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31 sierpnia, po mszy w kosciele św. Brygidy, podczas której błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko dekretem Watykanu ustanowiony został
patronem „Solidarności” uczestniczy uroczystości w 34 rocznicę Sierpnia’80 złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Na zdjęciu: kwiaty składa ambasador USA w Warszawie Stephen Mull wraz z jednym z inicjatorów sierpniowego strajku Ludwikiem
Prądzyńskim i wiceprzewodniczącym stoczniowej „Solidarności” Karolem Guzikiewiczem.
fot. Edward Roeding

Donald Tusk został wybrany szefem Rady Europejskiej
i 1 grudnia rozpocznie swoją misję w Brukseli. Elżbieta Bieńkowska, wicepremier w rządzie Tuska, obejmie
w Komisji Europejskiej stanowisko komisarza ds.
rynku wewnętrznego.
Na stanowisko premiera polskiego rządu została
desygnowana Ewa Kopacz,
dotychczasowa
marszałek
Sejmu. Jej stanowisko w Sejmie ma objąć dotychczasowy
minister spraw zagranicznych
Radosław Sikorski.
Opozycja krytycznie oceniła zmiany dokonujące się na
najwyzszych szczeblach władzy w Polsce. Tygodnik Solidarność pisze:
Najwięcej o ustepujacym
premierze Tusku mówią nam
jego nagłe przenosiny na wysokie i dobrze opłacane stanowisko urzędnika w Brukseli,
jako karierowiczu i człowieku zakłamanym. Tak, to jest
awans dla samego Tuska, ale
nie dla Polski. Odchodzi niestety 7 lat za późno...
... Ma on na swoim koncie
jako premier posiadający w
kraju ogromną władzę ceły

szereg błędów, ustępstw i zaniechań, godzacych w interes
Polski. To jest tak duża liczba
spraw, że można tu zrobić długi rachunek, który powinien
on zapłacić za swój awns do
Brukseli. Od likwidacji przemysłu stoczniowego do wydłużenia pracy rodakom do 67
roku życia...
Tusk i Bieńkowska, podobnie jak europosłowie, nie
będą płacić w Polsce podatków PIT od olbrzymich dochodów w Brukseli (Tusk ma
zarabiać niemal 300 tys. euro
rocznie, Bieńkowska ok. 240
tys. euro). Zapłacą go w Belgii. Od dochodów z instytucji Unii Europejskiej podatek,
płacony w Brukseli, wynosi
od 8 procent przy najniższych
zarobkach do 45 proc. przy
uposażeniach najwyższych,
jakie będą otrzymywać Tusk i
Bieńkowska.

„Solidarność”
negatywnie ocenia
projekt budżetu państwa
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
negatywnie oceniło projekt
Ustawy budżetowej na rok
2015 – podał Dział Informacji
Komisji Krajowej. „Solidarność” po analizie dokumentu
stwierdza, że następny rok
będzie kolejnym straconym
w kontekście „budowy nowoczesnej gospodarki, oraz
znacznej poprawy poziomu
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życia polskiej rodziny”. Zamiast tego można oczekiwać
dalszej emigracji zarobkowej
oraz zwiększania dysproporcji
między małymi i dużymi miastami oraz wsią. W projekcie
nie przewidziano koniecznych
działań reformatorskich w zakresie finansów publicznych,
takich jak zwiększenie przejrzystości czy ograniczenie
„szarej strefy”.

fot. Paweł Glanert

Tusk i Bieńkowska
do Brukseli
Kopacz premierem

Krytycznie o ECS
Otwarte z wielką pompą Europejskie Centrum Solidarności
wzbudza wśród stoczniowców wiele kontrowersji mówi Karol
Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”.
To bardzo kosztowna budowla, łączny koszt jej powstania to ponad 300 milionów złotych. Można było taki obiekt zbudować za
mniejsze pieniądze i mógłby on być ciekawszy architektonicznie. Mówi się, że powstała bryła budynku ECS ma przypominać
statek - to jakaś paranoja, każdy stoczniowiec wie, że budowany
statek nie kojarzy się z zardzewiałą blachą, wręcz przeciwnie
blachy okrętowe są konserwowane na różne sposoby i żadna
budowana sekcja nie wygląda tak, jak zbudowany obiekt ECS.
Oburza też polityczny charakter komitetu kierującego Europejskim Centrum Solidarności. W jego skład wchodzą ludzie
o określonych poglądach politycznych, dwaj przedstawiciele
„Solidarności” w składzie komitetu robią wrażenie kwiatka przy
kożuchu. W ECS jest kilkadziesiąt miejsc pracy i to dobrze płatnych, średnie zarobki wynoszą około 5 tysięcy złotych, ale na
wniosek „Solidarności”, by w tym obiekcie zatrudnić bezrobotnych stoczniowców – odpowiedziano negatywnie. Charakterystyczne jest także to, że w ECS, które powstało, by upamiętnić
działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, nie funkcjonują związki zawodowe... Naszym
zdaniem budowa ECS – to zmarnowane pieniądze, o historii
należy pamiętać, ale nie wolno jej zafałszowywać. Taki obiekt
i jego działalność powinien mówić o ideach wolnościowych, których wyrazicielem była „Solidarność”, o działalności wcześniejszych organizacji walczących o wolność i niepodległość Polski,
o Armii Krajowej, o podziemnych ugrupowaniach niepodległościowych , walczących z komunizmem. Tymczasem z obiektu
ECS robi się pomnik jednego ugrupowania politycznego, które
usiłuje zawłaszczyć ideę powstałej przez 34 laty „Solidarności”.
Mam nadzieję, że wcześniej czy później, po zmianie władzy, ten
stan rzeczy też się zmieni. A swoją drogą, nie sposób uniknąć
refleksji, że za kwotę jaką wydano na budowę ECS można by
zbudować duży obiekt produkcyjny dający zatrudnienie kilkuset
stoczniowcom, dziś zwalnianym z pracy...
Marek Lewandowski w „Tysolu” pisze: Lech Wałęsa wprowadza się właśnie do gmachu Europejskiego Centrum Solidarności.
Zbudowane za publiczne i unijne pieniądze będzie teraz nowym
miejscem dla jego instytutu. Co mówi przy tej okazji Wałęsa
o Solidarności? Karły. Krzykacze. A o sierpniowych postulatach?
Nie ma ich. Były tylko straszakiem na komunistów i z 1989 rokiem
przestały być aktualne. Takie przemówienie Wałęsy prominentni
przedstawiciele władzy z prezydentem Bronisławem Komorowskim
na czele nagrodzili gromkimi brawami i nową siedzibą.

