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W 25 rocznicę  strajku w Stoczni Gdańskiej, który rozpoczął się 2 maja 1988 roku, pamiątkową tablicę na 
murze stoczni odsłonili Alojzy Szablewski, długoletni prezes stoczniowej „Solidarności” i  przewodniczą-
cy ówczesnego Komitetu Strajkowego i Mateusz Puwałowski, prezes Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego, uczelni, której słuchacze przed ćwierć wiekiem strajkiem wsparli protest stocz-
niowców. O strajku, który przyspieszył demokratyczne przemiany w Polsce czytaj na str. 4 i 5.

fot. Paweł Glanert
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Krajowy sztab protestacyjny „S”, który obradował 
23 kwietnia, zdecydował – w całym kraju,  
w zakładach, gdzie działa Solidarność, rozpoczną 
się referenda strajkowe. Wtedy się okaże, jakie 
będą kolejne kroki związku – czy Solidarność wy-
bierze strajk generalny czy rozpocznie przygotowa-
nia do innych akcji protestacyjnych – pisze  
w „Tygodniku Solidarność” Maciej Chudkiewicz.  

rych referenda będą przepro-
wadzane) oprócz deklaracji 
o przystąpieniu do akcji będą 
też mogli odpowiedzieć na py-
tania o formę protestu i termi-
ny. Możliwy jest m.in. strajk 
generalny, strajki ostrzegaw-
cze w zakładach pracy, ogól-
nonarodowa manifestacja w 
Warszawie oraz liczne akcje 
wspomagające. Referenda ru-
szają od tego tygodnia.

 Solidarność, choć jest naj-
większą organizacją w Polsce 
i największą centralą związ-
kową chce współpracować z 
innymi organizacjami. Szef 
„S” Piotr Duda spotka się lide-
rami dwóch pozostałych cen-
tral: Janem Guzem z OPZZ i 
Tadeuszem Chwałką z Forum 
Związków Zawodowych. Od-
będą się także kolejne spotka-
nia Platformy Oburzonych. 
Piotr Duda zapowiedział, że 
chętnie wraz z liderem Zmie-
lonych (walczących o jedno-
mandatowe okręgi wyborcze) 
Pawłem Kukizem spotka się z 
prezydentem. Obaj chcą prze-
konywać Bronisława Komo-
rowskiego do zmian w konsty-
tucji i ustawie o referendum 
ogólnokrajowym. Chodzi o to, 
by po zebraniu przez obywate-
li określonej liczby podpisów 
rozpisanie referendum było 
obligatoryjne. Dziś ostatecz-
nie decyduje o tym sejm.

Przełom nie nastąpił
W Warszawskim Centrum 

Partnerstwa Społecznego Dia-
log 24 kwietnia odbyło się 
plenarne posiedzenie komisji 
trójstronnej. Kto jednak liczył 
na przełom i porozumienie 
srogo się zawiódł.

Samo spotkanie przebiegło 
(jak na warunki gospodarcze i 

poziom dialogu) dość spokoj-
nie. Donald Tusk i Piotr Duda 
pozostali przy swoich stano-
wiskach. Rząd nie wycofa się 
z propozycji zmian w kodek-
sie pracy. Solidarność zapo-
wiedziała, że przeprowadzi 
ogólnopolskie referendum i 
będzie się przygotowywać do 
narodowego protestu.

 Premier Donald Tusk jako 
główny problem wskazał sy-
tuację na rynku pracy, którą 
należy leczyć pozytywnymi 
pomysłami z przeszłości. Miał 
na myśli przede wszystkim 
tzw. ustawę antykryzysową 
z lat 2009–2011. Teraz część 
rozwiązań z tej ustawy rząd 
zamierza wprowadzić do ko-
deksu pracy na stałe. Szcze-
gólnie zaś elastyczny czas 
pracy i 12-miesięczny okres 
rozliczeniowy. – Wprowadze-
nie elastycznych form czasu 
pracy umożliwi ochronę 100–
120 tys. miejsc pracy, dlatego 
jestem gotów o to prosić, na-
wet błagać – przekonywał szef 
rządu.

Donald Tusk odrzucił moż-
liwość powrotu do emerytur 
pomostowych, argumentując, 
że miałoby to fatalne skutki 
dla gospodarki. Tłumaczył, 
że wzrost płacy minimalnej 
nie doprowadzi do zmniejsze-
nia bezrobocia, a płaca mini-
malna w Polsce, mimo braku 
gwarancji ustawowych, i tak 
rośnie w Polsce szybciej niż w 
innych krajach.

Premier nie odrzucił 
wszystkich propozycji So-
lidarności. Nie wyklucza 
oskładkowania umów śmie-
ciowych (które sam zaczął 
tak nazywać). Wciąż uważa 
jednak, że zbyt mocne decy-
zje w tej sprawie przełożą się 
na wzrost bezrobocia. Pierw-
sze mają zostać podjęte już w 
maju.

Sytuacja patowa
– Proszę o wycofanie rzą-

dowych projektów elastycz-
nych zmian w czasie pracy i 
jak najszybsze przyjęcie na-
szego projektu ustawy o płacy 
minimalnej – zaapelował szef 
Solidarności Piotr Duda.

Przewodniczący związku 
mówił o ignorowaniu związ-
kowców. Jako przykład pozio-
mu dialogu w Polsce pokazał 
premierowi podpisane przez 
Donalda Tuska porozumienie z 
2009 r., gdzie strona rządowa, 
w zamian za zgodę na ustawę 
antykryzysową, zobowiąza-
ła się do stworzenia ścieżki 
dojścia płacy minimalnej do 
poziomu 50. proc. średniego 
wynagrodzenia. Ta umowa nie 
została dotrzymana. 

– W sprawie czasu pracy 
zwróciłem się o zwołanie ple-
narnego posiedzenia komisji 
trójstronnej, ale rząd puścił to 
poza komisją. Jaki to dialog? – 
pytał Piotr Duda.

WIOSNA I JESIEŃ „SOLIDARNOŚCI” 

Związek nie zmienia swo-
ich warunków: rząd ma wyco-
fać z sejmu projekty wprowa-
dzające skrajnie niekorzystne 
dla pracowników zmiany w 
kodeksie pracy.

Na posiedzeniu komisji 
trójstronnej doszło do pierw-
szego od dłuższego czasu spo-
tkania szefa „S” Piotra Dudy 
i premiera Donalda Tuska. 
Dzień wcześniej, 23 kwietnia, 
w warszawskiej siedzibie Ko-
misji Krajowej „S” odbyło się 
posiedzenie krajowego sztabu 
protestacyjnego, na którym 
szefowie regionów i branż za-
stanawiali się nad kolejnymi 
krokami Solidarności w spo-
rze z rządem. Zapadła decy-
zja: Solidarność zorganizuje 
referenda strajkowe.

Ludzie odpowiedzą
Związek podtrzymuje swój 

najważniejszy postulat skie-
rowany do rządu: wycofanie 
z sejmu niekorzystnych dla 
pracowników zmian w ko-
deksie pracy (są dwa projek-
ty: rządowy, przygotowany w 
ministerstwie pracy i poselski, 
przygotowany przez posłów 
PO; oba zakładają m.in. wy-
dłużenie okresu rozliczenio-
wego czasu pracy aż do 12 
miesięcy). Rząd miał to zrobić 
do 17 kwietnia – takie ultima-
tum postawiła mu Solidarność 
podczas marcowego posie-
dzenia Komisji Krajowej „S” 
w Bielsku-Białej. Ostatecznie 
minister pracy w lakonicznym 
piśmie zapewnił o dialogu, ale 
projekty zmian w kodeksie 
pracy dalej leżą w sejmie.

 Sztab protestacyjny zde-
cydował, że członkowie So-
lidarności (ale także wszyscy 
pracownicy zakładów, w któ-

fo
t. 

