyszy czechosłowackich z
dyrektorem Departamentu III
„A” gen. bryg. Władysławem
Ciastoniem na początku 1981
r. Dokument zatytułowany
„Informacja o niektórych doniesieniach naczelnika Departamentu III »A« Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych PRL”
pochodzi z marca 1981 r.
„Co do współpracy Wałęsy
z funkcjonariuszami polskiej
Służby Bezpieczeństwa, Ciastoń oznajmił, że do pozyskania Wałęsy doszło w roku 1970
w czasie strajków na Wybrzeżu. Informacje podobno pisał
własnoręcznie. Podpisywał też
potwierdzenia odbioru kwot
pieniężnych, które otrzymywał
za współpracę. Ciastoń nie
wie, kiedy skończyła się współpraca Wałęsy z SB, ale trwała
jeszcze w roku 1976” – czytamy w dokumencie.
Dr hab. Sławomir Cenckiewicz, badacz historii najnowszej, współautor książki „SB a
Lech Wałęsa. Przyczynek do
biografii”, uważa odnaleziony
dokument za niezwykle ważne
źródło potwierdzające i uzupełniające stan wiedzy na temat
przeszłości Wałęsy.
– Uderzająca jest dosadność tych kilku zdań poświęconych Wałęsie. Zawiera się
w nich wszystko, co najbardziej istotne w tej sprawie: potwierdzenie faktu współpracy
agenturalnej,
sporządzanie
własnoręcznych doniesień i
sygnowanie podpisem pokwitowań na odbiór pieniędzy –
mówi Cenckiewicz „Gazecie
Polskiej Codziennie”.
– Ponadto gen. Ciastoń jednoznacznie stwierdził, że Wałęsa współpracował do 1976 r.
To również wydaje mi się bardzo istotne, gdyż coraz częściej słyszymy o incydentalnej
i co najwyżej kilkunastomiesięcznej współpracy Wałęsy z
SB. Z książki „SB a Lech Wałę-

sa” wiemy, że jeszcze w 1992
r. w archiwach MSW znajdowały się doniesienia „Bolka” z
1974 r., a fakt wyrejestrowania
Wałęsy z aktywnej sieci agenturalnej nastąpił w czerwcu
1976 r. Z dokumentu przekazanego mi przez Czechów
wynika, że realna współpraca Wałęsy z bezpieką mogła
trwać także po 1974 r. Jestem
wdzięczny dr. Blažkowi za ten
dokument. Myślę, że jesteśmy
na dobrej drodze, by pozyskać
więcej takich źródeł. Nie ulega
wątpliwości, że przeszłość Wałęsy interesowała służby całego bloku sowieckiego, a i polscy towarzysze specjalnie nie
ukrywali w rozmowach faktu
współpracy Wałęsy z bezpieką
– dodaje Cenckiewicz.

„Gazeta Polska”: W kasie
państwa widać dno

Z dochodami państwa jest
katastrofalnie źle - pisze prof.
Jerzy Żyżyński. Na początku
kwietnia br. wpływy z podatków pośrednich były o 28 mld
zł niższe, niż zakładał budżet.
Nie widać możliwości, żeby
rząd PO potrafił zrekompensować ten ubytek.
System podatkowy w Polsce jest gorzej niż wadliwy, jest
niesprawiedliwy i nieskuteczny. To jest skutek bałaganu
legislacyjnego w sferze podatków, który powoduje nie tylko
spadek dochodów budżetowych, ale staje się też źródłem
chaosu w całej gospodarce.
Na początku kwietnia br.
wpływy z podatków pośrednich
są o wiele mniejsze niż zakładał budżet. Z VAT są niższe o
7 mld zł, z akcyzy – o 8 mld zł.
Nie lepiej wpływają pieniądze
z podatków bezpośrednich,
zwłaszcza z PIT – brakuje do
poziomu przewidzianego w budżecie 8 mld zł. Z CIT też nie
ma czym się cieszyć, wpłynęło
mniej o 5 mld zł. Razem to ponad 28 mld zł.
Mało prawdopodobne, by
tę potężną wyrwę w misternie
skleconym budżecie udało się
rządowi zapchać w całości.
Bo, co prawda, dochody do
budżetu zawsze w I półroczu,
a szczególnie w I kwartale, są
niższe niż w II półroczu i w IV

kwartale w stosunku do wartości przewidzianych w budżecie(...) Jeśli zaś ktoś wierzy
– jak jeden z tuzów telewizyjnego dziennikarstwa – że bez
problemu uda się zminimalizować ubytek tych 28 mld zł, „bo
wzrasta nam inflacja, a więc
straty w dochodach budżetu
państwa wyrównają ci, którzy będą płacić wyższe ceny”
(wzrost cen powoduje zwiększenie wpływów z VAT-u),
to się bardzo zawiódł. Rada
Polityki Pieniężnej podniosła