Roman Gałęzewski

Karol Guzikiewicz

Są pewne szanse... Trzeba jak najszybciej
rozwiązać konflikty

wiedzieć, że jego zespół na
wprowadzeniu nowych zasad
w sumie finansowo nie stracił
i że w wyniku nowych zasad
nikt z pracowników nie straci
na zarobkach.
Na dobrej drodze jest
też wyjaśnienie bulwersującej zwłaszcza stoczniowców
o dłuższym stażu pracy sprawy
„jubilatek”, nagród i dodatków
wypłacanych po 25 latach pracy. Otrzymaliśmy zapewnienie
zarządu, że będą one wypłacane, a dotychczasowe negatywne stanowisko zarządu, w
wyniku argumentacji prawnej
przedstawionej przez związkowców ulegnie zmianie.
Rozwiązanie tych dwóch
istotnych dla pracowników
problemów finansowych, będące wynikiem zdecydowanej
argumentacji związków zawodowych, ma szanse wpłynąć
pozytywnie na dotychczasowe
napięcia wśród pracowników
Stoczni Gdańsk i poprawić atmosferę w spółce.

fot. Paweł Glanert

– Wolno, bo wolno – mówi
Roman Gałęzewski, przewodniczący stoczniowej „Solidarności”, ale pojawiają się
szanse na poprawę atmosfery
wśród pracowników spółki.
Prowadzone są rozmowy pomiędzy Zarządem stoczni,
a związkowcami, pojawiły się
szanse na modyfikację systemu wynagrodzeń. W ostatnim
czasie system wynagrodzeń
składał się z bardzo niskiej
zdaniem związkowców stałej
części, na poziomie najniższego wynagrodzenia krajowego,
oraz licznych składników premiowych, których uzyskanie
z reguły było niemożliwe dla
pracowników, z przyczyn od
nich niezależnych.
Dotychczas premie stanowiły ok. połowy wynagrodzenia jakie w szczególnie korzystnej sytuacji mógł
osiągnąć pracownik. Zgodnie
z żądaniami pracowników
i związkowców służby Zarządu stoczni przygotowują
wyliczenia, w których premia ma stanowić ok. 20 proc.
wynagrodzenia,
natomiast
pozostałe pieniądze z dotychczasowego funduszu premiowego mają powiększyć stałą
część płacy pracowników.
Chcemy wierzyć, że wyliczenia zostaną zrobione dobrze,
tak by każdy mistrz mógł po-

– Na terenie Stoczni Gdańsk
trwa nieustający konflikt pomiędzy załogą a Zarządem –
mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej
„Solidarności, którego uosobieniem jest wiceprezes Adam
Zaczeniuk. Podłożem konfliktu
są m.in. sprawy finansowe, począwszy od bagatelizowanych
przez wiele miesięcy spraw
należnych stoczniowcom świątecznych bonów pieniężnych
czy nie regulowanych opłat
ubezpieczeniowych,
skończywszy na wadliwym systemie płac, który powoduje, że
wielu pracowników otrzymuje
jedynie płacę podstawową w
wysokości pensji minimalnej,
gdyż około połowy funduszu płac ulokowanych jest w
premiach, praktycznie, przy
niedostatecznym obłożeniu
produkcji zamówieniami, nie
osiągalnych przez znaczną
grupę pracowników. „Solidarność” wskazuje nie tylko
na wadliwość obowiązującego w stoczni systemu płac,
ale korzysta też z dostępnych
prawem sposobów, by domagać się realizacji zobowiązań
zarządu wobec pracowników.
Naliczane są odsetki karne za
zaległości w składkach ubezpieczeniowych, ślemy pisma
do Inspekcji Pracy, doniesienia do prokuratury. Osiągamy
pewne rezultaty, wypłacono
np. jeden z zaległych bonów
świątecznych, ale dwa są
wciąż niezapłacone, a wkrótce dojdzie do nich trzeci, bo
święta coraz bliżej... Zarząd
tłumaczy wszystko trudną
sytuacją na rynku zamówień,
problemami restrukturyzacyjnymi, my zaś pokazujemy na
najbliższe przykłady, choćby
stoczni Remontowej, gdzie
w takich samych warunkach
makroekonomicznych załoga
i firma mają się dobrze.