P
aw

eł
 G

la
ne

rt

dokończenie na str. 14



3Rozwaga i

– Pomimo docierających 
do nas informacji o rozmo-
wach pomiędzy właściciela-
mi większościowymi  stoczni 
a przedstawicielami Skarbu 
Państwa – mówi przewodni-
czący stoczniowej „Solidarno-
sci” Roman Gałęzewski – cały 
czas odnoszę wrażenie jakby-
śmy tańczyli na linie. Niby na-
stępuje postęp w rozmowach, 
zawarto porozumienie inten-
cyjne pomiędzy Agencją Roz-
woju Przemysłu SA a Gdańsk 
Shipyard Group Sp. z o.o., a 
ciągle czegoś brakuje i funk-
cjonowanie stoczni pełne jest 
zahamowań, nadal odczuwa 
się brak środków, co odbija się 
na wypłatach zarobków zało-
gi, szwankuje rytmika dostaw 
i prac.

Odnoszę wrażenie że wciąż 
jest brak szybkiego, skutecz-
nego przełożenia pomiędzy 
decyzjami zewnętrznymi, po-
dejmowanymi poza stocznią 
przez jej udziałowców, a tym 
co dzieje się i od czego zale-
ży sprawność funkcjonowania 
samej firmy.

Z informacji, które do nas 
docierają wynika, że udzia-
łowcy stoczni porozumieli 
się co do zasad finansowania 
i kontynuowania restruktu-
ryzacji firmy, kładąc nacisk 
na efektywne wykorzysta-
nie aktywów produkcyjnych 
stoczni, maksymalizację szans 
rynkowych wynikających z 
potencjału rynków produkcji 
dla energetyki odnawialnej 
oraz rynku platform wiertni-
czych offshore, a także reali-
zację wspólnych projektów 
innowacyjnych dla maksy-
malizacji wykorzystania po-
tencjału środków finansowch 
Unii Europejskiej w perspek-
tywie budżetu od 2014 roku.

Ustalono też szczegółowy 
harmonogram najbliższych 
działań, obejmujący m.in. 
wpływy środków finansowych 
z tytułu odsprzedaży dźwi-

gów, o czym tak głośno było 
przed kilkoma tygodniami w 
Gdańsku. Finansowym wspar-
ciem mają być też wpływy ze 
sprzedaży gruntów wystawio-
nych przez stocznię na prze-
targ.

Wszystkie te decyzje mają 
ogromne znaczenie dla per-
spektywicznego funkcjono-
wania stoczni, ale nie mogę 
powstrzymać się od wyrażenia 
odczuć, że z punktu widzenia 
pracowników stoczni, których 
horyzont czasowy dolegliwo-
ści finansowych wynikających 
z bieżących kłopotów zamy-
ka się w dniach i tygodniach, 
brak jest działań wewnątrz 
zakładu, które byłyby odczu-
walną zapowiedzią zmian na 
lepsze. Innymi słowy, na opty-
mizm wynikający z ustaleń do 
jakich podobno dochodzi w 
Warszawie, tu w stoczni trze-
ba jeszcze poczekać. I sprawą 
niezwykle ważną jest by jak 
najszybciej następowało prze-
łożenie pozytywnych porozu-
mień pomiedzy współwłaści-
cielami stoczni na odczucia jej 
pracowników, tu, na miejscu, 
w Gdańsku. Bez tego nie na-
stąpi poprawa atmosfery w 

zakładzie, bez tego nie będzie 
dobrych efektów najlepszych 
nawet decyzji restrukturyza-
cyjnych, bez tego nie popra-
wią się nastroje wśród pra-
cowników. 

Jeszcze nie tak dawno mó-
wiono nam, że w kwietniu 
powinien być już koniec kło-
potów finansowych, że załoga 
odczuje poprawę. Teraz to się 
wszystko przesuwa. Mówi się 
o zbyt optymistycznych inter-

Stoczniowy stolik  
w Komisji Trójstronnej

W związku z trudną sytuacją przemysłu okrętowego w 
Polsce, czego przejawy obserwuje się nie tylko w Stoczni 
Gdańsk, ale i gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej, a także 
w innych firmach, sekcja krajowa przemysłu okrętowego wy-
stąpiła z wnioskiem reaktywowania w Komisji Trójstronnej 
wyodrębnionego „stolika” stoczniowego, w ramach którego 
mogłyby być rozpatrywane przez członków komisji (przed-
siębiorcy, strona rządowa i związkowa)najpilniejsze proble-
my branży.

Takich problemów nagromadziło sie ostatnio wiele. Do-
tyczą one nie tylko spraw wynikających z ograniczeń na 
rynku międzynarodowym, ale także problemów krajowych. 
Odczuwa się ostatnio np. negatywny wpływ  nieuczciwej 
konkurencji między firmami okrętowymi, stosowanie cen 
dumpingowych.

Roman Gałęzewski:

Na optymizm trzeba jeszcze poczekać...

pretacjach, o nie docenianiu 
faktu, że niektóre działania 
wyprowadzające stocznię z 
kryzysu muszą uwzględniać 
wymogi prawa unijnego, co 
wymaga czasu. Ale myślę, 
że zbyt długie operowanie 
argumentami ogólnymi, uza-
sadnianie odczuwanych przez 
załogę opóźnień finansowych 
obiektywnymi koniecznościa-
mi, powinno mieć swój kres.  
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2 maja 1988 r. w Stoczni 
Gdańskiej ogłoszono 
strajk będący konty-
nuacją fali protestów 
rozpoczętych kilka dni 
wcześniej i rozprze-
strzeniających się po 
całym kraju.

Stoczniowcy obok postula-
tów ekonomicznych postawili 
żądania polityczne, przede 
wszystkim przywrócenia „So-
lidarności”.

W dniu rozpoczęcia strajku 
w Stoczni Gdańskiej KKW 
NSZZ „Solidarność” wyda-
ła oświadczenie, w którym 
stwierdzała m.in.: „Uznanie 
podmiotowych praw ludzi 
i grup społecznych, demo-
kratyczna reforma struktur 
politycznych jest punktem 
wyjścia dla przywrócenia od-
powiedzialności Polaków za 
los własnego kraju”.

Ćwierć wieku później, w nie-
dzielę 4 maja 2013, w pobliżu 
historycznej bramy nr 2 wmuro-
wano pamiątkową tablicę przy-
pominającą to wydarzenie.

Nie mamy jednak innego 
sposobu na uzdro-
wienie gospodarki w 
naszym kraju.

Tylko w drodze 
głębokich reform i 
przywrócenia plurali-
zmu jest możliwe wy-
prowadzenie kraju z 
kryzysu.

Wzywamy robotni-
ków wszystkich zakła-
dów pracy w kraju do 
podjęcia strajków soli-
darnościowych.

Dziękujemy za akcje 
solidarnościowe organi-
zowane w celu wspomo-
żenia strajku.

O godzinie 16 odbyło 
się posiedzenie Komite-
tu Strajkowego, któremu 
przewodniczył Jan Gór-
czak, z udziałem Lecha 
Wałęsy. Omawiano sprawy 
organizacyjne dotyczące 
zaopatrzenia, ochrony straj-
kujących i zakładu, sposobu 
organizowania pomocy z 
zewnątrz. Ustalono sposób 
informacji wewnętrznej. 
Rzecznikiem Komitetu Straj-

1. Mieczysław Chełminiak (S-
1, 29 lat)

2. Edwin Dobrzyński (W-5, 42 
lata)

3. Andrzej Durzyński (R-1, 28 
lat)

4. Roman Gałęzewski (C-2,34 
lata)

5. Jan Górczak (K-2, 26 lat) 
6. Marek Himburg
7.Jan Jabłoński (operator de-

fektoskopu, 49 lat)
8. Wojciech Kreft (UG, 25 lat)
9. Marian Moćko (W-3, 52 

lata)
10. Jan Stażewski (K-1,29 lat)
11. Alojzy Szablewski (RN, 62 

lata)

12. Edward Szwajkiewicz (W-
3, 34 lata)

13. Paweł Świerczyński (S-5, 
25 lat)

14. Jan Wójcik (K-2, 48 lat)
W celu zwiększenia ope-

ratywności Komitetu Strajko-
wego utworzono Prezydium w 
składzie: Alojzy Szablewski – 
przewodniczący, Jan Górczak 
– zastępca przewodniczącego, 
Edward Szwajkiewicz, Marian 
Moćko, Wojciech Kreft, Roman 
Gałęzewski. Komitet Strajkowy 
skierował do studentów Uni-
wersytetu Gdańskiego podzię-
kowanie za ich akcję strajkową 
wspierającą stoczniowców.

2 maja 1988: strajk w Stoczni Gdańskiej

Słowa aktualne jak ćwierć wieku temu

Rozwaga i Solidarność, 4 maja 1988.