właśnie stopy procentowe, aby
– jak powiedział jeden z jastrzębi Rady – „w porę zdusić
inflację”. Może to być pierwsza
z serii podwyżek; ze źródeł
bliskich RPP jest przeciek, że
Rada wkroczyła na ścieżkę
zacieśniania polityki pieniężnej, co nie wróży dobrze podtrzymywaniu i tak słabiutkiego
wzrostu gospodarczego. Nie
ma zatem co liczyć na zwiększenie wpływów podatkowych,
mogą się one nawet pogorszyć.
Oceny niektórych finansistów bywają porażająco
błędne. Mają rację ci, którzy
twierdzą, że to są ekonomiczni ignoranci. Obawiam się, że
większość członków naszej
RPP nie rozumie, iż przyczyny inflacji są bardzo różne –
obecna inflacja, sięgająca w
Polsce niespełna 4 proc. (z
pewną tendencją spadkową),
ma charakter kosztowy, nie
popytowy. Stopy procentowe
mają wielostronny, negatywny
(lub pozytywny) wpływ na gospodarkę. Podniesienie stóp
procentowych i umocnienie
złotego będzie miało obecnie
negatywne skutki. Podrożeje kredyt, więc będzie mniej
inwestycji, mocny złoty spowoduje spadek eksportu, a
bardziej będzie opłacał się im-

port. Wszystko razem pogłębi
spowolnienie gospodarcze, a
może skończyć się recesją.
Natomiast wcale nie musi osłabić tej wyraźnej i narastającej
drożyzny na rynku krajowym,
bo, jak wspomniałem, inflacja
ma charakter kosztowy(...)
Obecnie państwom europejskim zagrożonym utratą wypłacalności zaleca się
radykalne cięcia wydatków i
tzw. kosztów pracy. Ale to są
kolejne zalecenia ignorantów
ekonomicznych. Szczególnie

dla Polski nie jest to dobre rozwiązanie. Oczywiście konieczna jest racjonalizacja pewnych
wydatków budżetowych. Ale
trzeba pamiętać, że jedyne, co
w obecnych warunkach podtrzymuje naszą gospodarkę (a
także gospodarki wielu innych
krajów), to popyt wewnętrzny.
Dlatego też ostrożnie trzeba
podchodzić do tak zalecanego
przez finansistów obniżania
kosztów pracy. Pracodawcy muszą brać pod uwagę,
że koszty pracy wracają do
gospodarki dzięki zakupom
na rynku krajowym. Dlatego
w ostatecznym rozrachunku
opłacają się racjonalnie skalkulowane nawet wysokie wynagrodzenia.

„Polityka”: Platforma
traci, a w co gra Donald
Tusk?
Choć rządzi Polską od pięciu lat, wciąż pozostaje zagadką - pisze Robert Krasowski.
Nie wiemy, czy Donald Tusk
posiadł wiedzę, której inni nie
mają. Czy też nie rozumie
tego, co dla innych jest jasne.
Im dłużej na Tuska patrzymy, tym trudniej go rozgryźć.
Bez wątpienia jest twardy i
zdolny do ryzyka. Pokazał to w

2007 r., kiedy bez najmniejszego problemu pokonał Kaczyńskiego. W bezpośrednim pojedynku, w debacie wyborczej,
znokautował rywala, przesądzając o zwycięstwie Platformy. Polityk, w którym Geremek
widział „chłopca w krótkich
spodenkach”, którego Roman
Giertych nazywał „ciamciaramcią”, pokonał najostrzejszego
gracza swojej epoki. Jego intronizacja miała więc w sobie
rozmach. Nie był premierem,
który władzę dostał na tacy,
ale ją wydarł w najbardziej
brutalnej wojnie na górze, jaką
widziała III RP.
Jednak jako premier pokazał inne oblicze, bardzo kunktatorskie, gdyby nie wcześniejsza bitewna odwaga, można
by powiedzieć – tchórzliwe.
Od samego startu prowadził
najbardziej
minimalistyczną
politykę, jaką widziała polska
demokracja. Lider najbardziej
reformatorskiego środowiska
lat 90. dekadę później stał się
czołowym wrogiem reform.
Równie fanatycznym w swojej
nowej roli, co entuzjastycznym
w poprzedniej.
Doszło do tego, że to właśnie jemu Leszek Balcerowicz
powiesił sławny zegar zadłużenia. Bo żaden premier od 1989
r. nie wydawał publicznych
pieniędzy tak lekko i tak niepotrzebnie. Wydawał tylko po
to, aby społeczeństwo nie poczuło najmniejszego bólu, aby
nie mogło zgłosić wobec rządu
najmniejszej pretensji. Do tego
doszedł sławny piar, w którym
najciekawszy był nie jego rozmach, ale cel. Otóż był stosowany nie po to, aby nagłośnić
sukcesy w rządzeniu, ale aby
ukryć fakt, że władza do takich
sukcesów w ogóle nie dąży.
Co Tuskiem kierowało –
mądrość, oportunizm czy lękliwość? Z relacji, jakie dochodzą
z otoczenia premiera, wynika,
że Tusk uważa, że przyszło
mu rządzić w czasie marnym.
Naprzeciw siebie ma prostacką opozycję. Obok tandetnego
koalicjanta. A za sobą własną
partię, którą gardzi równie głęboko. I wreszcie polskie państwo, w którego możliwości
nigdy nie wierzył. Uznał więc,
że z takim wojskiem nie będzie
próbował ambitnej polityki.
Poza tym widział, jak kończyli
jego poprzednicy; im większe
mieli plany, tym większe pono-

