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Historia zatoczyła koło.
Były strajki w 1980 r.,
były w 1988 r., a dziś
lekceważenie przez rząd
interesów pracowniczych skutkuje coraz
częściej falą protestów.
fot. Leszek Biernacki,
Paweł Glanert

11-14 września masowe protesty w Warszawie

Dość lekceważenia
społeczeństwa!
Po hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” 11
września rozpoczyna się w Warszawie wielka akcja
protestacyjna. To wielka szansa aby ludzie pracy
w końcu doprowadzili do tego, że obywatele będą
mieli realny wpływ na to kto i jak rządzi w naszym
kraju. Jak zwykle w takich akcjach nie zabraknie
gdańskich stoczniowców, których liczna grupa
wybiera się do stolicy.
– To nasza wielka szansa i
kto wie czy nie ostatnia, aby
NSZZ „Solidarność” i cały
ruch związkowy odzyskał
właściwa pozycję w życiu
publicznym, a także zaufanie
oraz powszechny szacunek
społeczny – zwracają się do
związkowców przewodniczący KK Piotr Duda i przewodniczący Gdańskiego ZR „Solidarności” Krzysztof Dośla.
Rząd i najbardziej wpływowe lobby najbogatszych
pracodawców wypowiedziały
wojnę związkom zawodowym. Informujemy obok o
kolejnych symptomach tych
wojny, o wchodzących właśnie w życie przepisach o dowolnym kształtowaniu czasu
pracy, czy o przygotowywaniu
ustaw ograniczających działalność związkową.
Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. Jeśli nie

pokażemy panującej klasie
politycznej i finansowej, że
nie jest bezkarna, przegramy
z kretesem. Jeśli związki zawodowe po raz kolejny dadzą
dowód, że są słabe i niezdolne
do realizacji interesów swoich
członków, to po prostu znikną. Albo zniszczą je politycy
i oligarchia finansowa, albo
zmarginalizuje je wielki, niekontrolowany bunt społeczny
ludzi rozczarowanych nieskutecznością związków.
Przynależność do NSZZ
„Solidarność”
to
przede
wszystkim wyraz postawy życiowej, to umiejętność stawania z podniesionym czołem w
obronie najwyższych wartości
i ideałów Związku, to chęć pomocy słabszym, to wzajemne
wspieranie się i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy solidarni w realizacji tych wartości.

Od 23 sierpnia
zmiany w czasie pracy

23 sierpnia weszła w życie
nowelizacja Kodeksu pracy.
Najwięcej kontrowersji wzbudza w niej wydłużenie okresu
rozliczeniowego do 12 miesięcy.
– To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na
rozkaz – uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza konsekwencjami finansowymi takie
rozwiązania spowodują dezorganizację życia prywatnego
i rodzinnego pracowników,
którzy nie będą mogli za-

W związku z organizowaną we wrześniu 2013 r. przez
NSZZ „Solidarność” wspólnie z OPZZ i Forum Związków
Zawodowych ogólnopolską akcją protestacyjną, NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje, że zapisuje chętnych
na wyjazd. Szczegóły w siedzibie Związku i u przewodniczących.

Brałeś udział w referendum,
czas na wypełnienie zobowiązania!

PO chce likwidować związki

Wrześniowy protest staje
się walką nie tylko o prawa
pracownicze, ale o prawo do
legalnej działalności związków
zawodowych w Polsce – zwraca uwagę Piotr Duda po zapoznaniu się z projektem ustawy
autorstwa posła Jarosa, która
wymierzona jest w działalność
związków zawodowych.
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Poseł Michał Jaros (PO)
jest przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds.
Wolnego Rynku, który konsultuje za pośrednictwem
organizacji Pracodawcy RP
projekt ustawy o zmianie
ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Kodeks
pracy. „Proponowana ustawa

planować np. kiedy odebrać
dzieci z przedszkola.
Szkodliwa
nowelizacja
Kodeksu pracy, którą przyjęto bez obiecanych wcześniej
rozmów ze stroną związkową, była jedną z głównych
przyczyn zawieszenia udziału
w Trójstronnej Komisji przez
reprezentatywne
centrale
związkowe. Przewodniczący
KK Piotr Duda zapowiedział,
że w sprawie nowych przepisów NSZZ „Solidarność”
złoży wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego.

ma na celu likwidację struktur związkowych w zakładach poprzez: pozbawienie
działaczy związkowych prawa do płatnego zwolnienia
z
obowiązku
świadczenia pracy na czas pełnienia
funkcji związkowych; pozbawienie organizacji związkowych, działających na tere-

nie zakładu pracy, prawa do
korzystania z pomieszczeń
i urządzeń technicznych;
zwolnienie
pracodawców
z obowiązku przekazywania składek związkowych na
konta organizacji zakładowych. Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie
gwałtowne
zahamowanie
rozwoju ruchu związkowego
w Polsce, a de facto jego likwidacja.

Piotr Duda dla „Naszego Dziennika”

Nie obawia się Pan – pyta
Maciej Walaszczyk Piotra
Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności” – że wrześniowy protest
skończy się jak blokada Sejmu w 2012 r. – wzięła w nim
udział garstka związkowców,
a Platforma bez przeszkód
przegłosowała podwyższenie
wieku emerytalnego?
– Zawsze są jakieś obawy,
ale wychodzę z założenia,
że nie można siedzieć bezczynnie. O to temu rządowi
właśnie chodzi, byśmy położyli uszy po sobie i nie robili zupełnie nic. Cofnąłbym
się jednak nie tyle do maja
ubiegłego roku, ile do marca.
Wtedy jako obywatele zebraliśmy 2,5 mln podpisów pod
wnioskiem o referendum emerytalne. Podpisała się pod nim
nie tylko „Solidarność”, ale
także obywatele. Do tego momentu w kraju był spokój. O
referendum właściwie się nie
mówiło, choć taka możliwość
cały czas obowiązywała. Dziś
słowo „referendum” odmienia
się przez wszystkie możliwe
przypadki. Mamy referenda
lokalne, odwołano władze samorządowe Bytomia, Elbląga,
sporo dzieje się w tej sprawie
również w Warszawie. Zebrano też podpisy o krajowe referendum w sprawie przymusowego wysyłania 6-latków do
szkół. Więc to, co zapoczątkowała „Solidarność” w ubiegłym roku, zbierając podpisy
pod referendum emerytalnym,
pokazało społeczeństwu, że
można coś zrobić, choć politycy nie chcą się podzielić
demokracją bezpośrednią, nie
chcą nam oddać wolności.
Uważamy, że po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów
referendum powinno być obligatoryjne. Kropla drąży skałę, dlatego musimy być konsekwentni i to, co będziemy
robić we wrześniu, jest tylko