Postulaty. Maj 1988 r. 
1) Podwyższenie zarobków o 15-20.000, - zł
2) Przywrócenie działalności NSZZ „Solidarność”. 
3) Zwolnienie wszystkich więźniów politycznych.
4) Przyjęcie do pracy wszystkich zwolnionych za przekona-

nia polityczne.
5) Nie represjonowanie członków Komitetu Strajkowego oraz 

strajkujących i wspomagających strajk.

3 maja 1988 w wydawanym 
na powielaczu numerze „Roz-
wagi i Solidarności” ukazuje 
się oświadczenie Komitetu 
Strajkowego:

Komitet Strajkowy Stoczni 
Gdańskiej apeluje do całej za-
łogi Stoczni o pełne poparcie 
naszej akcji strajkowej.

Nie pragniemy strajkować, 
pragniemy jak najszybciej 
przystąpić do pracy po spełnie-
niu naszych żądań.

kowego został Lech Kaczyń-
ski. Za zgodą Komitetu Straj-
kowego została upoważniona 
do rejestrowania wydarzeń w 
stoczni w obrębie 2 bramy eki-
pa Telewizji Gdańskiej.

W komunikacie nr 10, opu-
blikowanym 6 maja w „Rozwa-
dze i Solidarności”, ujawniono 
skład Komitetu Strajkowego, 
przedstawiając w kolejności 
alfabetycznej nazwiska jego 
członków i ich wiek:
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Strajkujący stoczniowcy 
wystosowali list do przewod-
niczącego Komisji Planowa-
nia, wicepremiera Zdzisława 
Sadowskiego, uznawanego za 
zwolennika reform gospodar-
czych. W liście piszą: – Re-
forma nie może być jedynie 
reorganizacyjnym zabiegiem, 
musi być zmianą stosunków 
panujących w naszym kraju. 
Nie da się tego osiągnąć bez 
społecznego poparcia, bez no-
wych struktur społecznych. 
Wśród nich szczególne zna-
czenie mają niezależne związki 
zawodowe...

Stoczniowcy zapraszają wi-
cepremiera do rozmów w za-
kładzie. Niestety list pozostaje 
bez odpowiedzi.

W nocy z 5 na 6 maja ZOMO 
dwukrotnie pozorowało atak na 
bramy nr 2 i 3. Strajkujący re-
agowali spokojnie, pomimo że 
milicja otoczyła całą stocznię 
szczelnym kordonem, odcina-
jąc ją praktycznie od miasta. W 
tej sytuacji szczególne uznanie 
stoczniowców budziły wszelkie 
działania gdańszczan, którzy, 
często skutecznie przedzierali 
się przez blokady, by wesprzeć 
strajkujących żywnością i wy-
razić im swoje poparcie. Straj-
kujący stoczniowcy z radością 
witali każdy przejaw wsparcia 
ich protestu. Z zainteresowa-
niem śledzono informacje w 
zagranicznych rozgłośniach, 
cieszono się z licznych infor-
macji o wsparciu strajku przez 
załogi wielu zakładów w Pol-
sce, o wsparciu stoczniowców 
przez różne struktury opozycji 
politycznej w kraju. Z uzna-
niem opowiadano jak dwóch 12 
letnich chłopców: Adaś i Woj-
tek, przedarli się przez otacza-
jące stocznię kordony  z  listem 
do ks. Jankowskiego. Dla pod-
niesienia ducha strajkujących, 
„Rozwaga i Solidarność” wyda-
ła specjalny numer zawierający 
teksty znanych piosenek ada-
ptowane do sytuacji strajkowej 
i kpiące z oficjalnych postaci 
polskiego życia politycznego.

Do przebywających na tere-
nie stoczni doradców: T. Ma-
zowieckiego, A. Celińskiego i 

A. Wielowieyskiego dołączył 
mec. W. Siła-Nowicki.

Niestety, podjęte przez 
pełnomocników Episkopatu 
Polski rozmowy z dyrekcją 
Stoczni Gdańskiej w spra-
wie postulatów strajkujących 
nie dały rezultatów. Dyrekcja 
stoczni nadal odmawia kontak-
tów z Komitetem Strajkowym.

Oburzenie wśród straj-
kujących budzi atak milicji i 
ZOMO na robotników Huty 
im. Lenina w Krakowie. We-
dług napływających wiadomo-
ści jest wielu rannych i zatrzy-
manych.

7 maja, po aktywnych 
działaniach biskupa Tadeusza 
Gocłowskiego, doszło do spo-
tkania trzech przedstawicieli 
Komitetu Strajkowego i trzech 
doradców (Tadeusz Mazowiec-
ki, Lech i Jarosław Kaczyńscy) 
z dyrekcją Stoczni Gdańskiej. 
Członkowie dyrekcji oświad-
czyli że przedmiotem negocja-
cji mogą być  jedynie trzy po-
stulaty strajkujących: płacowy, 
dotyczący powrotu do pracy 
osób represjonowanych oraz 
postulat zapewnienia bezpie-
czeństwa  strajkującym i oso-
bom wspomagającym strajk. 
Zażądano jednocześnie by 
strajk zakończył się do godz. 
19  7 maja. Przedstawiciele 
Komitetu Strajkowego posta-
nowili przedstawić to stanowi-
sko załodze, ponowili jedno-
cześnie postulat przywrócenia 
legalności „Solidarności”.

Wieczorem 7 maja Alojzy 
Szablewski, przewodniczą-
cy Komitetu Strajkowego, 
informuje dyrektora Stoczni 
Gdańskiej, że decyzja o za-
kończeniu strajku wymaga 
dalszych rozmów i proponuje 
po konsultacjach ze strajkują-
cymi spotkanie w niedzielę 8 
maja, ok. godziny 12, po za-
kończeniu mszy św. dla stocz-
niowców. 

Niestety, rozpoczyna się 
kolejny cykl obstrukcyjnych 
działań ze strony przedstawi-
cieli dyrekcji stoczni. Jak póź-
niej określi to Alojzy Szablew-
ski  – odnosiło się wrażenie że 
metody negocjacyjne przyjęte 

przez stronę dyrekcyjną pro-
wadzą nie do zakończenia, 
lecz przedłużenia strajku. W 
godzinach wieczornych od-
bywa się rozmowa pomiędzy 
mec. Siłą-Nowickim, a ge-
nerałem Kiszczakiem, który 
obiecuje załatwienie wszyst-
kich postulatów płacowych, 
o ile strajk zakończy się do 
godz. 18 w niedzielę. 

Po  kolejnych konsulta-
cjach i obradach Komitet 
Strajkowy wydaje oświadcze-
nie, odczytane przez Andrzeja 
Celińskiego. Mowa jest o zgo-
dzie w sprawach płacowych, z 
wyjątkiem powołania wspól-
nej z samorządem stoczni ko-
misji, nadzorującej realizację 
postulatów. Oświadczenie 
zdecydowanie domaga się 
ponownej legalizacji „Soli-
darności”.  Następuje pełna 
dramatyzmu noc, strajkujący 
są coraz bar-
dziej bojowi, 
domagają się 
l e g a l i z a c j i 
„So l idarno -
ści”. Przed-
s t a w i c i e l e 
K o m i t e t u 
Strajkowego 
rano wracają 
wzburzeni, nie 
osiągnąwszy 
p o r o z u m i e -
nia z dyrekcją 
stoczni. Strajk 
trwa nadal, 
Siła – Nowic-
ki rozmawia z 
Kiszczakiem.

Do postulatów strajkują-
cych dochodzi punkt szósty 
domagający się gwarancji 
dalszego istnienia Stoczni 
Gdańskiej, w związku z po-
wtarzającymi się sugestiami o 
celowości jej likwidacji.

Komitet Strajkowy kieruje 
list do dyrektora stoczni. Pod-
trzymuje  w nim postulaty re-
jestracji „Solidarności” i zwol-
nienia więźniów politycznych. 
Ale chcąc się przyczynić do za-
kończenia strajku nie uzależnia 
porozumienia od natychmia-
stowego spełnienia tych żądań. 
Natomiast wymienia warunki 

ekonomiczne i dotyczące bez-
pieczeństwa strajkujących i 
wspomagających bez spełnie-
nia których strajk nie może być  
zakończony. List podpisują 
Alojzy Szablewski, Jan Gór-
czak i Brunon Baranowski.