Wciąż, pomimo wielu
obietnic, nie jest rozwiązana
sprawa wypłat jubileuszowych
dla pracujących ponad 25 lat.
A takich osób jest w stoczni
około 200. Niewypłacanie,
pomimo jednoznacznych opinii prawnych „jubileuszówek”
stanowi przyczynę napięć
i konfliktów w licznej grupie
pracowników. Mimo naszych
nacisków, mimo pozytywnej
dla pracowników opinii Państwowej Inspekcji Pracy, Zarząd w dalszym ciągu wstrzymuje się z wypłatą pieniędzy
należnych jubilatom. Ostatnio docierają do nas sygnały,
że po skardze „Solidarności”
do Inspekcji Pracy, Zarząd ma
zmienić stanowisko w sprawie wypłat jubileuszowych.
Liczymy na pozytywne załatwienie tej sprawy, w przeciwnym przypadku będziemy
musieli wystąpić na drogę
sądową.
Kolejnym obszarem konfliktu z wiceprezesem Zaczeniukiem jest sprawa tzw.
brygady karnej. Pisaliśmy o
tym w poprzednim numerze
„Rozwagi”, ale sprawa wymaga dalszej reakcji. Oczywiście
formalnie nikt w kierownictwie stoczni nie używa takiej
nazwy brygady, ale wśród
pracowników inaczej się nie
mówi. Do tej brygady są kierowani działacze związkowi szczebla wydziałowego,
którzy chronieni ustawą nie
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ciąg dalszy na str. 4
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Trzeba jak najszybciej rozwiązać konflikty
dokończenie ze str. 3
zgodzili się zwolnić z pracy, starsi pracownicy objęci
ustawową ochroną przedemerytalną. Stocznia tą metodą
upokarza ludzi, którzy się jej
przeciwstawili. W większości przypadków są to bardzo
dobrzy pracownicy, a jedyną
ich winą jest to, że mają silny charakter i nie poddają się
naciskom ze strony Zarządu
stoczni. W przeszłości wykonywali często najbardziej odpowiedzialne prace, dostawali
wiele nadgodzin. Ich odejście
ze stoczni musiałoby wkrótce spowodować konieczność
zatrudnienia nowych fachowych pracowników. „Solidarność” w tej sprawie wystąpi
do sądu, nie wykluczamy
też innych, przewidzianych
prawem, akcji protestacyjnych. Taka dyskryminacja i
mobbing są prawnie niedozwolone. Obserwujemy również próby atakowania ludzi,
którzy są aktywni społecznie
i politycznie w działalności
pozastoczniowej, co widocznie nie podoba się kierownictwu, choć przypomina to

czasy dawno minione. Przypominamy, że to, co pracownik robi poza czasem pracy
i poza zakładem – jest jego
sprawą i żadne negatywne
sankcje z tego tytułu w pracy nie powinny go spotykać!
Na listę szykanowanych trafiły osoby broniące ukraińskich bojowników. Czyżby
w stoczni działali zwolennicy
agresywnych poczynań Rosji!? Ciekawe, co na to Siergiej Taruta?
Najważniejsza
sprawa
w ostatnich tygodniach, to
protest pracowników K1 domagających się zmiany systemu płac. Nie jest prawdą,
że Zarząd stoczni prowadzi
ze związkami negocjacje w
sprawie podwyżki płac. Zarząd próbuje dokonać manipulacji za pomocą zmiany
proporcji dotychczas stosowanej premii. „Solidarność”
od dawna wskazywała na
niewłaściwą strukturę premii
pracowników grupy D10. Na
produkcji funkcjonuje aż 5
rodzajów premii, które w sumie stanowią blisko połowę
zarobków. To naszym zdaniem zbyt dużo. „Wystąpili-

śmy w tej sprawie z pismem
do Zarządu. Naszym celem
jest by struktura wynagrodzenia była podobna do tej jaka
zdaje egzamin w stoczni Remontowej i Północnej.
Związek
Zawodowy
NSZZ „Solidarność” Stoczni
Gdańskiej wnosi o wyrównanie płacy zasadniczej pracownikom najniżej zarabiającym
do kwoty ustawowej przewidzianej od 1 stycznia 2015 w
wysokości 1750 zł, a po dokonaniu tej regulacji o zmianę w systemie wynagrodzeń.
Prezydium Związku stoi
na stanowisku, iż wykonanie
tych dwóch czynności jednocześnie spowoduje że wypełnienie wymogów ustawy
o najniższym wynagrodzeniu
będzie odbywać się kosztem
pozostałych
pracowników.
Takie działanie powoduje
faktyczne obniżenie wynagrodzenia w pozostałych grupach
pracowniczych, na co ani pracownicy, ani Związki zawodowe nie wyrażają zgody.
Proponowane zmiany w
systemie wynagrodzeń – to nic
innego jak tylko przesunięcie
środków z jednej „kupki” na