kolejnym etapem. Nie można
siedzieć i narzekać, że nic się
nie da zrobić.
– Ale nikt nie zarzuca
„Solidarności”
bierności,
tylko brak skuteczności.
– Proszę jednak zobaczyć,
co działo się wokół Telewizji
Trwam, gdy KRRiT nie przyznała jej prawa do nadawania
na platformie cyfrowej. To
było to samo. Konsekwencja i
upór aż do zwycięstwa.
– Uważa Pan, że protestując po fakcie, a więc po
wejściu w życie reformy
emerytalnej i podpisaniu
przez prezydenta ustawy o
elastycznym czasie pracy i
wydłużeniu okresu rozliczeniowego, można zawrócić
kijem Wisłę? Dlaczego nie
protestujecie wcześniej?
– Te ustawy przyjął Sejm,
a więc reprezentacja obywateli
tego kraju. Nie ma takich rzeczy,
których nie można byłoby odkręcić. Z zapowiedzi partii opozycyjnych, przede wszystkim
PiS, mamy zapewnienie, że gdy
dojdą do władzy, określą wiek
emerytalny na tym poziomie co
poprzednio, a więc kobiety 60 i
mężczyźni 65 lat z dobrowolnością dłuższej pracy. Dla nas jest
to znak, że można coś w tej sprawie zrobić, choć są to deklaracje
polityków. Nie mamy jednak
innego wyjścia, bo każdą ustawę
można zmienić, tylko władza,
która to zrobi, musi mieć przekonanie, że pracownik jest podmiotem, a nie przedmiotem.
– Na jak dużą mobilizację społeczną liczy Pan we
wrześniu, jakie są możliwości związku?
– Protesty mają wymiar
ponadpracowniczy. Główny
postulat: „Więcej wolności
dla Polaków”, dotyczy zmiany Konstytucji w obszarze
referendum krajowego, tak
by były one obligatoryjne.
Drugim hasłem tego protestu
jest „Dość lekceważenia spo-

fot. Paweł Glanert

Szykujemy się na długą walkę

łeczeństwa!”. Kto czuje się
lekceważony przez ekipę rządową, nie tylko w sprawach
pracowniczych, powinien w
tych dniach, a szczególnie 14
września, w sobotę, być w
Warszawie. Spotkania, które
odbywam na terenie Polski z
mieszkańcami, a także nasze
wewnętrzne referenda związkowe pokazują, że ten rząd po
6 latach swojego funkcjonowania bardzo wielu naszych rodaków zlekceważył. Nie mam
więc żadnych obaw, że w Warszawie w tych dniach pojawią
się setki tysięcy ludzi. Szczególnie w sobotę, 14 września.
– Arogancja to jeden ze
znaków
rozpoznawczych
ekipy rządzącej. Kiedy 3 lata
temu został Pan szefem „Solidarności”, odebrano to jako
chęć otwarcia na współpracę,
rozmowy, trochę w opozycji
do Janusza Śniadka.
– Cieszę się, że Pan to zauważył. Chciałem prowadzić
dialog i niektórzy nawet próbowali mnie oskarżać, że jestem człowiekiem Platformy
w związku. Ja mam być tylko
i wyłącznie skutecznym przewodniczącym załatwiającym
sprawy pracownicze. Tymczasem z tym rządem rozmawiać
się nie da, bo on lekceważy
społeczeństwo i związki zawodowe. Reprezentuję 700

tys. członków związku. Jeśli
premier lekceważy mnie, to
lekceważy również te 700
tys. ludzi, których reprezentuję. Nie pogniewałem się na
premiera, gdy zlekceważono
mnie podczas debaty referendalnej w Sejmie. Jest mi
to obojętne. Mogę być codziennie obrażany, jeśli tylko
w sprawach pracowniczych
będzie można dojść do porozumienia. Muszę mieć grubą
skórę i prowadzić trudne negocjacje. Koalicja PO – PSL
i rząd Tuska traktują nas jednak przedmiotowo, tak jakbyśmy nie byli dla nich żadnym
partnerem. Oni wiedzą, co
jest dla ludzi lepsze, gdy mają
uchwalać kolejne ustawy. Najbardziej śmieszy mnie, gdy
premier, minister Kosiniak-Kamysz czy prezydent Komorowski mówią, że rozwiązania dotyczące elastycznego
czasu pracy są dobre dla pracowników. Gdy z ust liberała
słyszę takie opinie, jest to dla
mnie największa hipokryzja.
Rząd stara się cały czas
prowadzić „dialog obywatelski”, który jest zupełnie wirtualny. Podobnie wyglądają
relacje ze związkami zawodowymi, rząd mówi, że od dialogu jest Komisja Trójstronna.
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ciąg dalszy na str. 4
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Szykujemy się
na długą walkę
ciąg dalszy ze str. 3

– Komisja jest fikcją?
– To zdecydowanie instytucja
fasadowa, która nic nie wnosi
do dialogu społecznego. Strona
rządowa przychodzi na Komisję Trójstronną i informuje nas,
co robi, i jest wspierana przez
stronę pracodawców. My jesteśmy całkowicie osamotnieni.
Negocjacje muszą polegać jednak na tym, że wszystkie strony
odchodzą od stołu negocjacyjnego zadowolone. Odchodząc
z Komisji, nikt na tym nie traci,
ponieważ od dawna wiemy o cichym porozumieniu rządu z pracodawcami, który wprowadza
rozwiązania liberalne. Chciałbym jednak przypomnieć, iż w
naszej Konstytucji zapisano, że
w naszym kraju jest społeczna gospodarka rynkowa oparta
m.in. na dialogu i współpracy
partnerów społecznych, a nie
XIX-wieczny kapitalizm.
– Co ze strajkiem generalnym, o którym głośno od
kilku miesięcy? Swego rodzaju próbę przeprowadzili
Państwo na Śląsku. Czy jest
możliwy w całej Polsce?
– To jest ostateczna broń
związków zawodowych, które reprezentują pracowników.
W Polsce mamy utrudnioną
formułę strajku generalnego
z jednego powodu – w ustawie o związkach ktoś kiedyś
zapisał, że nie możemy wchodzić w spór zbiorowy, prowadzić rokowań i organizować
strajków przeciw rządowi.
Przeprowadzony na Śląsku
w marcu br. strajk generalny
miał za podstawę tzw. akcję
solidarnościową z organizacją
zakładową, która strajku prowadzić nie mogła. Dopisaliśmy do niego również swoje,
ogólnokrajowe i regionalne
postulaty. Jeśli jednak zostaniemy zmuszeni do przeprowadzenia strajku generalnego,
to go przeprowadzimy. Widzę,
jak ludzie są zdeterminowani.
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Na razie myślimy jednak tylko
o protestach zaplanowanych
od 11 do 14 września. Potem
zrobimy analizę tego, co się
stało, co dalej, jak do naszych
protestów ustosunkowuje się
rząd. W międzyczasie może
się przecież wiele wydarzyć,
choć nie sądzę, by było to
coś pozytywnego. Szykujemy
się na długą walkę, a nie tylko cztery dni protestu. W grę
wchodzą tygodnie, a może i