10 maja o godzinie 20 ma-
jowy strajk Stoczni Gdańskiej 
zostaje zakończony. Komitet 
Strajkowy stwierdza w swym 
oświadczeniu:

– Nie udało nam się zwy-
ciężyć. Nie wychodzimy ze 
Stoczni z triumfem, ale wycho-
dzimy z podniesionym czołem, 
przekonani o potrzebie i słusz-
ności naszego protestu prze-
ciwko panującym w Polsce 
stosunkom, przeciwko trakto-
waniu nas w sposób uwłaczają-
cy naszej godności, przeciwko 
arogancji władzy ponoszącej 
odpowiedzialność za biedę 
Polski i jej obywateli...

... Zakończenie strajku bez 
zawarcia  porozumienia jest do-
wodem, że polityczny, społecz-
ny  i gospodarczy paraliż Polski 
utrzymuje się, że kryzys będzie 
narastał i że jego rozwiązanie 
ciągle jest przed nami... 

Te słowa z pisanego przed 
ćwierćwieczem oświadczenia 
Komitetu Strajkowego Stoczni 
Gdańskiej brzmią i dziś aktu-
alnie. Zwłaszcza gdy mówią 
o traktowaniu pracujących w 
sposób uwłaczający ich god-
ności, o arogancji władzy po-
noszącej odpowiedzialność za 
biedę Polski  i jej obywateli.

Alojzy Szablewski
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Ulicami Gdańska prze-
szedł marsz w obronie 
rodziny, małżeństwa 
i wartości katolickich 
oraz przeciwko homo-
dyktaturze i dyskrymi-
nacji Telewizji Trwam.

Manifestację poprzedzi-
ła Eucharystia w Bazylice 
Św. Brygidy. Na zakończenie 
Mszy św. głos zabrał o. Piotr 
Dettlaff CSsR z Radia Maryja.

– Dzisiaj również i my wy-
ruszamy w tym marszu, aby 
powiedzieć „nie” niesprawie-
dliwości, która dzieje się w 
naszej Ojczyźnie; aby powie-
dzieć „nie” dyskryminowaniu 
TV Trwam, aby powiedzieć 
„nie” ciosowi, który wymie-
rzony jest w polską rodzi-
nę. Idziemy dumnie ulicami 
Gdańska. Miasta, które jest 
kolebką „Solidarności” – nie 
pod znakiem czekoladowego 
orła, ale pod znakiem Tej, któ-
ra jest Królową naszego naro-
du Matki Bożej Jasnogórskiej, 
i tak jak wtedy w sercach ludzi 
Solidarności rodziła się na-
dzieja na wolną Polskę tak i w 
naszych sercach niech zrodzi 
się nadzieja, że Polska może 
być krajem normalnym, budo-
wanym na fundamencie miło-
ści Boga, Kościoła i Ojczyzny 
– mówił o. Piotr Dettlaff.

Po  mszy zebrani przeszli  
pod pomnik Jana III Sobie-
skiego. Na czele pochodu nie-
siono transparent z napisem 
„Stop homodyktatowi”. Na 
innych transparentach umiesz-
czono hasła: „Nie róbcie 
krzywdy naszym dzieciom”, 
“Walczymy o dzieci”. Wiele 
osób trzymało w rękach biało-
-czerwone flagi.

Wznoszono także takie 
hasła jak: “Nie oddamy wam 
telewizji Trwam”, “Wolne 

media, wolność słowa, wolna 
Polska narodowa”. W trakcie 
marszu śpiewano także pieśni 
religijne.

„Nie może być tak, że Po-
lacy są lekceważeni przez 
obecne władze” – mówił pod-
czas manifestacji poseł An-
drzej Jaworski, przewodniczą-
cy parlamentarnego zespołu 
ds. przeciwdziałania ateizacji 
Polski.

– Przyszliśmy powiedzieć 
„nie” dyktatorowi, który jed-
noosobowo, ale z pełnym po-
parciem politycznym dopro-
wadził do tego, że TV Trwam 
nie ma na multipleksie cyfro-
wym. Mówimy „nie” Janowi 
Dworakowi, nawet jeżeli ma 
poparcie prezydenta i premie-
ra. Nie może być tak, że Pola-
cy są lekceważeni, że miliony 
podpisów, setki marszów w 
całej Polsce, stanowiska Rad 
Miast i Rad Powiatów zostały 
zlekceważone – apelował po-
seł Andrzej Jaworski.

– Dla nas najważniejsze 
jest, żebyśmy nie zaprzesta-
wali manifestacji dopóki ja-
kiekolwiek dyktat w Polsce 
będzie. W tym przypadku 
dyktat jednej osoby w Polce, 
która robi wszystko, żeby 
TV Trwam nie była na mul-
tipleksie – mówię o Janie 
Dworaku, przewodniczącym 

KRRiT. Mamy dyktat osób, 
które propagują w Polsce ho-
moseksualizm, przeciwko 
temu dyktatowi także musimy 
się przeciwstawić. Musimy 
przeciwstawić się tym, którzy 
robią wszystko, aby Polska 
rodzina była rozbita. A prze-
cież polska rodzina jest naj-
ważniejsza i będziemy robić 
wszystko, aby ona była war-
tością i aby państwo polskie 
o rodzinę dbało – zaznaczał 
poseł.

Gdańszczanie w niedzielę 
uczcili także 25 rocznicę ma-
jowych strajków w Stoczni 
Gdańskiej.

Koło Pomnika Poległych 
Stoczniowców odsłonięto ta-
blicę upamiętniającą tamte 
wydarzenia. Obok sędziwego 
Alojzego Szablewskiego, wie-
loletniego przewodniczącego 
stoczniowej „Solidarności” i 
przewodniczacego Komite-
tu Strajkowego w roku 1988 
stanął Mateusz Puwałowski, 
przewodniczący Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów Uni-
wersytetu Gdańskiego, uczel-
ni, której słuchacze przed 
ćwierć wiekiem strajkiem 
wsparli protest gdańskich 
stoczniowców.  

– To 25 lat temu stoczniow-
cy z Gdańska zastrajkowali ra-
zem z Nową Hutą i studenta-

mi Uniwersytetu Gdańskiego. 
Te wydarzenia doprowadziły 
później do  większych straj-
ków m.in. w sierpniu 1988 
roku. Dzięki tym strajkom 
doszło do przełomu – komu-
niści musieli zasiąść do roz-
mów – przypominał wyda-
rzenia sprzed 25 lat uczestnik 
strajków w 1988 roku. wice-
przewodniczący stoczniowej 
„Solidarności” Karol Guzikie-
wicz. 

– Dzisiejsze uroczysto-
ści, dzisiejsza manifestacja w 
obronie TV Trwam, przerodzi-
ła się również w tą część histo-
ryczną, bo musimy pamiętać, 
że wtedy wołaliśmy „nie ma 
wolności bez Solidarności”, 
bo „Solidarność” była niele-
galna. Dziś nielegalną robi się 
TV Trwam, jedyną telewizję, 
której nie dopuszcza się na 
multipleks. Nie ma wolności 
bez TV Trwam, bo zamyka 
nam się usta, żeby nie mówić 
prawdy, a to jest pierwszy 
krok do dyktatury; dlatego 
dzisiaj protestujemy na uli-
cach Gdańska, ale również pa-
miętamy o tej młodzieży, któ-
ra tak odważnie zachowywała 
się w 1988 roku roku – wspo-
minał Karol Guzikiewicz.

To nie koniec marszów w 
obronie TV Trwam. Kolejne 
marsze zaplanowano:   11 maja 
w Ostrowie Wielkopolskim, 
Bydgoszczy i Wąbrzeźnie.  19 
maja manifestacja w obronie 
TV Trwam przejdzie ulicami 
Warszawy. Tego samego dnia 
Polonia francuska manifesto-
wać będzie w Paryżu.

Cały czas trwa również 
akcja zbierania podpisów 
przeciwko dyskryminacji TV 
Trwam. Do tej pory w siedzi-
bie RM w Toruniu podliczono 
2 mln 480 tys. 722 kopie pod-
pisów.