drugą, co ma na celu usprawnienie zarządzania. Związek
Zawodowy „Solidarność” stanowczo oświadcza, że jeżeli
mistrzowie w kontaktach z
„Solidarnością” nie potwierdzą iż dostali tę samą ilość
pieniędzy dla podległych im
zespołów, to pod taką operacja się nie podpiszemy. Zarząd
Stoczni prowadzi obecnie rozmowy z mistrzami i oświadcza, że uzyskał ich akceptację.
Mistrzowie nie potwierdzają
jednak takiej zgody w rozmowach wewnątrzzwiązkowych.
A nas, działaczy „Solidarności” interesuje stanowisko
mistrzów wyrażane wobec
związku.
Dopłata do minimalnej
płacy musi nastąpić nie ze
środków użytych do obecnej
zmiany systemu premiowego. W przypadku gdy pracownik po zmianie by stracił
– a pula pieniędzy w zespole
była taka sama, oznaczałoby
to że mistrz przesunął pieniądze na innego pracownika.
Dlatego, przed wprowadzeniem zmian, konieczna jest
dyskusja w brygadach z mistrzami.

Ile nas jest?

Państwowa Inspekcja Pracy policzy związkowców
Państwowa Inspekcja
Pracy będzie weryfikowała liczbę członków
związków zawodowych
w firmach.
Ministerstwo Pracy przygotowuje nowelizację ustawy
o związkach zawodowych –
podaje Dział Informacji Komisji Krajowej, powołując się
na „Dziennik Gazetę Prawną”.
Pracodawcy nie wolno
żądać listy wszystkich członków związku zawodowego.
Sąd Najwyższy potwierdził
uchwałą z listopada 2012
roku, że narusza to przepisy
dotyczące ochrony danych
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osobowych. Gazeta przypomina, że „obecnie najprostszym
sposobem uzyskania informacji o liczbie członków związku jest sprawdzenie danych o
potrąceniach składek związkowych z wynagrodzenia
pracowników. Jednak w większości związków skarbnik
przyjmuje wpłaty w gotówce,
by chronić swoich członków
przed szykanami”.
Pomysł zaangażowania PIP
przy weryfikacji ilości członków związków zawodowych
wyszedł od misji Międzynarodowej Organizacji Pracy,
która w maju gościła w Polsce
w ramach tzw. pomocy tech-

nicznej. Prawnicy MOP dokonywali przeglądu krajowego
ustawodawstwa w związku
z ograniczeniem uprawnień
związkowych. W raporcie
końcowym MOP jednoznacznie stwierdzono, że ujawnianie
listy imiennej związkowców
narusza zarówno zasady swobody zrzeszania, jak i ochronę
danych osobowych. Przedłożenie takich list umożliwiłoby
pracodawcom nieprzedłużanie
umów z członkami związków
tym samym zagrażając ich
istnieniu. Zdaniem autorów
opracowania, Państwowa Inspekcja Pracy jest cieszącym
się zaufaniem stron organem

zewnętrznym, który może dokonywać weryfikacji liczebności związku zawodowego.
– „Solidarność” nie ma nic
przeciwko temu, aby Państwowa Inspekcja Pracy dokonywała weryfikacji liczebności
członków organizacji związkowych – wyjaśnia Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert Komisji
Krajowej – Pomysł wyszedł od
misji MOP. Zaznaczono jednak,
że weryfikacja ma odbywać się
przy zachowaniu ochrony danych ujawniających przynależność związkową. W przypadku
rozbieżności opinii, możliwe
powinno być też w dalszym
ciągu odwołanie do sądu.

Lech Wałęsa I Piotr Duda w rocznicę Sierpnia ’80

Nie czas chować sztandary

Lech Wałęsa: Nie ma mądrych argumentów, by podważać
te wielkie zwycięstwo, które nam
się zdarzyło. A to zwycięstwo
oddaliśmy demokracji i społeczeństwu. I to ono ma pilnować
złodziei, ma dobrze wybierać, ma
się dobrze organizować, a nie wykrzykiwać, że się źle wybrało, nie
wykrzykiwać, że źle pilnowane
są sprawy przez te niedobre wybory. Nie mieliśmy gdzie o tym
poważnie mówić, stąd wyrosły
karły.
Kiedy słyszę, że postulaty są
nie zrealizowane, to państwo nie
żartujcie. Znaczy nie wy, ci krzykacze. Postulaty były i w 1970
roku i w 1980. Postulaty były
pisane pod władzę komunistyczną: „albo to zrealizujecie, albo
będziemy niegrzeczni”. Ale gdy
władza komunistyczna usunęła
się, dała nam miejsce na demokrację i wolność, to postulaty
upadają wszystkie i idą one do
programów partii politycznych.
Wybierajcie te partie, gdzie realizują te postulaty, bo one nie
realizują. A więc za nie realizację
postulatów jesteście wy wszyscy
winni i nasza demokracja.
Dlatego wprowadzając się
do tego bloku, zawalczę z tymi
argumentami (Lech Wałęsa ma
w ECS trzy okazała gabinety i
pokój „socjalny” – dop. red.).
Jestem przekonany, że jak mnie
wesprzecie – to się uda, bo to nie
są poważne argumenty. A ci, którzy mówią, że trzeba było jeszcze inaczej walczyć może mogli
walczyć? Kto im przeszkadzał?
My i ja więcej nie potrafiłem. Nie
miałem sił, ani mądrości. Wywalczyłem to razem z wami, to