Z tym rządem rozmawiać się nie da,
bo on lekceważy
społeczeństwo
i związki zawodowe. Reprezentuję
700 tys. członków
związku. Jeśli premier lekceważy
mnie, to lekceważy
również te 700 tys.
ludzi, których reprezentuję.
całe miesiące. Musimy wziąć
się do roboty, a nie tylko narzekać, tak jak robią to ludzie
na różnego rodzaju forach internetowych, które obserwuję. Są wściekli na rząd, piszą:
wyjdźmy na ulicę, zorganizujmy się, ale w rzeczywistości
ograniczają się tylko do tego
rodzaju lamentów. Trzeba
więc ludzi zmobilizować.
– Sądzi Pan, że organizacja
tego protestu może przynieść
efekt kuli śniegowej, która
zmobilizuje ludzi do działania?
– Najlepszym tego przykładem była młodzież, która
protestowała przeciw ACTA.
Skrzyknęli się, zorganizowali, protestowali przez kolejne
dni i tygodnie w różnych miastach tak długo, aż rząd ugiął

się pod ich presją i wycofał z
forsowania w Polsce jej zapisów. Dlatego rządzący liczą na
to, że będziemy biernie siedzieć
w domu. W tej chwili nawet
propozycje zmiany ordynacji
wyborczej, mające umożliwić
głosowanie przez internet, są
celowym zabiegiem, żeby ludzie nawet nie wychodzili z
domów i najwyżej tylko raz na
cztery lata na nich zagłosowali
jak przysłowiowe – mówiąc
brutalnie – „bydło wyborcze”, a
potem niczym się nie interesowali. Co więcej, z jednej strony
nawołuje się ludzi do uczestnictwa w wyborach, a z drugiej
strony premier i prezydent nawołują do nieuczestniczenia w
referendum w Warszawie.
– Oni chyba w ten sam
sposób traktują członków
własnej partii. Podczas wyborów przewodniczącego PO
umożliwiono im głosowanie
listowne, a jednocześnie szykanowano kontrkandydata.
– Dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie korespondencyjnych wyborów na przewodniczącego związku. Nic
nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu z ludźmi, wiem to
z własnego doświadczenia,
gdy tymczasem PO chciałaby
żyć w świecie wirtualnym,
w którym nie jesteśmy im do
niczego potrzebni. To jest ich
sposób na rządzenie.
– „Solidarność” w ciągu
ostatnich 23 lat wielokrotnie protestowała, tak było za
rządów SLD – PSL w połowie lat 90., w czasach AWS,
gdy „Solidarność” współrządziła, czy gdy rządził Leszek
Miller. Jak na tle rządów,
które dokonywały tzw. złodziejskiej prywatyzacji, likwidowały stocznie i kopalnie, ocenia Pan rząd Tuska?
– Krótko? Najgorszy był
rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego i ten, który jest jego
kontynuacją. Nie ma gorszych
rządów, bo gorzej być już nie
może. W 1994 r., o tym niewielu już pamięta, gdy rządzili
postkomuniści, właśnie dzięki
strajkom na Śląsku uzyskaliśmy prawo do wspólnego

rozliczania się małżonków. Co
więcej, nie było łatwo również
za rządów PiS, Samoobrony
i LPR. Wbrew pozorom nie
było nam łatwo, ale wtedy
jeszcze z nami rozmawiano.
– Podnosi Pan dziś postulat polityczny usprawnienia
instytucji referendum. Czy
tak – jak sugeruje np. Jerzy
Borowczak, dziś poseł PO –
„Solidarność” będzie chciała
wejść do polityki, by mieć
swoją reprezentację w Sejmie,
czy pozostanie związkiem?
– Dopóki Piotr Duda będzie
przewodniczącym, „Solidarność” pozostanie związkiem
zawodowym, w politykę się
nie zaangażuje i nikt dzięki
niemu kariery politycznej nie
zrobi. Powrotu do koncepcji
AWS nie ma. Chcemy więcej
wolności dla Polaków, a więc
zmiany instytucji referendum,
bo uważamy, że Naród musi
mieć większą możliwość wypowiadania się. W tym chcemy mu pomóc. Od czasów
AWS ustaliliśmy, że jeśli ktoś
będzie chciał kandydować w
wyborach do parlamentu, musi
zrezygnować ze wszystkich
funkcji związkowych. Ale cieszymy się, gdy posłami stają
się ludzie, którzy znają i rozumieją problemy pracownicze.
– Borowczak uważa jednak, że wrześniowa akcja to
gra polityczna na obalenie
rządu, nie związkowa. Sugeruje, że chcecie się „ewakuować do polityki”, podobno
za strajk płacicie dniówkę
ok. 150-200 złotych.
– Mam nadzieję, że poseł
Borowczak będzie miał na
tyle odwagi, że zrzeknie się
immunitetu, bo w tej sprawie
skierujemy sprawę do sądu. I
na tym komentarz można by
zakończyć. Ale odniosę się
jeszcze do tej tzw. ewakuacji
politycznej, bo śmiać mi się
chce, gdy takie zarzuty stawia
człowiek, który na plecach
związkowców wszedł do polityki i teraz głosuje za antypracowniczymi ustawami.
Powinien się w końcu zdecydować, czy jego szefem jest
Piotr Duda, czy Donald Tusk,

Karol Guzikiewicz:

– Atmosfera wokół problemów finansowych stoczni jest
nadal nieciekawa – stwierdza
wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności” Karol
Guzikiewicz.
Udziałowcy
spółki niewątpliwie dogadali
się tylko w jednym: nie będą
informować ani załogi, ani
opinii publicznej o bieżącym
przebiegu rozmów, o sposobach wyjścia z kryzysu. Zrozumiałe, że dyskusje na temat
uzgodnień finansowych nie
lubią rozgłosu, niepokoi jednak to, że z obserwacji tego co
dzieje się w stoczni nie można
powiedzieć, że sytuacja zmienia się na lepsze. Po pierwsze
– stoczniowcy otrzymują wypłatę nadal na raty, po drugie
– nie wpływają pieniądze za
potrącenie na różne konta, a
większość pracowników jest
nimi obarczona. Powstają w
ten sposób zaległości w spłacie zobowiązań przez stoczniowców, idące już nie w
dziesiątki, ale setki tysięcy
złotych. To opłaty za różne
składki ubezpieczeniowe, za
zobowiązania bankowe itp.
Ich nie przekazywanie przez
stocznię może spowodować
niemałe kłopoty finansowe
pracowników, a w niektórych
przypadkach niemożność skorzystania z pomocy lekarskiej.
Bagatelizowanie tego problemu przez stocznię nie można
określić inaczej jak skandal.
Jako związkowcy, reprezentujący interesy naszych
członków,
stoczniowców,
musimy się bronić. Formą
tej obrony będą dni protestu
zapowiedziane 11– 14 września. Będziemy uczestniczyć
w różnych fazach protestu w
Warszawie, przede wszystkim w proteście branżowym