 Protest w obronie Telewizji Trwam

PAMIĄTKOWA TABLICA 
w ćwierćwiecze strajku 1988
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STRAJKI 1988

zdjęcia: PAWEŁ GLANERT



PAMIĘTAJ:  
WEŹ UDZIAŁ W REFERENDUM „SOLIDARNOŚCI”



PAMIĘTAJ:  
WEŹ UDZIAŁ W REFERENDUM „SOLIDARNOŚCI”



STOZNIOWCY W LICHENIU
W dniach 20-21 kwietnia odbyła się XIV Pielgrzymka „So-
lidarności” do Lichenia. Region Gdański na licheńskich 
uroczystościach był licznie reprezentowany, m.in. przez 
związkowców ze Stoczni Gdańsk, Stoczni „Remontowa”, 
Stoczni Marynarki Wojennej z Gdyni, Radmoru. Organi-
zacje zakładowe były obecne ze swoimi sztandarami – 
około 15 tys. związkowców z całej Polski przywiozło 160 
sztandarów. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 20 
kwietnia Drogą Krzyżową, natomiast w niedzielę o godz. 
12 uroczystej mszy św. przewodniczył marianin, abp Jan 
Paweł Lenga MIC.
Po mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztandara-
mi udali się pod pomniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki , 
kapelana „Solidarności” oraz pod pomnik upamiętniający 
wydarzenia Sierpnia 80, znajdujące się nieopodal bazyliki. 
Tam przedstawiciele poszczególnych regionów i zakładów 
pracy złożyli kwiaty. Wszyscy odmówili modlitwę w inten-
cji Ojczyzny.
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NSZZ „Solidarność” domaga się takich działań rzą-
du, których celem będzie ochrona miejsc pracy, po-
moc przedsiębiorcom utrzymującym zatrudnienie w 
czasie kryzysu, ograniczenia szkodliwej dla całego 
państwa plagi umów śmieciowych, mądrego wspar-
cia polskiej rodziny. Zamiast tego mamy propozycje 
niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie 
pracy i kolejne odsłony spektaklu szyderstw i kpin z 
obywateli. Musimy w końcu to przerwać!

ogrzewania, wody, czy opłat 
za wywóz śmieci. Przerzucane 
są koszty utrzymania szkół na 
samorządy, co skutkuje prze-
znaczeniem do likwidacji  w 
tym roku kolejnych 87 placó-
wek oświatowych. Miesiącami 
czeka się na wizytę u lekarza 
specjalisty. Pomorze zajmuje 
ostatnie miejsce w Polsce pod 
względem liczby szpitalnych 
łóżek na mieszkańca, a grożą 

nam kolejne likwidacje takich 
placówek. Mówiliśmy o tym 
głośno przez ostatnie lata. 
Przestrzegaliśmy, czym grozi 
komercjalizacja i prywatyza-
cja usług publicznych.

Rządzący zbudowali mur 
lekceważenia obywateli, ne-
potyzmu i kolesiostwa,  trak-
towania pracowników jak 
niewolników XXI wieku, bez 
umów o pracę, często bez 
wynagrodzeń i bez praw pra-
cowniczych. To ten mur dziś 
odgradza nas od sprawiedli-
wej Polski. Jeżeli go nie zbu-
rzymy, będzie tylko gorzej. 
Przywróćmy prawo obywateli 
do decydowania o najważ-
niejszych dla nas sprawach. 
Nie dajmy się oszukiwać ko-
lejnymi pustymi obietnicami 

tych, którzy w kilka dni po 
zwycięskich wyborach robią 
dokładnie coś przeciwnego 
– czego namacalnym dowo-
dem jest wydłużenie wieku 
emerytalnego. Przypomnijmy 
rządzącym, że to naród jest 
suwerenem.

5 milionów podpisów pod 
różnymi obywatelskimi ini-
cjatywami zostało w ostatnim 
czasie „zmielone” przez rzą-
dzących. To niemal tyle, ile 
głosów w ostatnich wyborach 
dostało zwycięskie wówczas 
ugrupowanie. Pamiętajmy o 
tym. Stanowimy siłę, która 
może zmienić nasz kraj.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu 

Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

Akcja protestacyjna 2013

TO TAKŻE TWOJA SPRAWA

W województwie pomor-
skim liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych osiągnęła po-
ziom 127 tysięcy osób, prze-
kraczając 14,6 proc. Zdecydo-
wana większość nie ma prawa 
nawet do głodowego zasiłku. 
Ci, co pracują, coraz częściej 
nie dostają wynagrodzenia – 
w 2012 roku dotknęło to po-
nad 6200 osób. Rosną ceny, 
które musimy płacić – energii, 

Sąd Rejonowy dla Warsza-
wy-Śródmieścia przełożył roz-
poczęcie procesu przeciwko 
działaczom NSZZ Solidarność 
Stoczni Gdańskiej i Zakładów 
Cegielskiego na 26 czerwca. Je-
den z oskarżonych dostał zawału 
serca i nie mógł się stawić w są-
dzie. Ale 26 czerwca to roczni-
ca wydarzeń poznańskich i nie 
wiadomo, czy związkowcy z 
Cegielskiego przybędą do War-
szawy – pisze Michał Miłosz w 
„Tygodniku Solidarność” 

Rozprawa, w której Karolo-
wi Guzikiewiczowi, Zbignie-
wowi Stefańskiemu i Robertowi 
Puszczowi ze Stoczni Gdańskiej 
oraz Józefowi Piechowiakowi z 
Huty Cegielski–Poznań S.A. za-
rzucono pobicie 79 policjantów, 
miała się rozpocząć 23 kwietnia 
w X Wydziale Karnym Sądu Re-
jonowego dla Warszawy-Śród-
mieścia. 

W 2009 r. rząd Tuska dopro-
wadził do likwidacji przemysłu 
stoczniowego, co oznaczało 
utratę pracy dla kilkudziesięciu 
tysięcy pracowników. 29 kwiet-

Dwa procesy: SĄDOWE KURIOZUM
nia 2009 r. naprzeciwko głów-
nego wejścia do Sali Kongreso-
wej 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 dołą-
czyli związkowcy ze Stoczni 
Gdańskiej. Policja bez ostrze-
żenia użyła gazu. Do dziś nie 
wiadomo jakiego, ponieważ nie 
zabezpieczono próbek. Ponad 
30 osób zostało rannych. Pomi-
mo zeznań ponad 200 świad-
ków potwierdzających przebieg 
zajść w Warszawie, sprawę o 
nadużycie władzy umorzono. 
Natomiast rok później warszaw-
ska prokuratura, a konkretnie 
prokurator Krzysztof Klimkie-
wicz, wytoczył zarzuty karne 
wobec demonstrantów. Karol 
Guzikiewicz, Zbigniew Stefań-
ski, Robert Puszcz oraz Józef 
Piechowiak zostali oskarżeni na 
podstawie art. 349 k.p.k. o czyn-
ną napaść na policjantów, co jest 
zagrożone karą do 10 lat pozba-
wienia wolności. Ta czwórka 

miała pobić 79 policjantów. Po-
nadto Karol Guzikiewicz został 
oskarżony o rzucenie w nich 
płonącą kukłą premiera. Związ-
kowcy od czterech lat nie mogą 
wyjeżdżać za granicę ani opusz-
czać bez zgody sądu na więcej 
niż 5 dni miejsc zamieszkania. 

– Broniliśmy wówczas 
stoczni, mówiliśmy że rząd 
PO-PSL fałszuje pomoc pu-
bliczną i dane do Brukseli. Za 
to użyto wobec nas środków 
chemicznych. A dzisiaj jeste-
śmy oskarżeni o pobicie poli-
cjantów. To sądowe kuriozum 
– powiedział „Tygodnikowi 
Solidarność” wiceprzewod-
niczący NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej Karol Guzikiewicz. 
– Prokuratura nie zreformowa-
ła się. Prokuratorzy działają tak 
jak w stanie wojennym. Przy-
kład naszej sprawy: robotnicy 
idą na ławę oskarżonych, a Ko-
ciołek i Jaruzelski są uniewin-
niani. Możemy się tylko domy-
ślać, że to jest wynik układu w 
Magdalence. 20 lat temu było 
porozumienie, że nie można 

sądzić dygnitarzy partyjnych, 
nawet jeżeli byli katami Trój-
miasta. 