co wywalczyłem. Gdybym próbował walczyć tak jak niektórzy
dziś proponują, to Ukrainę tutaj
mamy. A nawet jeszcze gorzej,
bo wtedy było trudniej. Gdybyśmy tak walczyli jak Ukraińcy
walczyli, to długo byśmy nie
wywalczyli wolności. Dlatego
nie życzę sobie, aby ktoś takich
argumentów używał.
Piotr Duda: Mamy dzisiaj radosny dzień – przynajmniej taki
on powinien być, Święto Solidarności i Wolności. Święto nadane
ustawą Sejmu RP. Cieszymy się
tym dniem. Jak od wielu lat tutaj
w Gdańsku gromadzimy się w
kościele Św. Brygidy – katedrze
Solidarności – później Brama nr
2, Sala BHP, w której unosi się
duch „Solidarności”.
Dzisiaj dla związkowców
„Solidarności” jest bardzo podniosły i bardzo ważny dzień.
Nadeszła wspaniała wiadomość
z Watykanu, o tym że błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, który swoje życie poświęcił Bogu,
człowiek „Solidarności”, dekretem Stolicy Apostolskiej został
patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”.
NSZZ „Solidarność” rodził
się tu w Gdańsku, w Szczecinie,
Jastrzębiu, Poznaniu. Rodził się
w całej Polsce. U podłoża strajku w 1980 roku były na pewno postulaty i sprawy socjalne,
ale także i te wolnościowe, o
których tak wiele mówimy. 4
czerwca to bardzo ważna data
w historii najnowszej naszego
kraju. Ale doskonale wszyscy o
tym wiemy, że 4 czerwca to tylko konsekwencja roku 1956, 68,

70, 76, 80 i 88. Jakoś w ciszy w
ubiegłym roku przebiegła kolejna
rocznica 25-lecia strajków 1988
roku. Bez których to strajków nie
byłoby okrągłego stołu, nie byłoby 4 czerwca. Strajków, podczas
których ponownie upomnieliśmy
się o legalizację „Solidarności”.
Wszyscy wtedy głośno mówili:
„Nie ma Wolności bez „Solidarności””.
Dzisiaj spotykamy się w nowopowstałym ECS. Rok temu z
przewodniczącym Lechem Wałęsą i księdzem arcybiskupem
zawieszaliśmy wiechę. W swoim wystąpieniu mówiłem aby
w tym budynku też zrodził się
ten duch „Solidarności”, żeby w
tym budynku nie wkradła się poprawność polityczna. I zgadzam

NSZZ „Solidarność” nigdy nie
schowa sztandarów. Ani do gablot, ani do szuflad, ani do ECS,
ani do Sali BHP. Bo tych sztandarów panie prezydencie Lechu
Wałęso jest coraz więcej. Bo coraz więcej problemów w naszym
kraju jest tych pracowniczych.
Dlatego jako przewodniczący
Komisji Krajowej „Solidarności” z tym się nie zgadzam, że te
postulaty, o których pan mówił,
były tylko straszakiem na komunistów, że w 1989 roku straciły na
wartości. One są aktualne.
Będzie między nami konflikt
i rozłam dopóki jedna lub druga
grupa będzie mówiła, że była
pierwsza, druga lub trzecia „Solidarność”. Jest i była jedna „Solidarność”. To NSZZ „Solidar-

się z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim, który
mówił przy okazji kolejnej rocznicy Powstania warszawskiego,
że jakimś przekleństwem jest to,
aby jedno środowisko, aby jedna
grupa polityczna zawłaszczała
naszą historię.
Trzeba wszystko zrobić, aby
Europejskie Centrum Solidarności było instytucją ponad podziałami, aby nie pisało historii na
nowo. Z tego miejsca jako przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” mam obowiązek w imieniu tych prawie
700 tysięcy członków Związku,
wielu młodych członków Związku, z tego miejsca powiedzieć że

ność”, który kontynuuje wasze
dzieło. Za to wam dziękujemy,
ale to dzieło kontynuujemy! Dlatego w tym dniu, panie prezydencie, chcę powiedzieć, że żyjemy
w państwie demokratycznym i
każdy może powiedzieć co chce.
Mimo tych wszystkich podziałów spróbujmy w ten świąteczny dzień być razem. Sadząc ten
Dąb wolności, każdy tę wolność
postrzega inaczej. My związkowcy „Solidarności” uważamy, że
poprzez korzystanie z wolności
nie można zniewalać innych. A
tak się dzieje w dzisiejszych czasach. Poprzez swobodę działal-

fot. Paweł Glanert

Podczas oficjalnego otwarcia ECS z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i licznych oficjeli
m.in. z prezydenckiej kancelarii 31 sierpnia br. doszło
do dwugłosu między dawnym liderem NSZZ „Solidarność” oraz byłym prezydentem RP Lechem Wałęsą
a obecnym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”
Piotrem Dudą. Przytaczamy obszerne fragmenty obu
wypowiedzi.
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Nie czas chować...
dokończenie ze str. 5
ności gospodarczej zniewala się
polskich pracowników. I dlatego
stoimy i będziemy stać na straży
jako „Solidarność”. I nikt nam
nie nakaże schować sztandarów
do historii.
Chciałbym z tego miejsca
bardzo podziękować, bo w końcu jest to Europejskie Centrum
Solidarności panu prezydentowi
Niemiec Joachimowi Gauckowi,
który przy okazji otwarcia wystawy o Powstaniu Warszawskim,
powiedział piękne słowa, że powstańcy warszawscy byli inspiracją dla NSZZ „Solidarność”

do działań w 1980 roku. Panie
prezydencie Bronisławie Komorowski! Zna mnie pan dobrze.
I powiem tak, było mi bardzo
przykro, że nie usłyszałem tego z
ust mojego prezydenta.
Oby w naszym Kraju nie spełniła się ostatecznie wróżba Jacka
Kaczmarskiego.
Kary nie będzie dla przeciętnych
drani,
A lud ofiary złoży nadaremnie.
Morderców będą grzebać z
honorami
Na bruku ulic nędza się wylęgnie…