sili klęski. Bo społeczeństwa
nie znoszą reformatorów. Tusk
pobrał tę lekcję kilkukrotnie, i
to na własnej skórze. Poczynając od porażki KLD w 1993
r., aż po wielką klęskę z 2005
r., kiedy straszenie Polską liberalną i pustą lodówką pozbawiło go podwójnej wygranej. Te
doświadczenia wyleczyły go
nie tylko z ambitnych projektów. Wyleczyły go z wszelkich
projektów.
Poznał społeczeństwo aż
nazbyt dobrze. Ta wiedza go
zniechęciła. Sprawiła, że powstała władza bez agendy, nastawiona na trwanie. Władza
człowieka, który w rządzenie
nie wierzy. To tak, jakby ateista
został papieżem, aby ustrzec
papiestwo przed skutkami
nadmiernej wiary(...).

„Gazeta Polska
Codzinnie”: Upadek
budowniczego stadionów

Na trzy dni przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej
zbankrutowała PBG, wiodąca
grupa z branży budowlanej,
która realizowała dziesiątki
potężnych projektów na terenie całego kraju i za granicą,
w tym trzy stadiony na Euro
2012.
Zdesperowani
podwykonawcy grożą zablokowaniem
obiektów sportowych podczas
zbliżającego się turnieju.
Kłopoty PBG trwają już od
wielu miesięcy. W ciągu roku
posiadacze jej akcji stracili ponad 90 proc. majątku. Wczoraj
kurs akcji PBG, zanim handel
nimi został wstrzymany, spadł
o ponad 13 proc. poniżej 15
zł. Jeszcze w czerwcu ub.r. za
te same akcje płacono ponad
150 zł.
Grupa Kapitałowa PBG
jest jedną z najważniejszych
w polskim sektorze budowlanym. Zajmuje się generalnym
wykonawstwem instalacji dla
gazu ziemnego i ropy naftowej, wody i paliw oraz kompleksową realizacją inwestycji
z zakresu budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego,
infrastrukturalnego, drogowego i energetycznego. Spółka
zależna PBG – Hydrobudowa
Polska – była liderem konsorcjów budujących stadiony: Narodowy w Warszawie, Miejski
w Poznaniu i PGE Arena w
Gdańsku.
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Jajami w Lenina

Żądamy odwołania Adamowicza

Fot. Paweł Glanert

Brama nr 2 stoczni, stanowiąca najbardziej znany
element pojawiający się na pamiętnych zdjęciach ze
strajku w Sierpniu ’80, stała się ostatnio miejscem
happeningów i demonstracji politycznych przeciwko
decyzji prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza,
który postanowił przywrócić komunistyczne symbole (nazwę stoczni im. Lenina i order Sztandaru
Pracy), uzasadniając to historycznymi realiami.
Prezydencka decyzja wywołała liczne prostesty
zarówno pracowników Stoczni Gdańsk, członków
„Solidarności”, jak i mieszkańców Gdańska.