Przed warszawskim sądem 
ponad stu stoczniowców ze 
Stoczni Gdańskiej rozwinęło 
transparenty z napisami: „Stop 
procesom politycznym”, „Sę-
dziowie, prokuratorzy – słu-
żyliście Jaruzelskiemu, dzisiaj 
– Tuskowi”. Rozdawano prze-
chodniom i policjantom czerwo-
ne serduszka z logiem „S”.

ttt
Zastanawia wyjątkowa słu-

żalczość prokuratury wobec 
władzy politycznej. Na ławie 
oskarżonych posadzono liderów 
związkowych po to, by ich za-
straszyć, a także pogrozić innym. 
Za spowodowanie zagrożenia 
życia i zdrowia demonstrantów 
nikomu nie postawiono żadnych 
zarzutów, chociaż w efekcie 
użycia gazu ponad 30 osób zo-
stało rannych. Natomiast proces 
może trwać lata, ponieważ wielu 
z 79 rzekomo poszkodowanych 
już nie pracuje w policji, a część 
nawet nie mieszka w Polsce.
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U-Boot jest to powszechnie używane określenie 
okrętu podwodnego należącego do niemieckiej 
marynarki wojennej (w czasie I wojny światowej 
także austro-węgierskiej), szczególnie z czasów 
obu wojen światowych.  Mało kto wie, że w czasie II 
wojny światowej  Stocznia Gdańska była jednym z 
większych producentów łodzi podwodnych (U-Bo-
otów) w Europie 

lazkiem. Dzięki tzw. chrapom 
mógł pozostawać w zanurze-
niu przez całą dobę i pod wodą 
używać silników diesla (wcze-
śniejsze okręty musiały przez 
kilkanaście godzin pływać na 
powierzchni, by naładować 
baterie używanych w zanurze-
niu silników elektrycznych). 
Jednak zostały wymyślone i 
wodowane co najmniej o 3 
lata za późno i nie odegrały 
w wojnie znaczącej roli Zbu-
dowano 119 okrętów tego 
typu. Pierwsze okręty tej kla-
sy weszły do służby już w le-
cie 1944, ale tylko kilka było 
gotowych do wyjścia w mo-
rze na patrole bojowe przed 
zakończeniem wojny. Ponoć 
dużym problem wywołującym 
opóźnienia w przystosowaniu 
tych okrętów do działań wo-
jennych był długi okres szko-
lenia załogi (6 miesięcy). W 
maju 1945 roku alianci zdo-
byli jedynie 13 nieuszkodzo-
nych okrętów tego typu zaś 
88 zniszczyły własne załogi, 
a pozostałe 17 stracili Niemcy 
w wyniku ataków lotniczych. 
Po wojnie po dwa okręty tego 
typu przypadły USA i Wiel-
kiej Brytanii, a cztery ZSRR. 
Związek Radziecki wykorzy-
stał te jednostki jako pierwo-
wzór swoich okrętów klasy 
W (Whisky). Właściwie na 
całym świecie okręty typu 
XXI wyznaczyły nowe ho-
ryzonty w budowie okrętów 
podwodnych. To właśnie na  
bazie dokumentacji U-XXI 
Amerykanie i Anglicy zaczę-
li konstruować  swoje okręty 
atomowe.

Typ XXI stanowi najcie-
kawszy z tych okrętów pod-
wodnych U-Bootwaffe, jaki 
powstał w czasie II wojny 
światowej. Jego projekt po-
wstał w lecie 1943 r. i wy-
różniał się zupełnie nową 
koncepcją konstrukcji, przy-
stosowaną do pływania pod-
wodnego. 

Były to jednostki dwu-
kadłubowe, których kadłub 
sztywny wykonany był w ten 
sposób, że miał on w przekro-
ju poprzecznym kształt zbli-
żony do cyfry 8. Odpowiednią 
odporność na ciśnienie zapew-
niał materiał, z którego wyko-
nano ten fragment okrętu, tj. 
stal węglowa o grubości 28 
mm.W górnej, szerszej czę-
ści kadłuba umieszczono po-
mieszczenia dla załogi, silniki 
i wyrzutnie torped. Baterie, 
zbiorniki paliwa i zbiorniki 
trymowe mieściły się w dol-
nej, węższej części kadłuba. 
Powiększenie objętości ka-
dłuba pozwoliło po raz pierw-
szy na niemieckich okrętach 
podwodnych stworzyć dobre 
warunki bytowania dla załogi 
– wprowadzono klimatyzację 
i chłodnie dla przechowywa-
nia żywności. Zdolność do 

dłuższego przebywania pod 
wodą zwiększały centralne 
urządzenia regenerujące po-
wietrze. Zmianie uległ także 
zewnętrzny kształt okrętu, 
którego kiosk otrzymał opły-
wowe kształty, dogodniejsze 
dla pływania podwodnego.

  Dla zmniejszenia oporów 
także artylerię przeciwlotni-
czą umieszczono wewnątrz 
kiosku – były to dwa sprzężo-
ne, podwójne działka kal. 30 
mm. Maksymalna głębokość 
zanurzenia sięgała 150 – 200 
metrów, a głębokość zniszcze-
nia konstrukcji wynosiła aż 
330 m. Godny uwagi był także 
czas zanurzenia – 18 sekund! 
Te parametry pozwalały na 
skuteczniejszą ucieczkę przed 
alianckimi bombami. Dzięki 
lżejszym akumulatorom, któ-
rych ponadto udało się także 
więcej zmieścić w dole kadłu-
ba, uzyskano znaczny zasób 
energii elektrycznej, w wyni-
ku czego można było płynąć 
pod wodą nawet z prędkością 
17,2 węzłów. Przy prędkości 
4 węzłów można było pływać 
przez trzy dni pod wodą bez 
konieczności ładowania aku-
mulatorów i wentylacji okrętu 
(dzięki wspomnianym urzą-

U-BOOTY ze Stoczni Gdańskiej

Gdzie budowano 
U-booty?

W budowie U-Bootów 
przodowały stocznie Ger-
mania Werft w Kolonii, AG 
Weser w Bremie i Deutsche 
Werke w Kolonii. W okresie 
wojny doszły także inne za-
kłady, takie jak: np. Blohm & 
Voss w Hamburgu i stocznie w 
Gdańsku i Elblągu Schichau i 
Vulcan w Szczecinie. Mniej-
sze ilości okrętów wykonywa-
no także w innych zakładach, 
a pod koniec wojny wraz z 
wprowadzeniem prefabrykacji 
elementów U-Bootów nowe-
go typu wytwarzały je także 
liczne fabryki w głębi kraju. 
Po wojnie część z tych stoczni 
zamknięto, inne przestawiono 
na produkcję pokojową, a nie-
które zrównano z ziemią, jak 
miało to miejsce z Germania 
Werft w Kolonii.

W Stoczni Schichaua w 
Gdańsku zbudowano 30 nie-
mieckich U-Bootów tego 
typu, o numerach U-3501 – 
U-3530. Nie ukończono bu-
dowy 7 jednostek. W Gdańsku 
planowano wybudować kolej-
nych 127 jednostek, jednak z 
powodu zbliżającego się fron-
tu budowy zaniechano. 

Typ XXI: nowe horyzonty
Typ XXI to nowoczesna 

myśl techniczna Kriegsmari-
ne, jedne z najlepszych okrę-
tów wojennych II wojny. Prze-
wyższał wszystkie ówczesne 
jednostki nie tylko uzbroje-
niem, zasięgiem i prędkością, 
ale i pewnym, zastosowanym 
w nim, rewolucyjnym wyna-
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dzeniom klimatyzacyjnym i 
regeneracyjnym). 