przemysłu okrętowego pod
Ministerstwem Skarbu. Obok
gdańskich
stoczniowców,
będą związkowcy ze Stoczni
Marynarki Wojennej, przedstawiciele zakładów okrętowych, którzy też mają kłopoty. Będziemy protestować
przeciwko nieudolności tego
rządu, przeciwko braku skutecznych decyzji rozwiązujących krytyczną sytuację w tej
branży. Ten rząd obiecywał
wiele na początku swej działalności, a dziś coraz więcej
pracowników jest przekonanych, że podejmowane decyzje skierowane są przeciwko
ludziom pracy.
Stocznia Gdańska znajduje
się w szczególnej sytuacji. Od
początku roku funkcjonuje w
trudnym układzie nierozwiązanych problemów finansowych, a do tego poddawana
jest nieustannemu atakowi
mediów sprzyjających obecnej ekipie rządowej, atakowi,
który nie pozostaje bez wpływu na postawę stoczniowych
kontrahentów, na zawieranie
kontraktów i ich realizację.
Niestety, zarząd stoczni
wykazuje się coraz większą
niekompetencją, nie dotrzymuje obietnic składanych pracownikom i związkom zawodowym. Zapowiadano, że od
lipca płatności będą odbywać
się zgodnie z harmonogramem, tymczasem w dalszym
ciągu wypłaty są częściowe.
Jak na ironię krytyczna
sytuacja w stoczni zbiega
się dziś z rocznicą Sierpnia,
z rocznicami stoczniowych
strajków w 1980 i 1988 roku,
które były zapowiedzią radykalnych zmian w polskiej
gospodarce, w polskim życiu
społecznym. Po sierpniu 1980

fot. OLga Zielińska

Zjednoczeni przeciwko
nieudolnemu rządowi

roku mieliśmy do czynienia
z decyzją Rakowskiego o zamknięciu Stoczni Gdańskiej,
dziś grozi nam podobna sytuacja w wyniku niefrasobliwości i nieudolności rządu Tuska.
Historia zatoczyła koło, wiele
z 21 postulatów, które widniały wtedy nad bramą stoczni
jest dziś podobnie aktualnych
jak przed 33 laty, z potężnego
niegdyś zakładu został właściwie szczątkowy fragment, borykający się z ciągłymi trudnościami.
Za medialnymi atakami
na stocznię idzie próba poderwania autorytetu stoczniowej
„Solidarności”, konsekwentnie walczącej o interesy pracowników zakładu. Ten atak
nasila się im bliżej do zapowiedzianych we wrześniu protestów, im ostrzej społecznej
krytyce podlega ekipa obecnego rządu. Działacze Platformy,
choć często sami wywodzą się
ze środowiska stoczniowego
i przed 33 laty byli uczestnikami strajków, dziś atakują
„Solidarność” używając niewybrednych,
demagogicznych argumentów wobec jej
działaczy. Tak jak wobec przewodniczącego „Solidarności”,
którego służba wojskowa, a w
latach osiemdziesiątych objęte nią były tysiące młodych

ludzi, nagle zaczęła razić marszałka Senatu.
Nie ukrywam, że liczymy
się z tym iż podczas dni protestu w Warszawie mogą być
podejmowane różne prowokacje wobec demonstrantów.
Uprzedzamy o tym wszystkich, podkreślając konieczność
zachowania czujności, spokoju
i dyscypliny. Chcemy demonstrować w powadze i spokoju,
bez awantur do jakich nas niejednokrotnie prowokowano.
Dziś w Europie protesty
pracownicze nie są czymś
niezwykłym, w Hiszpanii,
Włoszech, Francji , w wielu
krajach Europy środkowo-wschodniej setki tysięcy
ludzi wychodzi na ulice, domagając się poprawy warunków życia i pracy. W Polsce
protest pracowniczy zjednoczył ruch związkowy, mamy
szansę pokazać swą siłę i bronić naszych pracowniczych
racji. Mamy szansę wyrazić
protest wobec nieudolnej polityki rządu, będziemy mieli
możliwość opowiedzenia się
za ekipą polityków, którzy
potrafią rządzić krajem lepiej
niż obecni. Polsce potrzebne
są wybory, potrzebni są nowi
ludzie, potrzebne są zmiany,
których domagają się miliony
ludzi pracy.
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31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej Komisja
Rządowa, reprezentująca władze PRL i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisały Porozumienie Gdańskie. Delegacje rządowe podpisały również porozumienia z komitetami strajkowymi
w Szczecinie i Jastrzębiu. Na stronach 7 i 10 przedstawiamy zdjęcia z tych historycznych dni.
W Sali BHP Stoczni Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy reprezentującym ponad 700 zakładów
MKS, na czele którego stał
Lech Wałęsa, a delegacją rządową, której przewodniczył
wicepremier Mieczysław Jagielski. W wyniku wielodniowego dialogu zaakceptowanych zostało 21 postulatów
strajkujących. Pierwszy z postulatów dotyczył akceptacji
niezależnych od partii i praco-

dawców wolnych związków
zawodowych,
wynikający
z ratyfikowanych przez PRL
Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków
zawodowych.
Sierpień 1980 roku przeszedł do historii jako impuls,
początek przemian demokratycznych w Polsce. Rozpoczął
się 15 miesięczny festiwal
„Solidarności”, okres niezwykłej aktywności 10 mi-

Program uroczystości sierpniowych
31 sierpnia

10.00 – msza w bazylice św. Brygidy i złożenie kwiatów pod
pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego
11.30 – przemarsz: Podwale Staromiejskie – Rajska – Wały
Piastowskie – Plac Solidarności
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców
Przemarsz do Sali BHP Stoczni Gdańskiej
Konferencja:
Otwarcie – Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG
Wystąpienie – Piotr Duda, przewodniczący KK,
Referat: „Strajki 1988 roku – ważny etap w drodze do Wolnej
Polski” – dr hab. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w
Gdańsku
Wystąpienia uczestników strajków z 1988 roku
Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku
Po konferencji koncert Jana Pietrzaka

31 sierpnia planuje się także:

8.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970 – złożenie wiązanek kwiatów
8.30 – Gdynia, pomnik Ofiar Grudnia 1970 przy Urzędzie
Miasta – złożenie wiązanek kwiatów
9.00 – Gdańsk, pomnik Jana Pawła II i pomnik Ronalda Reagana – złożenie wiązanek kwiatów
8.00 – Gdańsk, Plac Solidarności, wypuszczenie gołębi pocztowych w 33 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Ponadto:

Koło budynku BHP Stoczni Gdańskiej – otwarcie – na miesiąc – znanej wystawy: „Anna Walentynowicz – Legenda Solidarności: 1929 – 2010; w siedzibie „S” – otwarcie wystawy
fotograficznej o strajkach z 1988; 30 sierpnia – Gdańsk, sala
BHP – koncert Jana Pietrzaka.
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lionowej rzeszy ludzi, którzy
we wszystkich dziedzinach
życia społecznego rozpoczęli
wdrażać przemiany, mające
doprowadzić do obalenia politycznej monokultury systemu
komunistycznego.
Niestety, pomimo podpisanych porozumień sierpniowych, władza komunistyczna
nie czekała długo z siłową reakcja na próby demokratycznych przemian. Wprowadzony
13 grudnia 1981 r. stan wojenny zniweczył początkowe
szanse na porozumienie, na
zmiany jakie zapoczątkowane
zostały w sierpniu 1980 roku.
Trzeba było ośmiu lat,
by strajki które wiosną 1988
roku rozpoczęły się w hucie
Stalowa Wola, Nowej Hucie,
Pafawagu i wielu innych zakładach, a także w Stoczni
Gdańskiej, zapoczątkowały
ponowne działania załóg pracowniczych
największych
przedsiębiorstw w Polsce,
które dość już miały nieudolnych, coraz mniej efektywnych rządów zmieniających
się ekip partyjnych. Wiosenne
strajki nie przyniosły jeszcze
zwycięstwa. Ale już ich kolejna tura, w sierpniu 1988 roku,
stała się zapowiedzią początku trwałych przemian w Polsce. Protest sierpniowy 1988
roku objął dziesiątki wielkich
zakładów. Strajkowały załogi
Huty Stalowa Wola, kopalni
Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, Stoczni Gdańskiej, Północnej, Remontowej
i Szczecińskiej, portów. Główny postulat strajkujących - to
ponowna legalizacja „Solidarności”. Władza była coraz
słabsza. 26 sierpnia szef MSW
gen. Czesław Kiszczak wzywa
opozycję demokratyczną do
rozmów w ramach okrągłego
stołu. Początek września przynosi zakończenie strajków. I
choć jeszcze w wielu zakładach podejmowane są próby

fot. Paweł Glanert

Stoczniowe sierpnie

Sierpień 1988, Stocznia Gdańska.

represji wobec ich uczestników, rozmowy opozycji z
władzą są kontynuowane, ich
efektem jest późniejsze porozumienie Okrągłego Stołu.
Alojzy Szablewski, przewodniczący Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej
w maju i sierpniu 1988 roku,
tak wspomina zwycięskie
zakończenie strajku w dniu
1 września, gdy tłum stoczniowców opuścił stocznię idąc
do kościoła św. Brygidy: - Kazałem do godziny 14 elegancko
posprzątać stocznię. Wszyscy
się stawili. Nastąpiło triumfalne wyjście. Punktualnie o 14
otworzyliśmy bramy. Wszyscy
szli i krzyczeli do milicjantów:”
Rzućcie te pały!”. A ci stali z
opuszczonymi głowami...
Dziś, gdy z perspektywy
kilkudziesięciu lat patrzymy na
wydarzenia sierpniowe, trudno
uchronić się przed refleksją,
że wiele z robotniczych postulatów z tamtych lat pozostało
wciąż niezrealizowanych, że
pracownicze interesy są wciąż
pomijane przez rządzących, że
pracowniczy protest nie stracił
nic na swej aktualności. Nie
można o tym zapominać obchodząc tak ważne rocznice sierpniowych dni.

Strajk

1980 w Stoczni Gdańskiej

Zdjęcia: Leszek Biernacki, Wojciech Milewski

Tusk

Likwidator
przemysłu
stoczniowego

Strajk

1988

Zdjęcia: Paweł Glanert
i archiwum „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa”

Jak są finansowane
związki zawodowe w UE
– Czy on kradnie te pieniądze, czy ktoś mu płaci, a
jeśli płaci, to jest to zgodne z ustawą, czy nie? Jeżeli
niezgodne, to pracodawca powinien odpowiadać za
działanie na szkodę spółki – tak Bogdan Biś zastępca
przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” komentuje doniesienia medialne o milionach wydawanych
na pensje i działalność organizacji związkowych w
rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską. Publikujemy skrót tekstu z „Tygodnika Solidarność”.
W publikacjach medialnych pojawiły się informacje,
że w odpowiedzi na zapowiadany we wrześniu protest central związkowych Platforma
Obywatelska przygotowuje
raport o ogromnych kosztach
funkcjonowania związków zawodowych i chce także wyjąć
z zamrażarki ustawę ograniczającą „przywileje”, to znaczy prawa związkowe.
Taniec św. Wita
– Nie znam propozycji
rządowych. Ale to mi przypomina taniec świętego Wita:
podrygi, drgawki bez składu
i ładu – komentuje Biś. – Zamiast zająć się konkretnymi
sprawami, które bolą Polaków, to tradycyjnie wracamy
do tematu: zarabiające krocie
związki zawodowe.
Dodajmy, że tradycyjnie
już eksponowane są organizacje związkowe w kompaniach
węglowych, które kosztują
miliony złotych. „Ile płacimy
na związki”, takim tytułem
„Gazeta Wyborcza” opatrzyła
artykuł omawiający m.in. wynagrodzenia związkowców w
kompaniach węglowych. Nie
jest to bynajmniej odosobniony przykład, gdyż w mediach
nagminnie używa się określeń
sugerujących, że podatnicy
utrzymują związki.
– To paskudne nieporozumienie, bo ludzie są przekonani, że związki są wspierane
przez budżet, słowem po-

datnik płaci na związek, a to
oczywiście jest nieprawdą! –
oburza się Andrzej Adamczyk.
Przypomina on, że ustawa o
związkach zawodowych zobowiązuje pracodawcę do wspierania finansowego organizacji,
która działa w zakładzie. Natomiast pieniądze na lokal związkowy są przedmiotem umowy i
negocjacji z pracodawcą.
Jedna czwarta promila na
działalność związkową
Ustawa o związkach zawodowych precyzyjnie określa
ilu musi być członków związku, żeby pracownik mógł być
oddelegowany przez pracodawcę do pracy związkowej.
Etat związkowy jest możliwy
powyżej 150 do 500 członków.
I tak np., gdy 400 pracowników należy do związku, to
organizacji przysługuje 1 etat.
– Oznacza to, że jedna
czterechsetna funduszu płac
przeznaczona jest na etat
związkowy, czyli 0,25 procent.
A na mocy ustawy i statutu
związek zawodowy reprezentuje wszystkich pracowników.
Uwzględniając to, że w Polsce
do związków należy średnio 10
procent pracowników, to tych
400 związkowców reprezentuje
4000 tysiące pracowników, a to
oznacza, że już tylko 0,25 promila funduszu płac jest przeznaczone na etat związkowy – wylicza szef Biura Zagranicznego
„S” Andrzej Adamczyk i obala
mit o wypasionych związkach.

W jego ocenie pracodawcom powinno zależeć na działalności związków, bo ze zorganizowanymi ludźmi można
prowadzić dialog i ustalać porozumienia.
Najlepiej mają w krajach
skandynawskich
Na poziomie firmy w
Szwecji, Norwegi, Danii, Finlandii pensje i koszty działalności związków zawodowych
(lokale, media, telefony, szkolenia) są finansowane przez
pracodawców. Natomiast w
Szwecji w przedsiębiorstwach
od 25 pracowników związki
mianują od jednego do kilku
(w zależności od liczby zatrudnionych) członków zarządu firmy, którzy otrzymują
dyrektorskie pensje, płacone
przez pracodawcę.
Ponadto w Szwecji, Danii,
Finlandii związki zawodowe
zarządzają funduszem dla bezrobotnych, wypłacają zasiłki.
A wszystkie koszty związane
z obsługą funduszu pokrywa
państwo. W Norwegii, Danii,
Finlandii od płaconych składek związkowcy odpisują sobie ulgę podatkową.
Podobne
udogodnienia
mają związkowcy w Niemczech. W tym kraju dominuje
struktura branżowa, nie ma komisji zakładowych, ale zamiast
nich działają rady zakładowe,
zdominowane w większości
przez związkowców. Koszty
utrzymania: pensje i działalność rad pokrywają pracodawcy. Ponadto w niektórych
branżach pracownicy, przeważnie związkowcy, delegują
do zarządów firm dyrektorów do spraw pracowniczych,
oczywiście opłacanych przez
pracodawców. Związkowcy
też odpisują ulgę od płaconych
składek.

