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Stocznia Gdańska
31 sierpnia
w godzinach
wieczornych
w 32 rocznicę
strajku
w Stoczni
Gdańskiej
odsłonięto
w pobliżu bazyliki
św. Brygidy
pomnik
ks. Prałata
Henryka
Jankowskiego
Kapelana
„Solidarności”
Relacja zdjęciowa
na str. 8, 9.
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Od historii do współczesności

Stocznia Gdańska –
jedna z największych
polskich stoczni, zlokalizowana w Gdańsku na
lewym brzegu Martwej
Wisły i na Ostrowiu,
powstała po 1945 na
terenach, gdzie od 1804
roku istniała stocznia
Jana Klawittera, następnie Kaiserliche Werft (od
1844) oraz Schichau (od
1890).

19 października 1947 – z
sąsiadujących Stoczni Nr 1 i
Stoczni Nr 2 utworzono Stocznię Gdańską, a 15 kwietnia 1967
Stocznia Gdańska otrzymała
imię Włodzimierza I. Lenina
14 grudnia 1970 roku ogłoszono podwyżkę cen mięsa
i innych artykułów żywnościowych. Spowodowało to
wybuch strajku w Stoczni
Gdańskiej, a następnie w innych stoczniach i zakładach
całego Wybrzeża. Przeciw
strajkującym stoczniowcom
użyto uzbrojonych oddziałów
wojska, które z ostrej broni zaatakowało strajkujących stoczniowców w Gdańsku (16 grudnia) a także idących do pracy
stoczniowców gdyńskich (17
grudnia). Od kul zginęło wówczas kilkadziesiąt osób. Ich
dokładna liczba nie jest znana
do dziś.
Rozpoczęty 14 sierpnia 1980
strajk okupacyjny załogi Stoczni
Gdańskiej im. Lenina w obronie
zwalnianej ze Stoczni Gdańskiej
przywódczyni ruchu robotniczego: suwnicowej Anny Walentynowicz, przekształcił się po
trzech dniach w ogólnopolski
protest społeczeństwa przeciw
władzy komunistycznej. Do
Stoczni Gdańskiej przyjechali
delegaci kolejnych strajkujących
zakładów, tworząc Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.
21 postulatów strajkowych za-
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pisanych na drewnianej tablicy,
wiszącej nad bramą nr 2 Stoczni
Jako jeden z najważniejszych
postulatów było żądanie wolnych związków zawodowych.
Strajki robotnicze objęły całą
Polskę. W ich efekcie powstał
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Kiedy w 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił
wprowadzenie stanu wojennego, stocznoiwcy podjęli decyzję
o strajku okupacyjnym. W nocy
do stoczni wkroczyły uzbrojone oddziały ZOMO, które siłą
wyprowadziły strajkujących ze
stoczni. Strajk okupacyjny część
załogi kontynuowała następnego dnia, 15 grudnia. Oddziały
ZOMO po raz kolejny siłą usunęły strajkujących ze stoczni. 16
grudnia nastąpiła ostateczna pacyfikacja Stoczni przez ZOMO.
1 listopada 1988 mimo najlepszych wyników ekonomicznych ze wszystkich liczących się
stoczni polskich, Stocznia Gdańska została postawiona w stan
likwidacji przez rząd premiera
Mieczysława Rakowskiego pod
pretekstem słabych wyników
ekonomicznych.
W chwili obecnej Stocznia
Gdańsk zatrudnia ok. 2200 pracowników.
Od kilku miesięcy między związkowcami a miastem
Gdańsk toczył się spór o przywróconą nazwę stoczni. Napis
– im Lenina – stoczniowcy zasłaniali najpierw flagą Związku,
a potem specjalnie przygotowanym do tego banerem z napisem
„Solidarność”.
Na pomysł powrotu Lenina
na stoczniową bramę wpadł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, według którego służyło to
celom edukacyjnym – przywróceniu wyglądu wejścia do zakładu z 1980 r.
Na tą decyzję miała duży
wpływ opinia wojewódzkiego
konserwatora zabytków Ma-
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Stocznia i Lenin

riana Kwapińskiego. Decyzje
podejmowane przez gdańskiego
konserwatora tak głęboko zbulwersowały trójmiejskie środowisko miłośników zabytków,
że powołano pierwszą w Trójmieście Gdańską Obywatelską Straż Ochrony Zabytków,
której członkowie zobowiązali
się „mieć oko” na zagrożone
obiekty. W lipcu Wojewoda
Pomorski odwołał z funkcji
Mariana Kwapińskiego. Byłemu konserwatorowi zabytków postawiono 21 zarzutów
dotyczących rozbiórki zabytków architektury chronionych
prawem na terenie Gdańska.
Jednak jego pomysł powrotu do dawnej nazwy Stoczni Gdańskiej imienia Lenina
spodobał się prezydentowi
Adamowiczowi. Związkowcy byli innego zdania, według

nich przywracanie w nazwie
stoczni imienia zbrodnarza komunistycznego to dla zakładu
hańba. 28 sierpnia napis „im.
Lenina” został usunięty przez
członków Komisji Krajowej.
W poniedziałek 3 września
do budynku KK wkroczyła policja żądając pod groźbą przeprowadzenia rewizji wydania
liter „im. Lenina”. Zmagazynowane w historycznej Sali
BHP litery zostały przekazane
przez sekretarza KK „S”.
Przewodniczący KK Piotr
Duda zapowiada, że jeśli
zwrócone litery znów znajdą
się na historycznej bramie,
drugi raz „Solidarność” już
ich nie odda. – Potniemy je
na kawałki i sprzedamy na
złom, a pieniądze przekażemy
na fundację stypendialną ZR
Gdańskiego „S” – dodaje.

NSZZ „Solidarność” zaprasza
na Ogólnopolski Marsz Protestacyjny

Obudź się Polsko

który odbędzie się w sobotę, 29 września
w Warszawie.
W tym marszu „Solidarność” pójdzie pod hasłami: wolność
dla mediów i zgromadzeń, płaca minimalna,„STOP 67”,
stabilne zatrudnienie, „STOP dla umów śmieciowych”.

Dyscyplina pracy – tak
ale nie zwolnienia za domaganie się prawdy
nie może liczyć tu na nasze pobłażanie. Ale bywają ostatnio
przypadki na które nie możemy się godzić. Była np. próba
wejścia kontrolera mężczyzny
do damskiej szatni, co jest
skandalem. Mamy przypadki
wątpliwych, subiektywnych
ocen kontrolerów, np. że ktoś
za długo palił papierosa, że nie

Interweniowaliśmy
skutecznie np. w przypadku, gdy
jeden z pracowników „ośmielił się” pójść do dyrektora
domagając się zwrotu pieniędzy za niedokonane przez
stocznię potrącenia składek na
SKOK, składki związkowe,
ubezpieczenia itp. Brak takich
potrąceń naraża pracownika
na różne niedogodności, a w
skrajnym przypadku prowadzi
do utraty uprawnień wynikających z opłacania składek.
Pracownik cieszył się świetną
opinią swoich przełożonych,

przykładał się do pracy. Wydaje się, że powinno się wymagać
przede wszystkim dobrej organizacji pracy od bezpośrednich
przełożonych, a nie upatrywać
szans na poprawę dyscypliny
metodą przypominającą działanie
hien, metodą podstępów i prowokacji, które budzą sprzeciw załogi
i wymagają od nas, związkowców, przeciwdziałania.
Te psujące atmosferę wśród
pracujących metody mają na
celu zwolnienie osób, ktore
zdaniem różnego rodzaju kontrolerów nie przestrzegają dyscypliny. Ale ponieważ metody
stawiania zarzutów nie tylko
budzą oburzenie w stoczni,
ale są często mało precyzyjne
i nieobiektywne, dochodzi do
dowolnej interpretacji przewinień i wątpliwych argumentów
przy zwolnieniach. A na to już
związki zawodowe nie będą
wyrażać zgody.

a mimo to trafił na listę zwolnień. Oczywiście interwencja
nasza była skuteczna, ale warto by kierownictwo stoczni
zdawało sobie sprawę, że taki
przypadek kwalifikował sie
do sądu pracy i wyrok byłby
niewątpliwie niekorzystny dla
stoczni, ze wszystkim skutkami finansowymi.
Innego pracownika usiłowano zwolnić ze stoczni dlatego że domagał się odszkodowania za nieprzestrzeganie
przez zakład przepisów BHP.
Uległ w wyniku tego wypadkowi, a stocznia zamiast uznać
uzasadnione żądania postanowiła się pozbyć, cieszącego sie
też dobrą opinią, pracownika.
I w tym przypadku nasza interwencja była skuteczna.
Nie brakuje przypadków
gdzie zakład chce się pozbyć
ludzi niepokornych, nie chcących np. poświadczać nie-