Jednostki typu XXI były 
tak zaprojektowane, by moż-
na było nimi pływać ponad 
pięć miesięcy właściwie się 
nie wynurzając. Skryte pływa-
nie ułatwiał dodatkowy silnik 
elektryczny o mocy 225 KM, 
odznaczający się bardzo ci-
chą pracą. Godne uwagi było 
wyposażenie elektroniczne i 
hydroakustyczne tych okrę-
tów: dysponowano radarem, a 
dla ochrony przed alianckimi 
radarami powierzchnię chrap 
pokrywano syntetyczną gumą 
(„Buna”), która pochłaniała 
ich promienie. Do dyspozy-
cji załogi znajdował się tak-
że sonar i 48 bardzo czułych 
mikrofonów hydroforni, roz-
łożonych wokół kadłuba. Dla 
zmylenia alianckich sonarów 
zamontowane były wyrzutnie 
substancji wprowadzające te 
urządzenia w błąd. Atak prze-
prowadzany przez okręt typu 
XXI był całkowicie inny niż 
prowadzony przez jednostki 
wcześniejszych typów. Po wy-
kryciu celu za pomocą radaru 
lub hydrofonów podążano w 
jego kierunku pod wodą z peł-
ną prędkością. Po zbliżeniu się 
do niego ustalono jego lokali-
zację bez użycia peryskopu, 
jedynie za pomocą hydroforni i 
sonaru. Dane były natychmiast 
przeliczane w centrali kiero-
wania ogniem i przekazywane 
do wyrzutni torpedowych. Po 
odpaleniu torped okręt uciekał 

z pełną prędkością na dużą głę-
bokość. Dzięki dużej prędkości 
sonary alianckie nie były groź-
ne, ponieważ traciły skutecz-
ność gdy U-Boot poruszał się 
szybciej niż z prędkością 12 
– 13 węzłów.. Pierwszy z tych 
U-Bootów wszedł do służby 17 
czerwca 1944, roku ale do koń-
ca wojny udało się Niemcom 
zbudować jedynie 118 jedno-
stek tego typu z tego w Stoczni 
Gdańskiej tylko 30 sztuk. Stało 
się tak pomimo tego, że okręty 
te można było budować przy 
użyciu technologii prefabryka-
cji poszczególnych segmentów 
jednostki. Na przeszkodzie sta-
nęły alianckie naloty jak i braki 
materiałów i ludzi do pracy.

Oprócz dwóch okrętów, 
jednostki tego typu nigdy 
nie przystąpiły do wojny. 
Niemieckim decydentom za-
brakło w logistyce wyobraź-
ni. Łatwiej było im nakazać 
zmontować 118 tych najno-
wocześniejszych na świecie 
łodzi, niż przeszkolić setki 
fachowców od ich obsługi. W 
efekcie 75 proc. tych łodzi, 
kosztem wielu miliardów ma-
rek należało zatopić. 

W Stoczni Gdańskiej  jesz-
cze w latach  90. było kilka 
sekcji kadłubów łodzi pod-
wodnych.
l kilka  sekcji kadłuba o dłu-

gości kilkunastu metrów 
i średnicy ok. 3,4 m, było 
wykorzystywanych jako 
magazyny  farb, lecz po 
kilkunastu latach przezna-

czono je na złom. Ostatni 
z takich wielkich, stalo-
wych cylindrów stał na 
terenie Stoczni Gdańskiej 
w pobliżu Biura Projekto-
wego i stołówki na terenie 
A. Urządzono w nim pod-
ręczny magazynek farb i 
lakierów. Miał poszycie z 
blachy grubej na jakieś trzy 
centymetry. Takiej blachy 
używali Niemcy do bu-
dowy kadłubów zdolnych 
znieść ciśnienie panujące 
na głębokości ponad 200 
metrów.

l jedna sekcja kadłubowa na 
terenie C (naprzeciw takie-
larni W3). Niestety, kilka 
lat temu (2007 r.) przez 
czyjąś głupotę ten cenny 
zabytek techniki został po-
cięty palnikami i wywie-
ziony na złomowisko…   

l Jeden blok kadłubowy 
składający się z dwóch 
sekcji U-Boota pozostał 
na terenie C (obiekt nr 
144 ma terenie C Stoczni 
Gdańsk (naprzeciw Wydz. 
Gł. Energetyka czyli obiek-
tu nr. 145). Sekcja ta była 
zakopana  na głębokości 
ok. 06 m.i używana jako 
schron na wypadek wojny.

Stocznia Gdańska:  
idea wolności

W Stoczni Gdańskiej prze-
kuto miecze na lemiesze. 

Można powiedzieć, że 
Stocznia Gdańska w czasie II 
wojny światowej, zatrudnia-
jąca jeńców wojennych oraz 
przymusowych robotników, 
którym za wyniesienie tajem-
nicy za fabryczne mury gro-
ziła kara śmierci, również ze 
względu na swoją produkcję 
ww.  hitlerowskich, śmiercio-
nośnych łodzi podwodnych, 
była swoistą „fabryką śmierci.” 

Potwierdzić to może wyrok 
Międzynarodowego Trybunału 
Wojskowego w Norymberdze.

W dniu 1 października 
1946 r. w procesie norymber-
skim Międzynarodowy Trybu-
nał Wojskowy skazał na 10 lat 
pozbawienia wolności: zbrod-
niarza wojennego-admirała 
Karla Dönitza, naczelnego do-
wódcę Kriegsmarine (w latach 
1943-1945), od 30 kwietnia 
1945 r. prezydenta III Rzeszy, 
ostatniego naczelnego dowód-
cę Wehrmachtu i zarazem na 
mocy testamentu, następcą 
Adolfa Hitlera.  Skazano go 
m.in. za wydanie zbrodniczego 
rozkazu nr 154 „zakazującego 
ratowania rozbitków, ze stor-
pedowanych przez U-Booty 
nieprzyjacielskich okrętów 
wojennych i statków cywil-
nych”, co w praktyce wiązało 
to się z uśmierceniem ponad 
45 tysięcy rozbitków. Karę od-
bywał we „względnie dobrych 
warunkach” w Berlinie, w wię-
zieniu Spandau.

To właśnie tutaj w Stoczni 
Gdańskiej, dawnej „nazistow-
skiej fabryce śmierci” jaką były 
U-Booty, w czasach PRL-u, 
przy poparciu milionów Pola-
ków,  powstał w Sierpniu 1980 r. 
ruch społeczny, a potem  NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ”, dzięki  
któremu, 9 lat później Polska 
po latach odzyskała wolność, 
rozpadło się radzieckie „Impe-
rium zła”, Układ Warszawski, 
RWPG,  radzieckie wojska oku-
pacyjne opuściły Polskę, dzieci 
w szkołach mogły uczyć się 
odkłamanej historii oraz religii. 
Tak więc w Stoczni Gdańskiej 
nastąpiła metamorfoza, podob-
nie jak  mityczny Feniks zrodził 
się  z pogorzeliska, tak wów-
czas w Stoczni zrodziła się  Idea 
Wolności, idea która rozeszła 
się po Polsce, Europie i świecie.

Autor: EDWARD ROEDING, mgr inż. mech., ekonomista, 
współwynalazca (nowej generacji kontenerowców oraz statków  
ro--ro  z rampą spiralną), były pracownik Stoczni Gdańsk,
l od 9.09.1974 do 30.09.2011 r. specjalista projektant  
w Biurze Projektowym,
l od 1.10.2011 do 31.01.2012 r. specjalista ds. archiwum, 
delegowany ds. opracowania koncepcji zagospodarowania 
okrętu-u-boot, znajdującego się na terenie Stoczni Gdańsk.  
Obecnie bezrobotny. 
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Czy weźmiesz udział w strajku i czy weźmiesz 
udział w manifestacji w Warszawie zorganizowa-
nych przez NSZZ „Solidarność” przeciwko pro-
jektowanym przez koalicję rządzącą zmianom w 
kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania 
umów śmieciowych – to dwa pytanie, które zostaną 
zadane członkom związku w ogólnopolskim refe-
rendum. 

Dyskusja zarówno nad 
pytaniami, jak sposobem 
przeprowadzenia wewnątrz-
związkowego referendum 
zdominowała posiedzenie 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które 
odbyło się 6 maja br.

Przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
przedstawił założenia referen-
dum wewnątrzzwiązkowego 
w sprawie udziału w ogólno-
polskiej akcji protestacyjnej 
przygotowane przez Komi-
sję Krajową. Sformułowane 
zostały już pytania i ogólna 
instrukcja referendalna. Zda-
niem szefa gdańskiej „Soli-
darności”, zanim członko-

Ceroń-Szmaglińskiej, prze-
wodniczącej oświatowej „So-
lidarności”, najlepszą formą 
protestu byłby kroczący strajk 
solidarnościowy, do którego 
w kolejnych miesiącach włą-
czałyby się poszczególne wo-
jewództwa. Część członków 
ZRG uważa, że skuteczniejsza 
byłaby długotrwała pikieta w 
Warszawie, w której uczest-
niczyliby sukcesywnie związ-
kowcy z poszczególnych re-
gionów. Zdaniem Krzysztofa 
Żmudy pytania referendalne 
powinny być bardziej dopre-
cyzowane lub uzupełnione 
o wyjaśnienia o ewentualnej 
długości poszczególnych form 
protestu.