Specyfiką austriacką jest
równoległe istnienie obok
związków izb pracy opłacanych przez państwo. Izby
świadczą usługi wobec pracowników. Poza tym w zakładach działają wybierane przez
pracowników rady zakładowe,
opłacane przez pracodawców
(wynagrodzenia, działalność).
We Francji związki zawodowe są finansowane w zakładach
przez pracodawców (etaty, lokale). Dodatkowo w zakładach
działają rady pracownicze, które, podobnie jak związki, utrzymują pracodawcy.
Nieco gorsze warunki
funkcjonowania mają związki
zawodowe w krajach postkomunistycznych.
W Czechach wprawdzie
stosuje się odpis podatkowy
od składek związkowych,
ale finansowanie działalności
związkowej nie jest obligatoryjne, lecz zależy od umowy
między związkiem a kierownictwem firmy.
Natomiast w Słowacji o
finansowaniu i działalności
związków decydują uzgodnienia wynikające z układów
zbiorowych.
– Tu także w większości
przypadków pracodawcy w
części lub w całości finansują
związkową działalność – podkreśla szef Biura Zagranicznego.
Natomiast Węgry mają podobny do polskiego system finansowania związków w zakładzie
pracy. Pracodawcy finansują etaty związkowców (w zależności
od liczby członków), natomiast
lokale i inne koszty funkcjonowania organizacji związkowych
regulują porozumienia zakładowe. Istnieje także możliwość odpisu podatkowego od płaconych
składek, a tego prawa nie mają
związkowcy w Polsce.
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„Magazyn Solidarność”:

Nie chcemy być stale oszukiwani
– Jeśli scenariusz dla Stoczni Gdańsk nie będzie
pozytywny, nie będziemy umierać po cichu. Sytuacja jest napięta, ludzie są rozgoryczeni, znowu
czekamy na wypłaty i nie wiemy, jakie decyzje co
do dalszych losów zakładu podejmą jej właściciele – mówi Oldze Zielińskiej Karol Guzikiewicz, wiceszef „Solidarności” w Stoczni Gdańsk.
Sytuacja niepewności co
do dalszych losów Stoczni
Gdańsk wpływa negatywnie
na nastroje pracowników. Pogarsza to dodatkowo fakt, że
od kilku miesięcy otrzymują
pensje w ratach.
– Dotychczas tylko jedna
trzecia pracowników otrzymała
wynagrodzenia – wyjaśnia Guzikiewicz. – Pracodawca nie odprowadza pieniędzy na związki
zawodowe, do kasy pożyczkowej, składek ZUS. Bywa, że
ludzie mają kłopoty z leczeniem.
PZU z powodu niepłacenia składek zapowiedział niedawno,
że wypowie umowę ubezpieczeń grupowych. Niebawem
rok szkolny i następny wydatek
rzędu 500-600 zł na podręczniki szkolne. A ludzie nie wiedzą,
skąd wziąć pieniądze. W tej sytuacji boją się nawet pożyczać
od znajomych czy rodziny. Bo
może nie będą mieli jak oddać.
Rozgoryczenie
pracowników budzi dodatkowo fakt, że
wynagrodzenia otrzymali jedynie stoczniowcy pracujący przy
budowie wież wiertniczych. Oni
także otrzymują odzież roboczą,
dla pozostałych jej nie ma.
Cisza przed burzą?
– W tej chwili wydaje się, że
iskra może spowodować pożar
– ocenia Guzikiewicz. – Ludzie
mówią o strajku, chcą wiedzieć,
co będzie dalej. Ale nie otrzymujemy żadnych informacji ze
strony zarządu stoczni.
Większościowym udziałowcem Stoczni Gdańsk (75
proc.) jest kontrolowana przez
ukraińskiego inwestora Sergieja Taruta spółka Gdańsk
Shipyard Group, pozostałe
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akcje są w rękach państwowej
Agencji Rozwoju Przemysłu.
Właściciele
Stoczni
Gdańsk nabrali wody w usta,
nie informują o sytuacji zakładu ani o planach. Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które miało miejsce 8 sierpnia,
wydało jedynie komunikat, w
którym czytamy:
„Gdańsk Shipyard Group i
Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A. prowadzą rozmowy nad
rozwiązaniem aktualnych problemów finansowych Stoczni
Gdańsk S.A. Do czasu wypracowania i uzgodnienia stanowiska Akcjonariusze nie będą
podejmować kluczowych dla
spółki decyzji, dlatego postanowili zamknąć obecne WZW”.
Nieoficjalnie wiadomo, że
przedmiotem rozmowy były
przyszłe operacje finansowe,
które zamierza podjąć ukraiński właściciel. Taruta zamierza zaangażować w zakład ok.
180 mln zł. Pieniądze te miałyby pomóc stoczni wyjść na
prostą. Ale ukraiński właściciel oczekuje także wsparcia
pozafinansowego ze strony
państwa, by w razie niesprzyjającego scenariusza nie stracić zainwestowanych kolejnych pieniędzy.
Pierwsze reakcje stoczniowej „Solidarności” po spotkaniu właścicieli były pozytywne.
– Właściciel stoczni mocno angażuje się w działania
mające pozwolić wyjść stoczni z kłopotów. To pozytywny
sygnał. Nie mamy niepokojących informacji, że właściciel
chciałby zwalniać pracowników czy zmieniać im umowy
na śmieciowe. Nie ma więc

powodów do niepokoju, a
wręcz przeciwnie – mówił Roman Gałęzewski, przewodniczący „S” Stoczni Gdańskiej.
Dziś stoczniowcy nie są już
tak spokojni. Na razie czekają na
zaległe wynagrodzenia i od tego
uzależniają przyszłe działania.
Zapowiadają także liczny udział
we wrześniowym proteście „Solidarności” w Warszawie.
Rozmowy ostatniej
szansy
Wiele sobie obiecywano po
„spotkaniu ostatniej szansy” właścicieli Stoczni Gdańsk z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa, które miało miejsce
30 lipca w Warszawie. To wtedy
jego uczestnicy zdecydowali o
nieinformowaniu mediów o sytuacji zakładu, a także przebiegu
prowadzonych rozmów.
Nastroje wśród stoczniowców były wtedy niepokojące,
grożono nawet strajkiem. I choć
niewiele wiadomo na temat
przebiegu samego spotkania,
nie zapadły wówczas istotne
dla stoczni decyzje. Udało się
jednak uspokoić związkowców
i pracowników, którzy zdecydowali, że strajku nie będzie.
Tydzień wcześniej (24 lipca)
miało miejsce posiedzenie sej-