Ale ostatnio mamy w stoczni do czynienia ze zjawiskami
– mówi Karol Guzikiewicz
– które budzą niepokój związkowców i nasz sprzeciw. Sposób w jaki próbuje się podnieść
poziom dyscypliny jest co
najmniej kontrowersyjny. Bo
jak określić sytuację w której
wynajmuje się specjalnie ludzi,
którzy działają jak hieny, nie
cofają się przed prowokacją i
podstępem wobec współpracowników, ba niekiedy wobec
podwładnych.
Alkohol – to sprawa bezdyskusyjna. Nawet gdybyśmy
chcieli kogoś bronić, wobec
jednoznacznej surowości prawa nie mielibyśmy szans w
sądzie. Pracownik, po nadmiernym spożyciu alkoholu
poprzedniego dnia powinien
wziąć dzień wolny, ale musi to
załatwić nie wchodząc na teren
zakładu.
Ne możemy jednak być
obojętni wobec sytuacji mających wszelkie znamiona
prowokacji, gdzy np. majster
częstuje podwładnego piwem,
a potem zgłasza stan nietrzeźwości i domaga się zwolnienia
z pracy delikwenta. Będziemy
też protestować przeciwko
nieetycznym naszym zdaniem
działaniom, wprowadzającym
atmosferę zakłócającą stosunki w pracy, przeciwko formom
nagradzania ludzi działajacych
jak hieny, donoszących nieraz
bez jednoznacznych dowodów
na swoich współpracowników
i prowokujących zachowania,
które później są powodem decyzji o zwolnieniach z pracy
przy wątpliwych zarzutach.
W sprawach dotyczących
alkoholu stanowisko związków jest jednoznaczne i nikt
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Trwa w stoczni proces dyscyplinowania załogi, zwalczania zachowań niezgodnych z regulaminem pracy.
Dyscyplina w pracy jest niezbędna, to stwierdzenie
znajduje poparcie wszystkich związków zawodowych.

prawdy, jak było z nielegalną
wycinką drzew w stoczni, czy
prowadzeniem adaptacji budynków niezgodnie z prawem
budowlanym.
W stoczni zdarza sie też, że
nie docenia się ludzi młodych,
którzy w ostatnich latach,
m.in. dzięki „Solidarności”
podnosili swe kwalifikacje na
specjalistycznych szkoleniach
współfinansowanych
przez
Unię Europejską. Bywa że
takich ludzi nie awansuje się,
nie dostrzega ich obecnych
kwalifikacji i należnej płacy.
A poza stocznią ci ludzie moga
znaleźć pracę lepiej płatną niż
u nas. Konkurencja wyciąga
ręce po takich specjalistów, a
szkoda ich tracić.
Mówię o takich przypadkach – stwierdza Karol Guzikiewicz – by zwrócić uwagę
że działania mające dyscyplinować przcę w stoczni często
stają sie próbą pozbywania
ludzi mających dobrą opinie
zawodową, ale niepokornych,
domagających się przestrzegania prawa, krytykujących nie
zawsze dobrą pracę przełożonych. I takich przypadków, kamuflowanych pod przykrywką
troski o dyscyplinę pracy nie
będziemy jako związkowcy
tolerować. We wszystkich
przypadkach gdy będziemy
mieli wątpliwości co do zasadności zwolnień, gdy ich
przyczyny będą niejasne i budzące wątpliwości będziemy
nie tylko interweniować w
Zarządzie stoczni, ale i występować o kontrole Państwowej
Inspekcji Pracy zasadności
zwolnień. Kryteria zwolnień
wynikających z naruszania
regulaminu pracy muszą być
jasne i jednoznacznie określone. Nie można do nich „wrzucać” spraw pracowników, którzy krytyką czy domaganiem
się ujawnienia prawdy narazili
się przełożonym. Na to nigdy
nie będzie naszej zgody.
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Flexicurity
model społeczny i gospodarczy

W sierpniu Komisji Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o skierowaniu skargi
do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego. Zdaniem „Solidarności” niezgodne z Konstytucją jest zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn
oraz zróżnicowanie warunków
nabycia prawa do tzw. emerytur
częściowych w zależności od
płci. Związek skarży się również
na nieprzestrzeganie przyjętej
w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w
sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Przyjęta przez Polskę w
2003 r. Konwencja MOP nr
102 zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie
przekraczał 65 lat. Konwencja
wprawdzie dopuszcza ustalenie wyższego wieku, ale uzależnia to od zdolności do pracy
osób starszych w danym kraju.

Większość
pracujących
ciężko rodaków chciałoby
zapewne mieć takie uposażenie jak bezrobotny w Danii
(w przeliczeniu ponad 6 900
zł miesięcznie) o Luksemburgu nie wspominając. Ale
nie w tym rzecz by śrubować
zasiłki, ale by stabilnie i bez
szkody dla pracownika i jego
rodziny przemodelować jego
zatrudnienie. Po raz pierwszy
system ten wprowadzony był
w Danii w 1990 r. Ten obcy
termin pochodzi od słów flexibility (elastyczność) oraz
security (bezpieczeństwo).
Konferencję zorganizowała Międzyzakładowa Komisja
NSZZ Solidarność Stoczni
Gdańskiej.
W konferencji brali udział
wśród około 150 osób, m.in.
związkowi liderzy „Krajówki” – Piotr Duda, gdańskiej S”
Krzysztof Dośla, stoczniowej
„S” Roman Gałęzewski i Karol Guzikiewicz. Zaproszeni
zostali też m.in. pomorski
marszałek Mieczysław Struk
i poseł PiS Andrzej Jaworski.

– Istotnym modelem flexicurity jest dialog. Ta strategia
typu win-win, zakłada, że w
dialogu nie ma zwycięzców i
zwyciężonych. Oparcie tego
modelu na porozumieniu jest
o tyle ułatwione, że 80 procent
pracowników objętych jest w
Danii układami zbiorowymi,
a 67 procent należy do związków zawodowych. Z kolei aż
95 procent zatrudnionych w
Austrii objętych jest układami
zbiorowymi. W Niemczech
układy zbiorowe też obejmują większość zatrudnionych,
przy czym tzw. uzwiązkowienie w RFN wynosi nieco ponad 20 procent – mówił Jacek
Rybicki, członek Prezydium
ZRG „S” W Polsce zaś coraz
rzadziej stosuje się umowy na
czas nieokreślony.
Czy można więc ucywilizować umowy cywilno-prawne? Tak, o ile podejmujący
negocjacje będą mieli świadomość, że te umowy mogą wyglądać inaczej. – Prywatyzacja i konsolidacja oraz umowy
oparte o formy tzw. elastyczne

źle się kojarzą polskim pracownikom.
Nie boimy się na te tematy rozmawiać. W Polsce pracodawcy forsują stanowisko:
elastyczność – tak, ale bezpieczeństwa nie ma w naszym
systemie. Dialogu społecznego
de facto w Polsce nie ma. W
Polsce brak spójnej polityki
społecznej. Nie można płynnie
z miejsca pracy do miejsca pracy przechodzić bo dopiero, gdy
otrzyma się świadectwo pracy
można pomagać zwolnionemu,
a chodzi o to, by go pilotować,
tak by mógł podjąć pracę elastycznie. Polski model pracownika to pracownik na rozkaz,
coraz częściej pozbawiany elementarnych praw, jak czas pracy, prawo do urlopu, do emerytury – przekonywał Piotr Duda,
Krzysztof Dośla zaś przypominał, że „elastyczność” polskiego rynku pracy idzie za
daleko. 80 proc. osób poniżej
25 roku życia zatrudnionych
jest na umowy cywilnoprawne. Czy jednak tzw. liderzy
biznesu dostrzegają potencjał
i korzyści jakie niosą ze sobą
inwestycje w pracownika, w
warunki pracy? Czy społeczna
odpowiedzialność organizacji,
tzw. CSR, to klucz do sukcesu
ekonomicznego?
Te pytania w Polsce roku
2012 pozostają otwarte.