Wybory samorządowe
W listopadzie odbędą się wybory do samorządów różnych
szczebli. W tym roku obserwujemy duże zainteresowanie
wyborami w stoczni, wynika
to zapewne z krytycznej oceny
działalności obecnych samorządów, które często nie uwzględniają interesów mieszkańców
gorzej sytuowanych, znajdują-

cych się w trudnej sytuacji materialnej. Wiemy że kilkunastu
stoczniowców zamierza ubiegać
się o mandaty radnych różnych
szczebli. W następnym numerze
„Rozwagi”, po zatwierdzeniu
list wyborczych, napiszemy o
tym obszerniej, przedstawiając
stoczniowych kandydatów na
radnych.

O co tu chodzi?
Na jednym z ostatnich spotkań Zarządu stoczni ze związkami
zawodowymi dowiedzieliśmy się, że stocznia odniosła sukces,
bowiem uda się pewnie doprowadzić do sprzedaży znacznej
części terenów stoczniowych. Ostatnio dowiedzieliśmy się
też, że jeden z Panów Prezesów na zebraniu Rady Nadzorczej
otrzymał brawa za informację o udanych kolejnych zwolnieniach pracowników ze stoczni. Według załogi stoczni sukcesem
byłoby kupienie wspomnianych kiedyś pięciu hektarów za
kanałem na składowanie wież wiatrowych, a nie wyprzedaż
majątku. Nie można tego ogłaszać jako sukces, to raczej tragedia, zawiniona czy też nie, ale na pewno nie sukces. W drugim
przypadku uważamy, że jeżeli uda się Prezesowi zwolnić
pozostałych pracowników, to należą mu się owacje na stojąco,
medale i odpowiednie gratyfikacje finansowe – tylko: od kogo?
Dochodzą bowiem do nas pytania, czy czasem nie jest on
postawiony na stołek w celu przeprowadzenia do końca likwidacji stoczni? Wszystko na razie idzie zgodnie z scenariuszem
niezapomnianego byłego właściciela J. S. Jeżeli jest w tym
część prawdy, to nasuwa się następne pytanie: kto go posadził
na stołek? Czyżby jakiś układ z Rządem? z ARP?
z konkurencją?
Fryderyk Radziusz
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Sierpniowe refleksje

Nie wszyscy
zyskali tyle samo

34 rocznica podpisania Porozumień sierpniowych pokazała, że
linia podziału jest trwała – na beneficjentów przemian i tych, którzy
na nich zyskali mniej lub nic. Włodarze ogrzewali się w świetle ECS,
robotnicy – prawdziwi bohaterowie odbierali skromne dyplomy i
odznaczenia przyznane przez związek zawodowy „Solidarność”. To
było przypomnienie, że ci, na plecach których ważne dzisiaj persony wdrapały się na szczyty schodów zasługują na minimum uwagi.
Próba zamknięcia „Solidarności” w muzeum zdała się na nic. NSZZ
„Solidarność” żyje, a czas na Polskę socjalną nadchodzi…
W mszy świętej, która rozpoczęła uroczystości z okazji 34. rocznicy Sierpnia’80 i powstania NSZZ „Solidarności” oraz 26. rocznicy
strajków z 1988 roku zorganizowanej przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, uczestniczyli wszyscy dotychczasowi
przewodniczący związku: Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski, Janusz
Śniadek i Piotr Duda. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, ambasadorowie USA i
Portugalii w Polsce oraz delegacja z Białorusi.
Podczas mszy do bazyliki św. Brygidy wprowadzone zostały
relikwie świętego Jana Pawła II i błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki.
– Powstaniu Solidarności towarzyszyła miłość Ojczyzny i chrześcijańska nadzieja, że przyjdzie Polska sprawiedliwa. Solidarność nie
zwinęła sztandarów, choć nie raz jej tego życzono. Jej służba Ojczyźnie trwa – podkreślił abp Sławoj Leszek Głódź w homilii.
Podczas uroczystości ogłoszono, że NSZZ „Solidarność” ma
godnego patrona. To kapłan-męczennik bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
pochodzący ze skromnej chłopskiej rodziny z Podlasia. Decyzję w
tej sprawie podjęła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Watykanu, z upoważnienia papieża Franciszka.
Inny dawny lider i prezydent RP Lech Wałęsa pośpiesznie, jeszcze
przed zakończeniem mszy św., opuścił świątynię św. Brygidy, ze wsparcia której on i jego rodzina korzystali obficie w latach 80. Nie uniknął
spotkania z kolegami stoczniowcami. Ci dopadli go przy wyjściu, przypominając mu obietnice ratowania stoczni, w której niegdyś pracował.
Oficjeli, oprócz radnych i polityków PiS, zabrakło po południu w Sali BHP gdańskiej stoczni, gdzie spotkali się autentyczni
ludzie oporu z lat 1980 i 1988. – To już 34 lata, a my jak co roku
od wielu lat jesteśmy tu, bo mamy taką potrzebę w sercu. W tym
dniu nasze miejsce jest tutaj, w Sali BHP, w kościele św. Brygidy i pod bramą nr 2, aby powiedzieć dwa słowa: „Pamiętamy i
dziękujemy”, Dziś jest wielkie państwowe święto i jakoś od rana
nie mogę zobaczyć w mediach, że dziś mamy dzień Solidarności
i wolności – mówił Duda po południu w Sali BHP.
W opinii Piotra Dudy postulaty Sierpnia’80 nadal są aktualne. Lider
„Solidarności” przypomniał, że przyczyny strajków miały podłoże socjalne, że ciągle czas na Polskę socjalną, i w końcu, że przyjdzie Polska
sprawiedliwa. Poza przewodniczącym Piotrem Dudą oraz byłymi przewodniczącymi „S” – Januszem Śniadkiem i Marianem Krzaklewskim,
w spotkaniu wziął też udział prezes IPN dr Łukasz Kamiński.
W Sali BHP wręczono honorowe wyróżnienia pięciu uczestnikom
Sierpnia’80. Otrzymali je: Barbara Hejcz, Tadeusz Zarembski, Stanisław Jarosz, ks. Stanisław Płatek i Jan Pietrzak. 48 uczniów z Pomorza otrzymało stypendia im. NSZZ „Solidarność”.
Artur S. Górski