mowej Komisji Skarbu, które
poświęcone było sytuacji w przemyśle okrętowym. Okazało się
ono fiaskiem. Zarówno związkowcy, jak i posłowie PiS nie
kryli rozczarowania i oburzenia.
– W żaden sposób posiedzenie Komisji Skarbu
Państwa nie rozstrzygnęło o
przyszłości Stoczni Gdańsk.
Przedstawiciele ARP unikali
odpowiedzi na niewygodne
dla nich pytania. Nie dowiedzieliśmy się, jakie są plany
ARP wobec stoczni i dlaczego
rządowa agencja wspomaga
finansowo działania prywatnego inwestora, stoczni Crist,
a nie chce udzielić pomocy Stoczni Gdańsk – mówił
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Oburzony działaniami ARP
i ministra skarbu był również
Janusz Śniadek, poseł PiS. –
Okazuje się, że ogromne środki publiczne na kwotę 200 mln
zł, a może już więcej, zostały
zaangażowane w prywatne
przedsięwzięcie, w stocznię
Crist, gdzie jako zasadę stosuje się zatrudnienie pozakodeksowe, nie przestrzegając
żadnych standardów pracy,
nie płacąc składek na ZUS i

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność zawiadamia że podaje do sądu redaktora Krzysztofa Katkę z Gazety Wyborczej, za kłamliwe informacje o nieprawidłowym
wydatkowaniu tzw.cegiełek w artykułach zamieszczonych w
Gazecie Wyborczej w dniu 5.08.2013 pt Solidarni z kasą-na
co poszły pieniądze które miały ratować Stocznię Gdańską?
oraz Cegiełki na ratowanie Guzikiewicza.
Domagamy się sprostowania i przeprosin we wszystkich
mediach w których ukazała się ta informacja zniesławiająca
NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej.
W procesie cywilnym domagać się będziemy odszkodowania na rzecz Caritas Polska w wysokości 100 tys.zł
Jednocześnie informujemy że przekazane informacje w
artykułach Gazety Wyborczej dotyczące stoczni, są również
nieprawdziwe. Solidarność Stoczni Gdańskiej nie oczekuje
od skarbu państwa żadnych pieniędzy gdyż w świetle obowiązującego prawa może być to uznane za niedozwoloną pomoc
publiczną.
Za Prezydium
Przewodniczący Roman Gałęzewski

innych zobowiązań. Nie ma
jednak woli pomocy Stoczni
Gdańsk – tłumaczył Śniadek.
Niezadowolenia nie krył
także Andrzej Stokłosa, prezes Stoczni Gdańsk. Jeszcze
do niedawna liczył, że pomysł
umożliwienia sprzedaży hali
produkcyjnej K1 prywatnemu
inwestorowi poprzez zamianę
zabezpieczeń hipotecznych
zostanie zaakceptowany przez
ARP. Ta jednak twierdziła,
że jest to nieopłacalne, gdyż
wartość hali produkcyjnej jest
wyższa niż gruntów, na które
miałoby zostać przeniesione
zabezpieczenie hipoteczne.
– Stocznia potrzebuje
obecnie zastrzyku gotówki w
wysokości 180 mln zł: 80 mln
zł miałoby pochodzić z podwyższenia kapitału, 100 mln
zł ze sprzedaży majątku – tłumaczył Andrzej Stokłosa.
ARP nie zaakceptowała
jednak i tego wariantu ratowania Stoczni Gdańsk. Wprawdzie Izabella Dubielczyk,
główny specjalista Departamentu Marketingu i Komunikacji, poinformowała nas, że
„Agencja, jako akcjonariusz i
wierzyciel, jest zainteresowana wyprowadzeniem Spółki
na prostą”, ale nie podała, w
jaki sposób miałoby to zostać przeprowadzone. Wiceminister skarbu Rafał Baniak
stwierdził jednak podczas posiedzenia sejmowej Komisji
Skarbu, że „polski rząd przewiduje scenariusz upadłości
stoczni, widząc, co się dzieje”.
Na nasze pytanie skierowane do ARP o przyszłość
stoczni w razie upadłości i
plan zagospodarowania pracowników zakładu, jeśli dojdzie do realizacji najgorszego
możliwego scenariusza, nie
otrzymaliśmy odpowiedzi.
– My chcemy już tylko
świętego spokoju. Nie chcemy być stale oszukiwani. Według nas prezes ARP prowadzi
politykę, grając na likwidację
stoczni. Ale my po cichu umierać nie będziemy – zapowiada
Karol Guzikiewicz, wiceszef
stoczniowej „Solidarności”.

Pismo do marszałka Senatu

To nie „Solidarność”
się zmieniła...
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni
Gdańskiej wystosowała
pismo do Marszałka
Senatu RP Bogdana
Borusewicza, w którym
nie ukrywa swego oburzenia na przedstawione
w „Rzeczpospolitej”
zarzuty pod adresem
przewodniczącego KK
„Solidarności”, związane z pełnieniem przez
niego zasadniczej służby wojskowej w stanie
wojennym.
– Trzeba być nikczemnym
człowiekiem – czytamy w piśmie – fałszującym historię
dla doraźnych korzyści, by na
podstawie tragicznych sytuacji
w jakich znalazło się w stanie
wojennym wielu walczących o
wolność członków „Solidarności”, formułować dziś takie zarzuty. Tu, w Stoczni Gdańskiej
są wśród nas członkowie i działacze „Solidarności”, którzy internowani w stanie wojennym
prosto z miejsc odosobnienia
wcielani byli do jednostek wojskowych. W Prezydium Organizacji Międzyzakładowej
stoczniowej „Solidarności” nie
brakuje działaczy, którzy do
dziś nie potrafią bez oburzenia
mówić o sytuacjach w jakich
znaleźli się po internowaniu,
gdy ubierano ich w mundury
jednostek wojskowych, które
pacyfikowały kilka miesięcy
wcześniej stocznię....
... W haniebnych wypowiedziach w „Rzeczpospolitej”
mówi Pan o tym, że zmieniła
się „Solidarność”. Nie, Panie Marszałku Senatu, to nie
„Solidarność” wraz z setkami

tysięcy członków sie zmieniła.
To Pan, człowiek opływający
w luksusy, pełniący najwyższe
stanowiska państwowe, zmienił o 180 stopni swój sposób
myślenia i rozumowania. To
Pan zapomniał o 21 postulatach „Solidarności” do dziś
wiszących nad bramą stoczni.
To Pan, jako czołowy działacz rządzącej PO przyczynia
się do podejmowania decyzji zaprzeczających ideom
Sierpnia. To Pan przyczynia
się do pogarszania warunków
bytowych ludzi pracy, którzy
w czasie Sierpnia 1980 r narażali swoje rodziny i własne
zdrowie nie zgadzając się z
niesprawiedliwością
społeczną. To Pan zmierza do
ograniczenia, a być może i
likwidacji działalności związków zawodowych, chociaż do
niedawna był Pan działaczem
związkowym, a nawet w 1991
roku, na III Krajowym Zjeździe Solidarności walczył Pan
o przywództwo w związku,
lecz delegaci Pana kandydaturę odrzucili.
Oburzenia nasze budzi również fakt, że nie zdobył się Pan
nigdy by potępić działania policji