Obowiązujący w Polsce
przepis kodeksu pracy 251
dotyczący umów na czas
określony nie realizuje celu
dyrektywy Unii Europejskiej,
ponieważ nie zapobiega nadużywaniu tego typu umów.
Skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrożenia unijnego
prawa w Polsce wysłała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.To pierwsza skarga

do Komisji Europejskiej, jaką
składa na polski rząd NSZZ
„Solidarność”.
Egzemplarz pisma trafi również do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
– Unia Europejska jednoznacznie zobowiązuje państwa członkowskie do zapobiegania nadużyciom w
stosowaniu umów na czas
określony. Liczymy, że Komisja Europejska skłoni rząd

do właściwego dostosowania krajowych przepisów
do prawa unijnego. Prawa
pracowników nie mogą być
elementem przetargu „coś za
coś” – mówi przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.
Zgodnie z art. 2 dyrektywy Rady 99/70/WE państwa
członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do
wprowadzenia w życie prze-

pisów niezbędnych m.in. do
przeciwdziałania nadużyciom
wynikającym ze stosowania
następujących po sobie umów
o pracę na czas określony oraz
nawiązywania następujących
po sobie stosunków pracy na
czas określony.
Zdaniem ekspertów NSZZ
„Solidarność” obowiązujący
w Polsce przepis kodeksu pracy (art. 251) nie realizuje celu
unijnej dyrektywy.

Skarga
„Solidarności”
w Trybunale
Konstytucyjnym

Flexicurity – słowo obce, ale coraz częściej używane na określenie idei socjalnej swoistego „Złotego trójkąta”, czyli modelu socjalnego, w którym
zatrudnienie oparto na swobodnym procesie
zatrudniania oraz zwalniania pracowników przez
pracodawców, ale także na rozwiniętych zabezpieczeniach socjalnych dla tracących zatrudnienie.

Umowy terminowe w Komisji Eurpopejskiej

4

Rozwaga i

„Jasnogórska Matko naucz
nas kochać Kościół, który jest
naszym domem” – pod tym
hasłem w Częstochowie odbyła się jubileuszowa XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy. W pielgrzymce wzięła udział duża
grupa ludzi pracy Wybrzeża,
w tym pracowników Stoczni
Gdańsk.
Kulminacyjnym punktem
obchodów była Msza św.
koncelebrowana w niedzielne
przedpołudnie pod przewodnictwem Henryka kardynała
Gulbinowicza. Mszę poprzedził koncert orkiestry i chóru
Filharmonii
Wrocławskiej
oraz przemówienie przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy.
Wystąpienie szefa “Solidarności” zdominowały problemy świata pracy. Zaliczył
do nich m.in. wynagrodzenia
na poziomie niewystarczającym na godne życie, brak
stabilnego zatrudnienia czy
umowy śmieciowe. – Polski
pracownik i polska praca –
umiera! Umiera, bo rządzący
w naszym kraju z pracownika

chcą zrobić bezduszny automat do produkcji dóbr, z których korzystać mają tylko nieliczni – mówi przewodniczący
„Solidarności”.
Zdaniem
przewodniczącego nie ma nic gorszego dla
pracownika jak brak możliwości utrzymania siebie i swoich
najbliższych, pomimo ciężkiej
pracy. Szef „S” przypomniał
słowa bł. ks Jerzego Popiełuszki: „Człowiek nie jest w
stanie dobrze pracować, gdy
nie widzi sensu pracy, gdy
sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu
niejako przysłonięty”.
– Przecież pracując musimy zarobić na utrzymanie
rodziny, na swoją emeryturę,
na wypoczynek po ciężkiej
pracy, na leczenie i osobisty
rozwój. Pracując na „śmieciówkach”, pracownik jest
pozbawiony tych wszystkich
praw – stwierdził Duda.
Zdaniem
przewodniczącego winę za złą sytuację
pracowników ponoszą pracodawcy, którzy dążą do maksymalizacji zysków a także rząd,
który nic nie robi, aby zapo-

Fot. Paweł Glanert

Polski świat pracy
na Jasnej Górze

biegać patologiom na rynku
pracy.
Przewodniczący
zapewnił, że mimo antypracowniczej polityki rządu, Związek
nie składa broni. Duda przypomniał ostatnie inicjatywy
NSZZ „Solidarność”: skargę
do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wydłużenia
wieku emerytalnego czy kampanię informacyjną przypominającą o skutkach tej zmiany.

Kończąc wystąpienie Piotr
Duda zaapelował o liczny udział
w zaplanowanym na 29 września marszu „Obudź się Polsko”.
Zapewnił również, że Związek
nie zostawi pracowników z ich
problemami. Dobitne słowa krytyki pod adresem rządzących zawarł w swej homilii bp. diecezji
drohiczyńskiej Antoni Dydycz
– Sejm powinien kontrolować
rząd, a jest odwrotnie – powiedział m.in. hierarcha.

Stanowisko Związków Zawodowych

Nie wszystko należy likwidować
Zarząd Stoczni Gdańsk S.A.
W związku z użyciem nieprzekonujących argumentów na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi w dniu 05.09.2012 dotyczących Straży Pożarnej prosimy o przedstawienie rachunku ekonomicznego, który był przesłanką do podjęcia decyzji o likwidacji w
Stoczni Straży Pożarnej.
Związki Zawodowe uważają, że Straż Pożarna powinna pozostać w strukturach organizacyjnych Stoczni. Zgodnie z ustawą
z dnia 24.01.1991 O ochronie przeciwpożarowej, Straż Pożarna
zabezpiecza teren Stoczni przed wszelkimi zagrożeniami pożarowymi, chemicznymi, ekologicznymi oraz udziela pomocy w zakresie ratownictwa medycznego - udziela pierwszej pomocy do
momentu przyjazdu służb specjalistycznych.
W świetle posiadanych informacji, służby Straży Pożarnej wykonują również wiele prac niewchodzących w zakres obowiązków
statutowych, a wartość tych prac to ok. 1 mln zł rocznie. Ponadto
jednym z najważniejszych argumentów jest to, że przy nagłym
zdarzeniu służby straży pożarnej są w stanie w ciągu 3-4 minut

dotrzeć na miejsce zdarzenia, co gwarantuje przede wszystkim
bezpieczeństwo pracowników jak i ochronę mienia pracodawcy,
natomiast dotarcie na miejsce zdarzenia służb zewnętrznych to
ok. 15 - 20 minut.
Związki Zawodowe nie zgadzają się na likwidację Straży Pożarnej, gdyż taka decyzja Zarządu Stoczni spowoduje przede
wszystkim:
l pogorszenie w znacznym stopniu bezpieczeństwa pracy
pracowników, co przy takich zagrożeniach w Stoczni jak: substancje toksyczne, chemiczne, zagrożenia wybuchowe oraz wiele innych jest rzeczą nie do zaakceptowania
l zlecenia wykonywania usług przez firmy zewnętrzne tych
prac, które wykonuje obecnie straż w praktyce będzie o wiele
droższe niż utrzymywanie straży w Stoczni.
Mamy nadzieję, że Zarząd Stoczni zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaką bierze na siebie, gdyż inna jest odpowiedzialność Pracodawcy, który nigdy nie miał służb ratownictwa u siebie,
a inna gdy te słuzby były, ale zostały zlikwidowane z powodów
pseudo-ekonomicznych.
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W Sali BHP o LECHU KACZYŃSKIM

„Nie wierzę w mit budowania dobrobytu kosztem godności pracownika i niezbywalnego prawa do pracy za godziwe
wynagrodzenie.”–
słowami
śp. Lecha Kaczyńskiego witał
przybyłych na konferencję w
sali BHP gości Krzysztof Dośla,
przewodniczący ZR Gdańsk.
– Można byłoby powiedzieć, że jest to w największym skrócie program Związku. Witając państwa mogę to
śmiało powiedzieć, również w
imieniu obecnego tutaj Piotra
Dudy, że Solidarność zrobi
wszystko, aby to co do nas pi-

sał i mówił Lech Kaczyński,
aby te jego ideały, którymi żył
i które realizował były nadal
przestrzegane.
Konferencja „Lech Kaczyński – człowiek »Solidarności«,
zorganizowana przez Krajowy
Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Zarząd
Regionu Gdańskiego odbyła
się w sali BHP w Gdańsku
(zdjęcia obok). Na sali obecnych było wielu świadków i
bohaterów Sierpnia 1980, historyków, oraz publicystów.
Bardzo liczną grupę słuchaczy

stanowili mieszkańcy Trójmiasta. W sali zabrakło miejsc siedzących. Honorowymi gośćmi
byli Jarosław Kaczyński oraz
córka zmarłego prezydenta
Marta Kaczyńska.
– To głębokie przeświadczenie, że idea Solidarności była
czymś niezwykle ważnym w
dziejach kraju i świata, i że należy te idee wcielać w życie było
mu niezwykle bliskie– mowił
Jarosław Kaczyński – Wiele
osób przyznaje się dziś do autorstwa koncepcji Polski solidarnej.
Byłem przy tym, autorem tej
koncepcji był Lech Kaczyński.