Transparent z napisem „Solidarność”, zawieszony przez
młodych plastyków, przesłonił
Lenina, który pod osłoną nocy
powrócił przed paru tygodniami na bramę.
Najwięcej
uczestników
zgromadził Zakazany Konkurs Rzucania Jajem w Lenina,
który odbył się w czwartek 17
maja. Konkursowi towarzyszał
koncert Andrzeja Kołakowskiego, barda „Solidarności”,
który przypomniał dawne i
nowe piosenki opozycyjne.
Wśród laureatów konkursu, w
którym uczestniczyło ponad
200 osób był Krzysztof Wyszkowski, działacz Wolnych
Związków
Zawodowych,
uczestnik Sierpnia ‚ 80. Na placu pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców, wśród działa-

czy „Solidarności”, licznych
grup młodzieży, kibiców Lechii
Gdańsk, byli też działacze PiS,
wśród nich poseł Andrzej Jaworski, był dr Stanisław Cenckiewicz, autor książki „Sprawa
Lecha Wałęsy”. Wokół rozwieszono karykatury polityków
ekipy rządzącej, Lecha Wałęsy
w mundurze ZOMO (aluzja do
jego wypowiedzi o pałowaniu
demonstrantów), prezydenta
Adamowicza. Atmosfera pikniku szybko przekształciła się
w wiec polityczny, gdy zabrał
głos Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej
„Solidarności”:
- Przyszliśmy tu dziś dlatego, że chcemy by miasto
Gdańsk było naszą chlubą,
a nie przynosiło nam wstyd
- mówił Karol Guzikiewicz.

Paweł Adamowicz, prezydent
miasta Gdańska fałszuje historię. To co zrobił z bramą
stoczni, to symbol arogancji
władzy, zaprzeczenie zasad
obowiązujących w państwie
demokratycznym. W państwie
demokratycznym decyzje takie
powinno się konsultować ze
środowiskami społecznymi, z
mieszkańcami miasta. Stoimy
w miejscu historycznym, brama nr 2 prowadzi do Stoczni
Gdańsk, do Stoczni Remontowej, tędy przechodzą tysiące
pracowników, których starsi
koledzy strajkowali i walczyli
przeciwko systemowi komunistycznemu. Tu znajduje się
Pomnik Poległych Stoczniowców, upamietniający ofiary
Grudnia ’70, ofiary systemu
komunistycznego. Umieszczanie w takim miejscu dziś napisu przypominającego Lenina
to obraza dla tych wszystkich,
dzięki którym mamy dziś wolną, demokratyczną, Polskę.
– My się nie zgadzamy, by
w tym miejscu, związanym z
pamięcią o ofiarach Grudnia
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu, o ofiarach stanu
wojennego, których symbolem
jest będąca tu z nami najmłodsza więźniarka tamtego czasu,
17 letnia wtedy Ania Kołakowska, zawisły znów symbole komunistyczne.
Paweł Adamowicz nie
może jednoosobowo, bez
uchwały Rady Miasta, decydować wbrew nam, o symbolach
tego miejsca. Nie może wydawać samowolnie 70 tysięcy
złotych na ten cel. Lepiej te
pieniądze by było przeznaczyć
na pomoc dla hospicjum, czy
Caritasu, gdzie ludzie biedni,
których nie brakuje w Gdańsku, oczekują na pomoc. A

to co powstaje tutaj za nami
- Europejskie Centrum Solidarności - to wielki skandal.
Za olbrzymie pieniądze, 300
milionów złotych, powstaje
muzeum, którym będzie zarządzał człowiek, który zrzekł się
obywatelstwa polskiego. Dziś
on ma uczyć historii naszego
ruchu, uczyć historii Polski. Za
cenę tego budynku możnaby
wybudować zakład pracy dla 4
tysięcy zatrudnionych.
Prezydent Adamowicz nie
troszczy się o historyczną
strukturę miasta, o budynki
które przetrwały nawet II wojnę światową. Rozebrana została zabytkowa willa, niszczeją
budynki na dawnych terenach
stoczniowych. A jednocześnie
miasto Gdańsk nie dołożyło
ani złotówki do remontu takiego zabytku jak historyczna sala
BHP, którą uratowała hojność
społeczeństwa i starania „Solidarności”. Prezydent Adamowicz i jego zarząd miasta, bez
konsultacji z mieszkańcami
podwyższył radykalnie czynsze dla 80 tysiecy mieszkańców domów komunalnych. A
mieszkają w nich często emeryci, mający emeryturę 1000,
1200 złotych. Ich nie stać
na te wysokie czynsze! Tak
wygląda rządzenie miastem
przez Pawała Adamowicza. W
związku z tym, my obywatele
Gdańska oświadczamy tu, że
będziemy zbierać podpisy pod
wnioskiem o odwołanie Pawła Adamowicz ze stanowiska
prezydenta Gdańska! Władza
musi służyć społeczeństwu, nie
odwrotnie!
Długotrwałe oklaski zebranych potwierdziły gotowość
podjęcia działań zmierzających do realizacji wniosku o
odwołanie Adamowicza.
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