W rocznicę sierpnia ’80
i strajków 1988
Uroczystości w rocznicę Sierpnia ’80 i strajków w 1988 roku
toczyły się dwoma nurtami. W bazylice św. Brygidy zgromadzili
się członkowie „Solidarności” wraz z czterema kolejnymi przewodniczącymi Związku, by uczcić ustanowienie przez Watykan
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki patronem „Solidarności”. Towarzyszyły im poczty sztandarowe organizacji związkowych, oczywiście stoczniowych i portowych. Obecni byli dyplomaci, m.in. ambasadorowie USA i Portugalii w Polsce, a także
delegacja z Białorusi. Po mszy św. pod pomnikiem Poległych
Stoczniowców złożono wiązanki kwiatów.
Podczas gdy z pompą, z udziałem prezydenta RP i licznych oficjeli otwierano Europejskie Centrum Solidarności, wielu uczestników wydarzeń sierpniowych spotkało się w sali BHP. Wśród
uczestników spotkania byli: Piotr Duda, Marian Krzaklewski
i Janusz Śniadek. Podczas spotkania pięciu działaczy opozycji
solidarnościowej w latach 80. uhonorowanych zostało przez Komitet Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców oraz
Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych. 48 uczniów
z Pomorza otrzymało stypendia „Solidarności”.
Delegacja stoczniowców ze sztandarem „Solidarności”
uczestniczyła też w rocznicowych obchodach w Katowicach
i Dąbrowie Górniczej.

Zdjęcia: Paweł Glanert, Edward Roeding

Bł. Ks. Popiełuszko
pAtronem „Solidarności”
Na wniosek NSZZ „Solidarność” złożony do Watykanu za
pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia papieża Franciszka
podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Watykańską decyzję ogłosił w bazylice św. Brygidy
metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź podczas sierpniowych uroczystości.
Kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest powszechny wśród gdańskich stoczniowców. Wielu z nich uczestniczy kilka razy do
roku w wartach czuwających na Żoliborzu w Warszawie u grobu
księdza Jerzego. Delegacja gdańskich stoczniowców z pocztem
sztandarowym „Solidarności” uczestniczyła w przekazaniu relikwii papieża św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla
bazyliki św. Brygidy w Gdańsku. A ostatnio norweska Polonia
zaprosiła delegację gdańskich stoczniowców uczestniczących w
wartach na Żoliborzu do Norwegii, gdzie znajduje się sanktuarium ks. Jerzego. Było to wielkie przeżycie - mówi „Rozwadze”
uczestniczący w wyjeździe Andrzej Wysocki, zwłaszcza że mieliśmy okazję pielgrzymować wraz z siostrą i bratem ks. Jerzego.

Kanonizacja ks. Popiełuszki?