W części wykładowej zostały wygłoszone referaty. Dr
hab. Sławomir Cenckiewicz,
Adam Chmielecki i Janusz
Śniadek mówili o roli Lecha
Kaczyńskiego w budowaniu
solidarności od roku 1980 do
czasów obecnych. W panelu dyskusyjnym „Lech Kaczyński i ruch „Solidarności”
wzięli udział Grzegorz Bierecki, Andrzej Gwiazda, Andrzej
Kołodziej, Maciej Łopiński,
Piotr Semka, Krzysztof Wyszkowski, Róża Janca Brzozowska, Jacek Karnowski i
Mariusz Muskat.

Protest przeciwko polityce mieszkaniowej Gdańska

Z Jarosławem Kaczyńskim wśród głodujących

Fot. Paweł Glanert

Lider opozycji Jarosław Kaczyński odwiedził z
inicjatywy wiceprzewodniczącego MZK NSZZ „S”
Karola Guzikiewicza głodujących przy gdańskim
magistracie przeciwko polityce gospodarczej PO i
eksmitowaniu ludzi na bruk.

- Los tych ludzi to jest przejaw polityki można grzecznie
określić ją jako darwinizm
społeczny w praktyce. Darwinizm był bliski tej formacji
od czasu Kongresu Liberałów.
Tutaj mogą wszystko, mają
wszystkie instrumenty władzy
więc wprowadzają go w życie.
Wraz z dojściem do władzy
PiS czas darwinizmu społecznego się skończy bo to bijąca
w oczy niesprawiedliwość.
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Wąska grupa może się niebywale bogacić, a miliony ludzi
płacą za to cenę – powiedział
Kaczyński wśród namiotów
rozstawionych przez głodujących.
Guzikiewicz przedstawił
motywy protestu – doprowadzenie ludzi do rozpaczy
przez politykę władz miasta
oraz arogancja władzy, której
przejawem jest odmowa jakiejkolwiek z nimi rozmowy.

Przypomnijmy, że miasteczko protestu ustawione
zostało na początku sierpnia
przed gdańskim Urzędem
Miejskim. Wojciech Dąbrowski, dr hab. historii sztuki,
protestuje przeciwko bezduszności władz miasta po
tym jak eksmitowana została
jego żona Ewa z mieszkania w
Gdańsku Wrzeszczu. Domaga
się rozmowy z prezydentem
miasta Pawłem Adamowiczem o – jak mówi – umierającym Gdańsku.
Do głodującego dołączyła od 20 sierpnia Wiesława
Rozmarynowska,
eksmitowana z mieszkania przy reprezentacyjnej ulicy Długiej
oraz 84-letnia gdańszczanka
pani Urszula.Wokół namiotów
gromadzą się codziennie inni
niezadowoleni i rozgoryczeni poczynaniami miejskich
włodarzy. To już swoisty ruch
„oburzonych”, znany z ulic innych europejskich miast.
Dyskusje toczone wśród
namiotów ustawionych na
trawniku vis a vis urzędu dotyczą m.in. sposobu zarządzania miastem. Przed gdańskim
Urzędem Miasta grupa przyjaciół Wojciecha Dąbrowskiego

umieściła hasła „Strajk Głodowy”, „Budyń szkodzi” („Budyń” to jeden z przydomków
prezydenta Adamowicza).
Znalazła się też tam flaga
NSZZ „Solidarność” oraz plakaty nawołujące go odwołania
prezydenta miasta w drodze
referendum.
ttt
29 sierpnia 2012 roku, program TV TRWAM na żywo
był nadawany z Gdańska,
sprzed Urzędu Miejskiego,
gdzie protest głodowy prowadzi sześcioro mieszkańców,
przeciwko bezdusznej polityce urzędników miejskich w
sprawie lokali komunalnych.
Program emitowany przez
TV TRWAM na żywo sprzed
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
zgromadził
kilkuset
mieszkańców pokrzywdzonych przez praktyki urzędników miejskich, a przede
wszystkim przez decyzje wiceprezydenta Gdańska Macieja Lisickiego oraz podwyżki
czynszów w mieszkaniach komunalnych zarządzone przez
prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza.

człowiek „Solidarnośći”

fot. Paweł Glanert

W 32
rocznicę
Sierpnia
1980 r.

Odsłonięcie pomnika ks.
prałata Henryka Jankowskiego oraz Msza św. w gdańskim kościele św. Brygidy
były głównymi punktami
tegorocznych obchodów 32.
rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”,
które odbyły się 31 sierpnia w
Gdańsku . Jak każdego roku
w rocznicę Sierpnia 1980 pod
Pomnikiem Poległych Stoczniowców złozono wieńce i
wiązanki kwiatów.
Uroczystej Eucharystii w
kościele św. Brygidy przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.
W specjalnym liście przed obchodami arcybiskup zachęcał,
by wspólna modlitwa i obecność były wyrazem wdzięczności Bogu i złożeniem szacunku tym, którzy walczyli o
godność i prawa ludzi pracy.
Podczas kazania metropolita
gdański podkreślił, że „praca
nie może być nigdy i nigdzie
traktowana jako towar”. Hierarcha wskazał, że mamy
obecnie trudny czas dla Polski i związków zawodowych
„Solidarność”, które – jak zauważył abp Głódź – zawadzają wielu, w tym rządzącym.
„Spotyka je lekceważenie,
arogancja, oskarżenia, podważanie autorytetu (…). Zatrzaśnięte są drzwi polskiego
Parlamentu dla tych, którzy
je przed laty otwierali; lekceważona jest petycja podpisana przez tysiące” – wyliczał
kaznodzieja. Dodał, że droga
rozpoczęta przed 32. laty trwa
nadal.
Po Mszy św. uczestników
zgromadziła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Księdza Prałata Henryka Jankowskiego, zmarłego
przed dwoma laty kapelana
„Solidarności” i wieloletniego
proboszcza Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku, przy której
stanął pomnik.

Odsłonięcie pomnika ks.

. prałata henryka jankowskiego

fot. Paweł Glanert

jeden dzień w stoczni

fot. Paweł Glanert

Ułomne państwo prawa

Wydarzenia ostatnich dni,
sprawa Amber Gold, dotyczy
tysięcy ludzi, również i stoczniowców, bo nie jest tajemnicą
że są wsród poszkodowanych,
oszukanych, nasi koledzy. Prowokacja dziennikarska, która
ujawniła sytuację sędziego gotowego konsultować z kancelarią premiera sprawy o których
może decydować tylko niezawisły sąd, świadczy że mamy
do czynienia nie tylko z aferami
typu Amber Gold, ale z całym
systemem ułomnego prawa.
Ta sama prokuratura Gdańsk
Wrzeszcz, której skompromitowana szefowa została ostatnio
odwołana, umarzała doniesienia stoczniowej „Solidarności”
na temat nieprawidłowości
dotyczącej pomocy publicznej
dla Stoczni Gdańskiej, błędów
w dysponowaniem częścią jej
majątku, czy sprawy związane
z odpowiedzialnością prezesa