Premier podkreślał, że nie 
zgadza się na „dyktat Solidar-
ności” i nie wycofa z sejmu 
ustaw. – Elastyczny czas pracy 
to troska o miejsca pracy, dla-
tego rząd nie wycofa się z pro-
ponowanych zmian – mówił. 

Po zakończeniu obrad ko-
misji trójstronnej był czas na 
rozmowę z dziennikarzami. 

– Pan premier mówi, że nie 
będzie robił niczego pod dyk-
tatem związków zawodowych, 
a my musimy znosić już przez 
kilka lat dyktat rządu i premiera 
Tuska. Dlatego będzie i strajk 

generalny, i narodowa demon-
stracja. Aż do zwycięstwa – 
mówił Piotr Duda. Podkreślił, 
że „S” nie da się oszukiwać, a 
zapowiedź ewentualnego straj-
ku generalnego (o czym zdecy-
dują pracownicy w referendach 
strajkowych) nie jest blefem. 
– My już się oszukiwać dalej 
nie pozwolimy. Czy podniesie-
nie wieku emerytalnego do 67 
lat to był dialog, czy dyktat? 
Wprowadzenie projektu usta-
wy o czasie pracy to dialog, 
czy dyktat? – pytał retorycznie 
szef „Solidarności”.

Wiosna i jesień „Solidarności” 
dokończenie ze str. 2

 Na jego wniosek plenarne 
posiedzenie komisji trójstron-
nej zostało zawieszone. 

– My kontynuujemy przy-
gotowania do akcji protesta-
cyjnej. Lecz w każdej chwili 
można je zatrzymać. Jest je-
den warunek – rząd wycofuje 
się ze zmian w kodeksie pracy 
– zaznaczył szef związku. 

 Kolejne posiedzenie ko-
misji trójstronnej z udziałem 
premiera ma się odbyć jesz-
cze w maju. Szef rządu z góry 
zapowiedział, że na rozmowę 
będzie miał wtedy dużo czasu.

 Tymczasem „S” już szy-
kuje się do poważnych akcji. 
W maju trwać będą referenda 
w zakładach pracy w całej 
Polsce (wg szacunków obej-
mą ok. 8 tys. zakładów). W 
czerwcu planowane są pierw-
sze manifestacje, a kulminacja 
działań – na wrzesień. Czy 
będzie to strajk generalny, czy 
np. ogólnokrajowa manifesta-
cja w Warszawie – być może 
kilkudniowa lub nawet dłuż-
sza – zdecydują związkowcy 
w referendach.

 

RUSZA REFERENDUM

wie Związku odpowiedzą na 
pytania, muszą zapoznać się 
z postulatami Związku. Gło-
sowanie będzie anonimowe, 
powinni w nim wziąć udział 
wszyscy członkowie danej 
organizacji związkowej, która 
sporządzi protokół zawiera-
jący między innymi imienną 
listę członków wraz z podpi-
sami oraz wyniki badania son-
dażowego.

– Chcemy, aby każdy za-
stanowił się nad swoją odpo-
wiedzią. I żeby za tym poszła 
jakaś refleksja, która przełoży 
się na rzeczywisty udział w 
proteście – mówił Krzysztof 
Dośla. Zdaniem Jacka Rybic-
kiego po akcji referendalnej 

nie powinno być ani jednego 
członka Związku, który by nie 
znał postulatów „Solidarno-
ści”. Dlatego tak istotna jest 
rola działaczy związkowych, 
od zaangażowania których za-
leży, jak będą poinformowane 
osoby odpowiadające na py-
tania postawione przez „Soli-
darność”.

W czasie dyskusji człon-
kowie Zarządu Regionu za-
stanawiali się, jak powinny 
wyglądać poszczególne for-
my protestu. Zdaniem Ewy 

Uchwała ZRG NSZZ „Solidarność”
w sprawie przeprowadzenia 
referendum

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” realizu-
jąc  Uchwałę nr 2/2013 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
ws. działań Związku wobec polityki rządu postanawia przepro-
wadzić referendum wewnątrzzwiązkowe w sprawie udziału w 
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

ZRG NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego do opracowania szczegółów instrukcji 
przeprowadzenia referendum w Regionie Gdańskim
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W historycznej Sali 
BHP jubileusz 80-lecia 
obchodził Franciszek 
Jankowski, od 20 lat 
przewodniczący Koła 
Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej.

Pochodzący z Brodnicy, 
Franciszek Jankowski przyje-
chał do Gdańska w 1953 roku. 
Poczatkowo pracował jako 
elektromonter w gdyńskiej 
„Arce”, a od 1955 roku prze-
niósł się do Stoczni Gdańskiej, 
gdzie był elektromonterem 
maszyn na Wydziale Remon-
towym Głównego Mechanika. 
Do przejścia na emeryturę w 
1989 roku pozostał wierny swo-
jemu stanowisku. Uczestniczył 
w strajkach w grudniu 1970 i 
sierpniu 1980,był aktywnym 
działaczem „Solidarności”. 

80-lecie Franciszka Jankowskiego

Brunon Baranowski odchodzi na emeryturę
Na emeryturę odchodzi 
długoletni pracownik 
Stoczni, członek Pre-
zydium oraz Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność”, nasz 
serdeczny przyjaciel 
Brunon Baranowski.

Z tej okazji składamy Ci 
Bronku serdeczne podzięko-
wania za dotychczasową pracę 
oraz twoją mądrość, która w 
pracy związkowej, na co dzień 
była nam bardzo pomocna.  
Życzymy Ci wszystkiego 
najlepszego, zdrowia, szczę-
ścia oraz pociechy z wnuków. 
Mamy nadzieję  na Twoją dal-
szą współpracę w Kole Eme-
rytów i Rencistów.  

Wszystkiego dobrego 
życzą członkowie Komisji 
Międzyzakładowej, Komi-
sji Rewizyjnej oraz wszy-
scy życzliwi Ci członkowie 
Związku „Solidarność”.

BRUNON BARANOWSKI od 1974 pracował w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W latach 1978-1980 
był współpracownikiem WZZ Wybrzeża, kolporterem ulotek i pism niezależnych na terenie SG. 
W Sierpniu 1980 uczestniczy w strajku w SG; od IX 1980 w „Solidarności”; delegat Komisji Wydziało-
wej K-2 do KZ; społeczny inspektor BHP na Wydz. K-2. 
13-16 XII 1981 uczestniczy w strajku w SG, członek straży strajkowej i tzw. rezerwowy w KS, po pa-
cyfikacji strajku w ukryciu; 10 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 7 V 1982 internowa-
ny w Ośrodku Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie. 1984-1988 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy, 
zaangażowany w pomoc dla represjonowanych, organizowanie Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną 
Górę. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w SG, w V 1988 niejawny wiceprzewodniczący KS. 
Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2008). 

Koło Emerytów i Rencistów 
„Solidarności” Stoczni Gdań-
skiej liczy 300 członków i jest 
największą solidarnościową or-

ganizacją emerytów w Polsce. 
Franciszek Jankowski z oka-
zji jubileuszu 80-lecia odebrał 
wiele gratulacji, upominków i 

serdecznych życzeń dobrego 
zdrowia od licznych przyjaciół 
z „Solidarności”.
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DOMAGAMY SIĘ  
OD KOALICJI RZĄDZĄCEJ

Wycofania szkodliwych projektów nowelizacji 
kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu 
pracy 

Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających 
stosowanie tzw. umów śmieciowych

Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania prze-
rzucania finansowania szkolnictwa publicznego na 
samorządy

Stworzenia osłonowego systemu regulacji finan-
sowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw 
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinio-
nego przestoju produkcyjnego

Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie 
z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”

Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla 
przedsiębiorstw energochłonnych

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przy-
sługujących pracownikom zatrudnionym w warun-
kach szczególnych i o szczególnym charakterze

REGION
GDAŃSKI 