czy prokuratury ścigające działaczy związkowych walczących w
obronie miejsc pracy. Wygląda
to tak, jakby z sięgnięciem po
wysokie stanowiska państwowe
nastąpił u Pana zanik pamięci i
przyzwoitości.
Oburzające sa Pańskie
uwagi na temat wspólnych
działań różnych central związkowych. Przebija przez nie
obawa, że obrona interesów
pracowniczych może być prowadzona na wspólnym froncie przez wszystkich, którzy
odczuwają na własnej skórze
tragiczne efekty kierowania
państwem przez obecną ekipę.
Ze zdumieniem czytaliśmy,
z jaką łatwością rozstrzyga
Pan, kto i kiedy był po czyjej
stronie. Oburza nas niczym nie
uzasadniony zarzut dotyczący
przewodniczącego naszego
Związku. A gdy rozważamy
już, kto i kiedy jest po czyjej
stronie – wypada nam stwierdzić z całą pewnością, że dziś
ani Pan nie jest po stronie
członków „Solidarności”, ani
my nie chcemy być po stronie
ludzi, którzy swoimi słowami,
swoją działalnością, obrażają
idee Sierpnia 1980 r.
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Nieładnie liczyć cudze pieniądze...
Od dłuższego czasu media,
nie tylko ekonomiczne, podejmując temat kłopotów finansowo-produkcyjnych Stoczni
Gdańsk, nie omieszkają przepuścić żadnej okazji, by jednocześnie zaatakować stoczniową
„Solidarność”, a zwłaszcza
działaczy stojących na jej czele.
Ostatnio ulubionym tematem
publikacji, również w tytułach
zwykle zajmujących się przygodami celebrytek z kręgów
modowo-artystycznych, stały
się rozważania na temat finansowych korzyści jakie działaczom związku przynosi mało
wdzięczna aktywność w interesie pracowników stoczni, wytykanie błędów kierownictwu
spółki, czy krytyka rządowych
posunięć, których efektem był
upadek stoczni w Gdyni i Szczecinie, a w dużej mierze też obecne kłopoty Stoczni Gdańsk.
– Jak czytam ostatnie publikacje na temat pieniędzy
zarabianych przez działaczy
„Solidarności” – mówi Roman
Gałęzewski, szef stoczniowej
organizacji – przypominają mi
się czasy, za którymi nikt chyba nie tęskni, gdy mój ojciec
był wziętym rzemieślnikiem i
dobrze zarabiając, dbał o wyposażenie domu, w taki sprzęt jak
lodówka, czy telewizor. Ale jednocześnie mówił mi bym się tym
nie chwalił, bo nie brakowało
ludzi, którzy donosili do odpowiednich władz, że rzemieślnik
się nadmiernie wzbogacił, że
trzeba mu nałożyć domiar, że
krwiopijca... A przecież lodówki
i telewizory kupowali też urzędnicy, robotnicy, nauczyciele. Ale
ówczesne władze „na oku” miały „prywaciarzy”.
Dzisiejsze podliczanie zarobków działaczy związkowych
przypomina mi tamte czasy –
mówi Gałęzewski – choć myśla-

łem że już nigdy nie trzeba będzie
ukrywać faktu posiadania lodówki, mieszkania czy samochodu.
Czy też wstydzić się zarabianych
pieniędzy, czy faktu że ma się
dobrze materialnie stojącą rodzinę. Tak się składa, że w czasach
gdy nie byłem działaczem związkowym, dzięki umiejętnościom
zawodowym,
specjalistycznym kwalifikacjom, zarabiałem
znacznie lepiej niż dzisiaj. I gdyby chodziło mi jedynie o pieniądze, mógłbym dziś, przy moich
kwalifikacjach dostawać w kraju
czy za granicą wielokrotnie więcej niż wynoszą zarobki działacza
„Solidarności”.
Niestety, mamy w Polsce
grupę dziennikarzy specjalizujących się w zaglądaniu do
cudzych kieszeni. Pomijając
obrzydliwość takiej działalności,
ludzie ci robią to często z lekceważeniem faktów, obojętnością
dla prawdy. Tak jak człowiek,
który przypisuje mi posiadanie
półtorarocznego
samochodu,
choć gdyby sprawdził, to model
którym jeżdżę nie jest już produkowany od trzech lat...
Wiele polskich gazet żyje
z usłużności wobec aktualnej
władzy, korzysta w publikowaniu nieprawdziwych faktów z
pobłażliwości polskich sądów, z
różnych form zastraszania ludzi,

których się atakuje. Korzysta z
dobrze płatnych reklam, których
zleceniodawcy nigdy nie są atakowani. Tak się składa, że często
są to spółki Skarbu Państwa. W
krajach gdzie działają sprawne
sądy, rzadko zdarza się by media
okazywały taką obojętność wobec faktów, wobec prawdy. Wiedzą, że każda publikacja zawierająca nieprawdę, mogłaby być
ostatnią w życiu gazety czy stacji.
Dziś związki zawodowe
chcą pokazać władzy przynajmniej żółtą kartkę. W rewanżu media sprzyjające rządowi
atakują personalnie działaczy
związkowych, grzebiąc w ich
kieszeniach, licząc posiadane
samochody, mieszkania, stojące
w nich lodówki i telewizory. Tak

jak to przed kilkudziesięcioma
laty, w czasach prymitywnego
komunizmu, robiono w stosunku do prywaciarzy. I jest to tak
samo obrzydliwe, jak w tamtych
czasach, do których nikt nie
chciałby wrócić.
Gdy czyta się dzisiejsze gazety, ogląda telewizję, odnosi się
wrażenie ogarniającej nas schizofrenii. Z jednej strony chwalimy się wzrostem zamożności
społeczeństwa, nowoczesnością
samochodów, rosnącym popytem na elektronikę czy nowoczesne wyposażenie mieszkań, z
drugiej, z uporem godnym chyba lepszej sprawy, zaglądamy do
kieszeni ludziom, którzy ośmielają się krytycznie traktować
rządzącą ekipę. To obrzydliwe.

Akcja Akcje

Od jakiegoś czasu dochodzą do NSZZ „Solidarność” informacje dotyczące Akcji Stoczni Gdańskiej. Jest to akcja zainicjowana
przez Stowarzyszenie „ARKA”, którego prezesem jest Pan Wincenty Koman. Dotarł do nas druk pełnomocnictwa, jakiego należy
udzielić temu Stowarzyszeniu, aby otrzymać akcje Stoczni Gdańskiej. Według naszej wiedzy oraz opinii prawniczej treść tego pełnomocnictwa może być interpretowana dwuznacznie i dlatego
radzimy zachować ostrożność . Sprawa akcji Stoczni Gdańskiej
jest już przedawniona od 2004 roku w związku z tym nie ma takiej
prawnej możliwości, aby je otrzymać. Dlatego Związek nie bierze odpowiedzialności za takie działania a wszyscy pracownicy
stoczni, którzy udzielają pełnomocnictwa Stowarzyszeniu „ARKA”
robią to na własną odpowiedzialność, również finansową.
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