Szlanty. Te decyzje osłaniały
działalność polityków Platformy Obywatelskiej, poddawały w wątpliwość niezależność
organów sprawiedliwości –
mówi Karol Guzikiewicz. Mam
nadzieję – dodaje – że jak to
zapowiedział minister Gowin
– zrewidowane zostaną wszystkie decyzje gospodarcze w tej
prokuraturze, m.in. umorzenia
naszych doniesień związanych
z działaniami rządu w odniesieniu do Stoczni Gdańskiej.
Nie będzie demokratycznego państwa, jeżeli decyzje
prokuratorów i sędziów będą
osłaniały rządzących polityków.
Miejmy nadzieję, że dzisiaj pod
presją opinii publicznej zmiany
w prokuraturze i sądownictwie
nie zakończą się na usunięciu
pani prokurator, która nie znała
nawet prawa bankowego.
Muszę wspomnieć tu o sprawie związanej z usunięciem
„Lenina” z nad bramy stoczni. Gdy ostatnio przesłuchiwał
mnie policjant, dowiedziałem
się że po przeanalizowaniu dokumentów
konserwatorskich
okazało się iż brama nr 2 jest zabytkiem, ale dotyczy to samych
skrzydeł bramy... Śmieszne i

głupie..? Może , ale jakie powoduje konsekwencje... Zabytkiem
jest tylko to co nad skrzydłami
bramy, czyli tylko część napisu Stocznia Gdańska... Słowo
Stocznia jest zabytkiem, a słowo
Gdańska – zabytkiem już nie
jest. I cała wartownia oraz to co
nad nią zabytkiem też nie jest.
Cała argumentacja prezydenta
Adamowicza że napis „imienia
Lenina” miał przywrócić dawny
stan zabytkowej bramy trafia w
próżnię, gdyż umieszczony on
został w tej części, która zabytkiem już nie jest.
Konsekwencją tego stanu
prawnego jest stwierdzenie iż
prezydent Adamowicz powiesił napis „imienia Lenina” nie
przywracając pierwotny stan
zabytku, lecz w miejscu któ-

ry zabytkiem już nie jest i w
ten sposób naruszył prawo o
nierozpowszechnianiu w miejscach publicznych symboli faszyzmu i komunizmu...
Cała ta historia świadczy
też o jakości pracy prokuratury,
która zajmując się sprawą nie
zbadała dokładnie decyzji konserwatorskiej...
Oficer policji, który mnie
przesłuchiwał w „sprawie Lenina” stwierdził wyraźnie, że
w świetle dokumentów konserwatorskich budynek wartowni
przy bramie nr 2 i to co nad
nim – nie jest zabytkiem. Zobaczymy jaki będzie ciąg dalszy
działań – mam nadzieję że po
ostatnich wydarzeniach – niezależnej już prokuratury – pointuje Karol Guzikiewicz.

Fot. Paweł Glanert

W demokratycznym
państwie sędziowie
i prokuratorzy powinni
być niezależni od administracji państwowej, od
władzy, a przede wszystkim premiera.

Przesłuchanie w sprawie Lenina
Przewodniczący Piotr
Duda złożył zeznania w
związku z prowadzonym
przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku-Oliwie postępowaniem w sprawie
usunięcia „im. Lenina” ze
stoczniowej bramy.

– Usunięcie napisu „im.
Lenina” z Bramy nr 2 Stoczni
Gdańskiej było kolegialną decyzją obradującej 28 sierpnia br.
w Gdańsku Komisji Krajowej i
przez członków Komisji Krajowej decyzja ta została wykonana
– zeznał Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

– Nie do mnie należy decyzja,
co dalej w tej sprawie. Ja się
poddaję pod osąd wymiaru sprawiedliwości, ale to wstyd, żeby
się taką sprawą zajmowało tak
wiele ludzi. Akurat w Gdańsku,
policja i prokuratura mają co robić – komentował po wyjściu z
przesłuchania szef „S”.
Jak mówił przewodniczący
napis został umieszczony na bramie stoczni pod osłoną nocy i nikt
tej decyzji nie konsultował z zainteresowanymi środowiskami.
– Zapraszałem prezydenta
Adamowicza na spotkanie w tej
sprawie. Niestety pan prezydent
jak przyznał sam, swoją decyzję

skonsultował tylko z konserwatorem zabytków. A podobno
tak ceni dialog z mieszkańcami
Gdańska – dodał szef „S”.
Spór o napis toczy się między związkowcami a miastem
Gdańsk od kilku miesięcy. Na
pomysł powrotu Lenina na
stoczniową bramę wpadł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, według którego służyło to
celom edukacyjnym – przywróceniu wyglądu wejścia do zakładu z 1980 r. Pomysł od początku
wzbudzał kontrowersje. Mimo
to, prezydent Adamowicz nie
skonsultował go, ani z mieszkańcami Gdańska, ani ze związ-

kowcami czy byłymi i obecnymi
stoczniowcami.
Zdaniem
związkowców
przywracanie w nazwie stoczni
imienia zbrodniarza komunistycznego to dla zakładu hańba.
Napis – im. Lenina – stoczniowcy zasłaniali najpierw flagą Związku, a potem specjalnie
przygotowanym do tego banerem z napisem „Solidarność”.
Natomiast 28 sierpnia napis „im.
Lenina” został usunięty przez
członków Komisji Krajowej.
3 września na żądanie policji,
przekazano odpiłowane z bramy
napisy, z których funkcjonariusze pobrali odciski palców.
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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”:
W Republice Oj tam, oj tam
Republika Oj tam, oj tam to
bardzo dobre miejsce do życia
- pisze Łukasz Warzecha. W
innych państwach zdarzają się
co rusz jakieś skandale, wychodzą na jaw bulwersujące
fakty, podczas gdy w Republice Oj tam, oj tam w najgorszym
wypadku mamy do czynienia z
odizolowanymi, nieprzyjemnymi przypadkami, które mogą
trochę irytować, ale przecież
nie są czymś niezwykłym, więc
dlaczego rozdzierać szaty?
Taki na przykład sędzia na
telefon, który twierdzi, że jego
przełożonym jest premier. Już
tam oczywiście jacyś niesubordynowani obywatele Republiki
się burzą, twierdząc, że sędzia
jest reprezentatywny dla całego
wymiaru sprawiedliwości. Ale
obywatele subordynowani mają
do sprawy stosunek zdrowy.
Po pierwsze - wiedzą, że
ujawniono tylko jednego takiego sędziego, więc niby na jakiej
podstawie orzekać, że może
być ich więcej? Po drugie - jakby do kogoś zadzwonił uprzejmy
urzędnik od premiera, to przecież każdy by chyba starał się
jakoś pójść na rękę. Wiadomo taki urzędnik to sam jest bardzo
zajęty, więc już choćby dlatego z
jego strony miło, że chwilę na telefon jednak znalazł, a co dopiero
premier, który osobiście chciałby
się spotkać. I co - miałby ten sędzia tak obcesowo, jak niektórzy
twierdzą, odłożyć słuchawkę?
Przecież to by było bardzo niegrzecznie. A po trzecie - w końcu
wyroku nie uzgadniał. Bo jakby
jeszcze wyrok uzgadniał, no, to
może można by tam trochę się
nawet oburzyć. Ale tak?
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Albo taka ekshumacja Anny
Walentynowicz. A właściwie nie
Anny Walentynowicz… Choć
czy to właściwie można wiedzieć? Niesubordynowani obywatele Republiki znowu pokrzykują, że jakaś odpowiedzialność,
żeby ukarać… No jasne, zaraz
karać. Mścić się. Wiadomo - żądza krwi, marsze z pochodniami,
„Obudź się Polsko” i inne totalitarne klimaty.
Obywatele subordynowani
wiedzą przede wszystkim, że
gdyby nie granie trumnami i odkopywanie trupów, to by żadnej
awantury nie było. A po co to
komu? Nie można by już tych
zmarłych w spokoju zostawić?
Po drugie - rodzina na pewno politycznie ustawiona, więc
złośliwie zwłok zmarłej nie rozpoznała. Po trzecie - żeby tam
zaraz wietrzyć jakieś spiski, to
już naprawdę trzeba być szaleńcem. Przecież wiadomo - bratni
rosyjscy patolodzy w wielkim
stresie pracowali, ciał dużo było,
to i o pomyłkę łatwo. Samoloty
spadają, to i zwłoki się mogą
pomieszać. Wielkie tam mecyje.
Tak, szczęśliwi są obywatele
Republiki Oj tam, oj tam, oczywiście ci subordynowani, którzy
potrafią korzystać ze szczęścia,
jakie zapewniają im dobrzy
władcy tej krainy. Nazwę swego
ukochanego państwa ci porządni obywatele mają nieustannie
na ustach, od rana, do nocy. Bo
to prawdziwi patrioci są.

„Gazeta Polska
Codziennie”: Partyjne
doły ostro o polityce
Tuska
Kompromitująca dla rządu afera Amber Gold, fatalne
śledztwo smoleńskie, wyraźny

zakręt w lewo – to wszystko
odbija się na sondażach partii
rządzącej. Choć do rozłamu
jest jeszcze daleko, wśród szeregowych działaczy partii narasta wściekłość i zniechęcenie pisze Przemysław Harczuk’
Jednym z takich działaczy jest Mariusz Golczyński,
działacz Platformy Obywatelskiej ze świętokrzyskiego. W
wyborach samorządowych z
ramienia PO kandydował na
stanowisko burmistrza Ożarowa. W rozmowie z „Codzienną” twierdzi jednak, że obecna
partia Donalda Tuska jest zupełnie innym ugrupowaniem,
niż to, do którego wstępował
w 2001 r. – Po aferach Rywina czy starachowickiej liderzy
PO zapowiadali kierowanie się
ideałami republikańskimi. Z
mojej perspektywy oznaczało
to kontynuację lustracji, dekomunizację i uczciwość w życiu
publicznym. Niestety, w działaniach władz PO nie ma po tych
wartościach śladu. Odnoszę
wrażenie, że spora grupa polityków naszej partii postępuje
zgodnie z wytycznymi „Gazety Wyborczej”, która życie
publiczne pojmuje jako walkę
wyborczą piewców jej obłędnej
ideologii z polskimi patriotami
odwołującymi się do tradycji
niepodległościowej gen. Fieldorfa „Nila” czy rtm. Witolda
Pileckiego.

„Rzeczpospolita”:
Upadłość Amber Gold
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ na posiedzeniu niejawnym
ogłosił upadłość Amber Gold
sp. z o.o. w Gdańsku. Sąd wezwał wierzycieli firmy do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy
Jak poinformował rzecznik
prasowy Sądu Okręgowego
w Gdańsku sędzia Tomasz
Adamski, sąd ogłosił postanowienie po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej Sz. B. o
ogłoszenie upadłości układowej sp. z o.o. Amber Gold.
Adamski poinformował, że
„po rozpoznaniu sprawy (...)
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
oddalił wniosek o ogłoszenie
upadłości z możliwością za-

warcia układu Amber Gold
spółki z o.o. i ogłosił upadłość
likwidacyjną”.
Jak podał, sporządzenie
uzasadnienia postanowienia
odroczono na 7 dni. Nie wiadomo, więc jaka jest wartość
ujawnionego i zabezpieczonego majątku upadłej spółki oraz
jakie są koszty postępowania
upadłościowego. W czwartek
sąd ogłosił tylko sentencję
orzeczenia.
Jednocześnie sąd wezwał
wierzycieli upadłej spółki, aby
w terminie trzech miesięcy od
daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje
wierzytelności w stosunku do
upadłego.
Amber Gold to firma inwestująca w złoto i inne kruszce,
działająca od 2009 r. Klientów
kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - przekraczającym nawet 10 proc. w skali
roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat
bankowych.
W pierwszej kolejności
pieniądze ma odzyskać Skarb
Państwa, a z pozostałych
środków zrealizowane zostaną
wierzytelności klientów.

„Wprost 24”: Niektórzy
eksperci odmówili, ale
przysłali miłe listy
Ponad 30 ekspertów potwierdziło udział w debacie o
programie gospodarczym PiS
- poinformowała wiceszefowa
partii Beata Szydło. Nieobecni
będą m.in. były prezes NBP
Leszek Balcerowicz, szef NBP
Marek Belka oraz były minister
Grzegorz Kołodko. Debatę
zaproponował lider partii Jarosław Kaczyński. Odbędzie się
ona 24 września w siedzibie
Polskiej Akademii Nauk. Moderatorem będzie red. Krzysztof Skowroński.
- Większość zaproszonych
gości potwierdziła już swój
udział w spotkaniu. Ci goście,
którzy nie mogą przybyć ze
względu na wcześniej zaplanowane obowiązki, przesłali
bardzo miłe dla nas listy, w których pojawiają się również elementy oceny naszego programu i gotowość do współpracy,

PiS: PO stworzyła
największą do tej pory
sitwę, minister Gowin nie
ma za co przepraszać
Minister sprawiedliwości
Jarosław Gowin nie ma za
co przepraszać - tak politycy PiS komentują wypowiedź
Gowina, że „ma w nosie literę
przepisów”. Namawiają go do
poparcia wniosku PiS o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold.
- Tu nie ma za co przepraszać. Największym przepro-

szeniem będzie zagłosowanie
za wnioskiem o komisję śledczą w sprawie Amber Gold.
Jeśli minister dostrzegł sitwę,
której przez długi czas nie widział, to musi w związku z tym
zmienić swoją decyzję w głosowaniu na temat komisji śledczej, żeby tę sitwę wyświetlić,
pokazać obywatelom - powiedział rzecznik PiS Adam Hofman.
- Skoro jest przeciwny sitwom, to czemu jest w partii,
która stworzyła największą do
tej pory sitwę, sitwę gdańską:
sędzia, prokurator, rozkład zajęć sądu na telefon? Takiej sitwy do tej pory nie widzieliśmy.
Minister Gowin tym swoim
stwierdzeniem o sitwie przyłą-

„Wyborcza BiZ”: Słabsze
wskaźniki koniunktury
Ogólny klimat koniunktury
w przemyśle we wrześniu wyniósł -6 i pogorszył się w stosunku do sierpnia. Podobnie
jest ze wskaźnikiem koniunktury w handlu - poinformował w
piątek GUS.
Z badania GUS wynika,
że we wrześniu ogólny klimat
koniunktury w przetwórstwie
przemysłowym kształtuje się
na poziomie minus 6 wobec
minus 3 w sierpniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje
14 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20
proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 18 proc.).
Andrzej Krauze / „Uważam Rze”

dalszego spotkania w terminie
dogodnym dla obu stron - powiedziała Szydło.
Wiceprezes PiS skonkretyzowała, że do tej pory obecność potwierdziło ponad 30
ekspertów. Zaproszenia wysłano do ponad 40 ekonomistów.
Szydło podkreśliła, że część
ekspertów swoją nieobecność
tłumaczyła obowiązkami zawodowymi. Wśród nich znaleźli się prof. Krzysztof Rybiński i
prof. Witold Orłowski. Wśród
osób, które nie pojawią się w
siedzibie PAN, Szydło wymieniła również szefa NBP prof.
Leszka Balcerowicza, Grzegorza Kołodkę oraz szefa NBP
Marka Belkę.
Według wiceszefowej PiS,
Belka napisał, że jest gotów
w każdej chwili spotkać się z
klubem parlamentarnym i podyskutować o sytuacji w Polsce. - Natomiast w tej chwili nie
będzie mógł wziąć (w debacie
- red.) udziału - powiedziała
Szydło.
Prof. Stanisław Gomułka
przesłał Polskiej Agencji Prasowej list otwarty do Jarosława
Kaczyńskiego, w którym deklaruje swoją obecność na debacie. Wyraża w nim nadzieję,
że pod wpływem argumentów
prezes PiS będzie gotowy do
zmiany swoich propozycji.
Gomułka za „kontrowersyjne
i potencjalnie najbardziej niebezpieczne dla finansów publicznych” nazywa propozycje
PiS dotyczące przebudowy
systemu emerytalnego i wprowadzenia podatku obrotowego
w handlu i sektorze finansowym. Za najciekawsze uznaje
natomiast pomysły dotyczące
ulgi inwestycyjnej w podatku
CIT, popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz wspierania zatrudnienia.

cza się do zwolenników komisji
śledczej, za co mu dziękujemy
- dodał rzecznik PiS.
Gowin przeprosił za swą
wypowiedź, że „ma w nosie
literę przepisów”. Minister,
wypowiadając się w czwartek
o zarzutach medialnych dot.
złamania przez niego przepisów ustawy o ustroju sądów
powszechnych,
powiedział:
„Mam w nosie literę przepisów, ważny jest ich duch i
ważne jest to, że Polacy mają
prawo żyć w państwie, gdzie
wymiar sprawiedliwości stoi
na straży interesów obywateli,
a nie na straży interesów sitwy
tworzonej przez część środowisk prawniczych. Ja wiem,
że ta sitwa jest dzisiaj przerażona tym, co robię i chcę,
żeby stąd poszedł jasny przekaz do tej sitwy: nie zastraszycie mnie”.

„Na ograniczenie portfela zamówień ogółem w nieco większym stopniu wpływa
spadek krajowego niż zagranicznego portfela zamówień.
Przedsiębiorcy
zgłaszają
ograniczanie bieżącej produkcji. Odpowiednie prognozy
są negatywne. Stan zapasów
wyrobów gotowych wzrasta
do poziomu uznawanego za
nadmierny. Szybciej rosną należności od kontrahentów (w
szczególności w podmiotach
produkujących wyroby z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych)” - napisano w
komentarzu do badania.

MG: wzrost cen żywności
w br. nie przekroczy
znacząco 4,5 proc.
Wzrost cen żywności w
2012 r. nie powinien znacząco

przekroczyć poziomu 4,5 proc.
- oceniła Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki.
Dodała jednak, że są ryzyka,
które mogą zwiększyć dynamikę wzrostu cen żywności w
najbliższych miesiącach i w
całym roku.
„(...) kluczowymi czynnikami, które mogą wpłynąć na
kształtowanie się cen żywności, są: sytuacja na krajowym
rynku związana z poziomem
zapasów, produkcją krajową,
spożyciem oraz uwarunkowania wymiany zagranicznej, w
tym sytuacja na światowych
rynkach oraz kurs złotego” napisała Henclewska w odpowiedzi na interpelację posła
Adama Rybakowicza (RP) z
lipca br.
Henclewska w odpowiedzi
opublikowanej na stronach sejmowych dodała, że uwarunkowania kursowe są związane
w głównej mierze z niepewną
sytuacją fiskalną kilku krajów
strefy euro oraz perspektywami gospodarki światowej, w
tym sytuacją USA oraz krajów
rozwijających się.
„NBP oczekuje, że w horyzoncie oddziaływania polityki
pieniężnej kurs złotego powinien się umacniać, co powinno
wpływać na ograniczenie tempa wzrostu cen, w tym także
cen żywności” - napisała.
„Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, oczekujemy, że tegoroczny wzrost cen
żywności nie powinien znacząco przekroczyć poziomu
4,5 proc., choć zarówno źródła
niepewności związane z działaniami polityki gospodarczej
oraz regulacjami, które mają
jednak głównie charakter zewnętrzny, jak i ryzyka związane
z czynnikami losowymi, głównie wynikające z warunków
pogodowych, mogą wpłynąć
na nieco szybsze tempo wzrostu cen żywności w kolejnych
miesiącach i w konsekwencji w
całym 2012 r.” - napisała.
„Ceny w wielu grupach towarów są już wysokie i dostawcy muszą liczyć się z istnieniem
bariery popytu. Zmuszeni będą
zatem np. do ograniczania
swojej marży” - dodała.
W ocenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej żywność w tym
roku podrożeje o ok. 4-5 proc.
W 2011 r. ceny żywności wzrosły o 4,6 proc.
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Patrycjusz gdański:
Adamowicz – końcowe odliczanie
W numerach 36 i 37 „Tygodnika Solidarność” ukazały się obszerne teksty Krzysztofa Świątka
o prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, którego odwołania domaga się „Solidarność” Stoczni
Gdańsk. Zamieszczamy w „Rozwadze” obszerne
skróty obu tekstów: „Patrycjusz gdański” i „Adamowicz – końcowe odliczanie”.
Prezydent Gdańska zachwalał innowacyjność twórców
Amber Gold, co wielu mieszkańców Trójmiasta mogło
skłonić do zainwestowania
swoich pieniędzy w trefnym
parabanku. Paweł Adamowicz
nie poczuwa się jednak do odpowiedzialności. Wykazuje się
innowacyjnością, tyle że w pomnażaniu prywatnego majątku.
Wyrzuca starszych gdańszczan
na bruk, a sam jest już właścicielem siedmiu mieszkań.
– Z pewnością za aferę Amber Gold jest bezpośrednio odpowiedzialny politycznie prezydent Adamowicz. Tłumaczy
się, że jego opowieści o panu
Plichcie jako Wałęsie naszych
czasów, były przypadkowe. Ale
Adamowicz naprawdę tak sądził
i uchodził za przyjaciela Plichty.
Odpowiedzialność polityczna
jest absolutnie bezpośrednia.
Gdyby miał minimum godności,
to od razu powinien zrezygnować ze stanowiska – mówi „TS”
Krzysztof Wyszkowski, uczestnik strajku w sierpniu ’80 roku
w Stoczni Gdańskiej.
A Janusz Śniadek dodaje: –
Promowanie przez prezydenta
Adamowicza Amber Gold pokazuje poziom etyczny ludzi
Platformy. „Łapaj złodzieja”,
wrzeszczy teraz Platforma. A afera Amber Gold nie jest oderwanym wypadkiem, ale skutkiem
określonej polityki PO, która daje
przyzwolenie na funkcjonowanie
na pograniczu prawa.
Bezbrzeżnie naiwny?
W reklamie wykorzystuje
się celebrytów, osoby znane,
autorytety. Prezydent Ada-
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mowicz, niewątpliwie polityk
obdarzony zaufaniem publicznym, zachwalał Amber Gold,
który okazał się piramidą finansową. Choć rzecznik prezydenta miasta Antoni Pawlak
twierdzi inaczej. – Prezydent
Adamowicz nigdy nie wystąpił w żadnej reklamie. Nigdy
też nie promował firmy Amber
Gold. Z uznaniem wyraził się
o linii lotniczej OLT Express.
A to jednak subtelna różnica –
utrzymuje.
Twierdzeniom
Pawlaka
przeczą fakty. Na stronie internetowej firmy pod datą 8
maja 2012 można przeczytać:
„Prezydent Gdańska oficjalnie
podziękował sponsorom filmu m.in. Grupie Amber Gold,
która, jak dodał, fantastycznie
się rozwija”.
Karol Guzikiewicz, wiceszef „S” w Stoczni Gdańskiej
i przewodniczący Komitetu
Odwołania Prezydenta Miasta
Gdańska Pawła Adamowicza
podkreśla, że przez aktywność
prezydenta Amber Gold została uwiarygodniona.
Radny Gdańska Kazimierz
Koralewski uważa, że prezydent powinien zostać odwołany. – Za samą sprawę promowania Amber Gold powinien
zniknąć ze sceny politycznej.
Zdaniem posła PiS Andrzeja
Jaworskiego sądy i prokuratury
stworzyły układ gdański, który
chronił prezesa Amber Gold.
– W tym układzie uczestniczą
osoby tworzące środowisko polityczno-towarzyskie, znani politycy PO i ludzie biznesu, którzy
czerpią pełnymi garściami tylko
dlatego, że są związani z PO.

Od stróża do milionera
W 1989 r. Paweł Adamowicz wspólnie z Janem
Krzysztofem Bieleckim, Donaldem Tuskiem i Januszem
Lewandowskim
organizuje
Kongres Liberałów. Od tego
momentu kariera Adamowicza nabiera wyraźnego przyspieszenia. Bo chociaż jeszcze
w 1990 roku pracuje jako stróż
nocny w Gdańskim Towarzystwie Naukowym, to żegna go
już jako prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego (absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji zostaje
w 1989). W przełomowym dla
Adamowicza roku ’90 zostaje
radnym Gdańska, a w sejmiku
województwa obejmuje funkcję wiceprzewodniczącego.
Szybko pnie się po szczeblach
kariery. W ’98 roku rada miasta powołuje Adamowicza na
prezydenta Gdańska. W 2002
roku zostaje nim ponownie,
w wyborach bezpośrednich.
Mieszkańcy szybko nadają mu
ksywę „Budyń”, nawiązującą
do niezdecydowania. Jednak
prezydent niezwykle skutecznie powiększa swój prywatny
majątek. Wystarczy porównać
dwa oświadczenia majątkowe
z 2006 i 2012 roku. Jeszcze
w 2006 roku prezydent Gdańska jest właścicielem dwóch
mieszkań o łącznej wartości
224 tys. zł i dwóch działek
(108 tys. zł). Jako prezydent
zarabia rocznie ok. 147 tys.
zł. Po sześciu latach (oświadczenie złożone w kwietniu
2012) Adamowicz posiada już
siedem mieszkań o łącznej powierzchni ok. 425 mkw. i wartości blisko 2,3 mln zł. Oprócz
pensji prezydenta (ok. 177
tys. zł rocznie), w 2011 roku
zarobił dodatkowo prawie
118 tys. zł jako przewodniczący dwóch rad nadzorczych
miejskich spółek: Gdańskiego

Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej i Zarządu Morskiego
Portu Gdańsk SA.
Głodówki
przed urzędem miasta
Z dochodami blisko 400
tys. zł rocznie Adamowicz
może sobie pozwolić na zakup
jednego mieszkania rocznie.
Wszystko ma udokumentowane. Wątpliwości budzi
prowadzona przez niego miejska polityka mieszkaniowa.
Lokatorzy komunalni, którzy
mają zaległości w opłatach za
czynsz, są eksmitowani. Najpierw protest głodowy przed
urzędem miasta rozpoczął
Wojciech Dąbrowski, 65-letni
historyk sztuki. – Jego była,
chora żona, została wyrzucona na bruk, nie zgodzono
się na wstrzymanie egzekucji
komorniczej, mimo zobowiązania pana Dąbrowskiego, że
dług spłaci. A dług powstał
stąd, że kobiety, byłej nauczycielki z Gdańska, nie było
stać, by niemal całą emeryturę
przeznaczać na czynsz ustalony przez Adamowicza. Zaproponowano jej przytułek w
Nowym Porcie – mówi Karol
Guzikiewicz, który wspiera
głodujących.
Bo coraz więcej osób
mieszkających w centrum
miasta nie stać na czynsz. 21
sierpnia głodówkę przed urzędem rozpoczęła także Wiesława Rozmarynowska, która
straciła mieszkanie na ul. Długiej. Dwa dni później na podobny krok chciała się zdecydować inna, 84-letnia kobieta.
– Nie pozwoliliśmy jej na to z
uwagi na wiek – mówi Karol
Guzikiewicz.
Paweł Adamowicz
to dobry prezydent
Gdańska?
– Jest zupełną łamagą
-mówi Krzysztof Wyszkow-

ski,
założyciel
Wolnych
Związków
Zawodowych,
uczestnik strajku w sierpniu
‘80 roku w Stoczni Gdańskiej.
Kroplą, która przelała czarę, jest sposób zarządzania
dorobkiem Solidarności. Tragiczna sytuacja Europejskiego
Centrum Solidarności, które
za kilkaset milionów buduje
bunkier przy Pomniku Poległych Stoczniowców, radykalnie pomniejszając pomnik. Ta
instytucja złożona jest z ludzi,
którzy mają zamazać prawdę
o Solidarności, a wywyższyć
fałszywych bohaterów w rodzaju Henryki Krzywonos i
bronić hagiografii Lecha Wałęsy. A już szaleństwem prezydenta miasta było przywrócenie Lenina na bramę stoczni.
To oburzające!
– Czytał Pan scenariusz filmu?
– Tak. To żałosna, socrealistyczna hagiografia.
Komitet Odwołania Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza działa jeszcze nieformalnie, a już jego inicjatora
Karola Guzikiewicza ścigała
straż miejska. Grozi mu też
kara ograniczenia wolności.
Adamowicz ma się czego obawiać, bo gdańszczanie narzekają na drogie życie w stolicy
Pomorza i chybione inwestycje, np. tęczowe muzeum.
– Wielu mieszkańców nie
może wykupić mieszkań komunalnych „ze względów
społecznych”, jak określa to
uchwała rady miasta. Jest ok.
600 takich przypadków – podaje Kazimierz Koralewski,
radny Gdańska (PiS). – To
widzimisię prezydenta. Dla
kogo mają być te mieszkania?
Mówi się o ożywieniu centrum miasta, ale tak naprawdę
życie turystyczne kwitnie dwa
miesiące w roku.
Przed urzędem miasta wyrosło już miasteczko namiotowe, które utworzyły osoby

eksmitowane z lokali komunalnych za długi. – 27 sierpnia po godz. 22, tzw. nieznani
sprawcy trzykrotnie obrzucali
kamieniami głodujących pod
urzędem, krzycząc jednocześnie, że do rana „zrobią porządek z moherowymi beretami”
– relacjonuje Karol Guzikiewicz, wiceszef „S” w Stoczni
Gdańskiej i inicjator Komitetu
Odwołania Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – O
zdarzeniu poinformowaliśmy
policję, wnioskując o ściganie sprawców, bo protestujący
czują się zagrożeni.
Pościg za Karolem
Guzikiewiczem
Formalnie komitet zostanie zarejestrowany w połowie
września, ale Karol Guzikiewicz już przekonał się, że
nadepnął na odcisk słoniowi. 10 lipca wraz z kolegą w
centrum Gdańska rozwiesił
10 plakatów z hasłem „Nie
chcemy Ilicza i Adamowicza”
i wizerunkami Włodzimierza
Lenina i Pawła Adamowicza.
Natychmiast pojawiła się straż
miejska i rozpoczęła pościg za
związkowcami.
– Wszystko rozegrało się
niedaleko budynku Komisji Krajowej „S”. Strażnicy
chcieli mnie wciągnąć do radiowozu. Widząc ich agresywne zachowanie, ruszyłem w
kierunku budynku Krajówki.
Chciałem poprosić o pomoc
prawnika Regionu Gdańskiego. Wtedy strażnik wykręcił
mi ręce i powalił na ziemię –
opowiada Guzikiewicz.
Szef rady nadzorczej,
co nic nie może
Prezydent Gdańska jest szefem rady nadzorczej GPEC,
ale podobno nic nie może. –
Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji
Energetyki, co oznacza, że
przedsiębiorstwa ciepłowni-

cze nie mogą samodzielnie
kształtować cen. Urząd Regulacji Energetyki dokonuje szczegółowej weryfikacji
wniosku firmy i bierze pod
uwagę jedynie uzasadnione
wzrosty wydatków na przesył,
dystrybucję, produkcję ciepła
oraz niezbędne inwestycje
modernizacyjno-rozwojowe
– utrzymuje Antoni Pawlak,
rzecznik prasowy prezydenta.
Jednak w innych miastach
jest dużo taniej. W 2011 roku
Gdańsk zwyciężył w niechlubnym rankingu „Rzeczpospolitej” na najdroższe miasto powyżej 300 tys. mieszkańców.
W ubiegłym roku za ogrzewanie trzeba tu było średnio
zapłacić 68,25 zł/GJ (w Krakowie 39,84 zł/GJ). Według danych portaluwww.cena-wody.
pl Gdańsk plasuje się obecnie
na 7. miejscu (spośród dawnych 49 miast wojewódzkich),
jeśli chodzi o ceny wody i
odprowadzania ścieków.Prezydent niewiele też zdziałał w
sprawie planowanych w GPEC
zwolnień grupowych.
Lenin i tęczowe muzeum
Paweł Adamowicz podpadł
gdańszczanom, angażując się
w bulwersujące projekty. I nie
chodzi tylko o głośną sprawę
przywrócenia Lenina na bramę Stoczni Gdańskiej. Polem
konfliktu między „S” a prezydentem stało się Europejskie
Centrum Solidarności. – Adamowicz zawłaszcza ECS dla
Gdańska, a przecież Solidarność rodziła się w całej Polsce. Prezydentowi Solidarność
potrzebna jest tylko w takim
stopniu w jakim służy promowaniu jego osoby. Jeszcze jako
szef związku oceniałem, że
prezydent traktuje Solidarność
czysto instrumentalnie, dla
własnych celów. Jeśli kłóciło
się to z prawdą historyczną,
tym gorzej dla prawdy – podkreśla Janusz Śniadek, były

przewodniczący związku, dziś
poseł PiS. – Świetnie czuje
się on w mariażu z Wałęsą.
Relacje między nimi oparte są
na wzajemnym świadczeniu
usług. Wałęsa jest na zawołanie, gdy jakieś przedsięwzięcie
organizuje miasto, Adamowicz
nie pozostaje dłużny.
Kontrowersje wywołuje też
pomysł powołania w Katowni Muzeum Praw Człowieka,
które gdańszczanie ochrzcili
szybko mianem „tęczowego
muzeum”. Przestrzeń wystawienniczą mają tam uzyskać
m.in. przedstawiciele środowisk homoseksualnych, których symbolem jest tęcza.
– My w Gdańsku wiemy co
znaczy Solidarność i walka o
wolność. Czy my w Gdańsku
kiedykolwiek gnębiliśmy ludzi
o innej orientacji seksualnej? –
pyta radny Koralewski. – Przyznawanie środowiskom homoseksualnym w tym muzeum
przestrzeni wystawienniczej
byłoby ewidentnym propagowaniem takiego sposobu życia.
Referendum
Inicjatorem Komitetu Odwołania Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest
„S” Stoczni Gdańskiej. Aby
doprowadzić do rozpisania
referendum gminnego, trzeba zebrać 10 proc. podpisów
mieszkańców uprawnionych
do głosowania. W przypadku
Gdańska – ponad 30 tys.
Aby referendum okazało
się ważne, musi w nim wziąć
udział co najmniej 3/5 osób,
które uczestniczyły w ostatnich
wyborach samorządowych w
Gdańsku w 2010 roku.
– Dziś nas jest garstka w
Stoczni Gdańskiej w porównaniu z rokiem ’80 – około
1,5 tys., wtedy było 17 tysięcy. Ale wierzę, że damy radę.
Coraz otwarciej mówi się, że
czas na zmiany w Gdańsku –
deklaruje Karol Guzikiewicz.
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