Proces w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki rozpoczął się 20 września . W procesie kanonizacyjnym zbadane zostanie zdarzenie we francuskiej diecezji Creteil.
W 2012 r. w jednym ze szpitali doszło do niewytłumaczalnego
medycznie uzdrowienia umierającego 56-latka, który był chory
na raka krwi.
14 września 2012 r. ksiądz z parafii Joinville-le-Pont, w sam
dzień swoich urodzin został wezwany, aby udzielić konającemu
sakramentu chorych. Ów kapłan pielgrzymował wcześniej do
sanktuariów w Polsce. W Warszawie nawiedził grób ks. Popie
łuszki i ku swemu zdziwieniu odkrył tam, że jego data urodzin
(14 września 1947) była dokładnie datą urodzin Księdza Jerzego.
(...) Znalazłszy się teraz przy łóżku konającego - w sam dzień
jego i swoich urodzin - modlił się głośno: „Posłuchaj, Jurku, dziś
twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób to wła
śnie dzisiaj”. Potem odszedł. Po kilku chwilach chory otworzył
oczy i zapytał: „Co się stało?” - pisał ks. prałat Krystian Gawron
na łamach paryskiego „Głosu Katolickiego”.
Następnego dnia lekarze nie stwierdzili oznak choroby u męż
czyzny.
Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego bł. ks. Popiełuszki
oznacza procedurę sprawdzenia tego cudu. Aby stwierdzić, czy
może on służyć do kanonizacji ks. Jerzego, muszą być przesłu
chani wszyscy świadkowie choroby i uzdrowienia Francuza,
trzeba też zebrać wszystkie dokumenty medyczne i rozpatrzeć
sprawę z punktu widzenia religijnego.
Postulatorem procesu kanonizacyjnego jest ks. prof. Tomasz
Kaczmarek z Wyższego Seminarium Duchownego we Wło
cławku. Był on też postulatorem procesu beatyfik acyjnego ks.
Jerzego, który został błogosławionym w 2010 r. w Warszawie.
W sierpniu br., na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, ks. Popie
łuszko został patronem NSZZ „Solidarność”.
Zdjęcia: Paweł Glanert
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Uroczysta msza św. w kościele na warszawskim Żoliborzu.

Poczet sztandarowy gdańskich stoczniowców podczas przekazania
relikwi ks. Jerzego Popiełuszki w kościele na Żoliborzu.

Ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy z relikwiami.

Delagacja gdańskich stoczniowców w drodze do Norwegii.

Pomnik ks. Jerzego w norweskim sanktuarium Mariaholm.

Spotkanie z norweską Polonią.

Stoczniowcy w hołdzie
księdzu Jerzemu

Wszystkie drogi

prowadzą do Rzymu

Cinque Terre - Vernazza.

Portofino.

Limone Sul Garda.

Malcesine.

Vieste.
Na placu św. Piotra.

Zaproszenie do wiecznego miasta
10 lat minie od śmierci papieża Jana Pawła II w kwietniu
przyszłego roku. Zgodnie z
uchwałą Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Stoczni
Gdańskiej będziemy w rocznicę śmierci papieża organizowali wyjazdy do Rzymu do
czasu aż ostatni stoczniowiec
odwiedzi grób naszego papieża. W przyszłym roku wyjazd
nastąpi w dniu 26 kwietnia.
Ta dwutygodniowa wycieczka to nie tylko pobyt w
Rzymie. Po raz pierwszy zawitamy na wybrzeżu Liguryjskim gdzie znajduje się słynne
Cinque Terre czyli pięć najpiękniejszych miasteczek Italii a tuż obok słynne Portofino
i Portovenere.
Cinque Terre składa się
z pięciu małych miejscowości, które przylegają do klifu
Liguria wzdłuż zachodniego
wybrzeża Włoch. Niegdyś
spokojne i ciche osady rybackie, których mieszkańcy opracowali sposób uprawy winorośli na niemalże pionowych
stokach, dziś żyją w zasadzie
jedynie z turystyki. Najbardziej wysunięte na północ jest

Monterosso al Mare. Miasto
otoczone jest wzgórzami pokrytymi winnicami, gajami
oliwnymi i charakterystyczną
dla wybrzeża liguryjskiego
roślinnością. Piękne, długie i
piaszczyste plaże, strome klify i krystalicznie czysta woda.
Vernazza to naturalne molo
w kształcie amfiteatru. Ma
najbardziej uroczy plac w centrum miasta, niezwykle kolorowe, bajkowe i malownicze
miejsce.
Corniglia położona jest na
stromym klifie, a po obu stronach ma piękne małe plaże.
Warto odwiedzić tu kościół
San Pietro z 1334. Manarola jest odrobinę rustykalna i
mniej zadbana w porównaniu
z pozostałymi wioskami. Ale
przez to uważana jest przez
niektórych za bardziej uroczą.
Ścieżki między Manaroli i
Riomaggiore są wybrukowane
i potocznie nazywane są drogą
miłości – Via dell’Amore.
Riomaggiore, którego początki sięgają XII wieku, jest
położone na bardzo stromym
stoku w małej dolinie na wybrzeżu. Ukształtowanie terenu

wymusiło na mieszkańcach
budowanie wysokich, przeważnie smukłych kamienic w
kształcie wież, które nazywa
się „case torri”. Między domami plączą się wąskie uliczki,
ścieżki i dróżki. Przy okazji
pobytu na wybrzeżu Liguryjskim odwiedzimy też Pizę i
Livorno.
Po drodze do Rzymu oczywiście odwiedzimy Padwę i
Wenecję. Będziemy też u Ojca
Pio w San Giovanni Rotondo
i u Św. Michała Archanioła
w Monte San Angelo. Zwiedzimy odkryte w poprzedniej
podróży urocze Vieste. W
drodze zawitamy do Loreto,
miejsca gdzie w bazylice stoi
przeniesiony z Nazaretu Dom
Matki Bożej, Manopello w
którym przechowywana jest
chusta Św. Weroniki. Zobaczymy Monte Cassino i odwiedzimy kilka miejscowości
nad malowniczym jeziorem
Garda, Limone , Riva del
Garda i Malcesine.
Zawsze też odwiedzamy uroczy Asyż, miasto Św.
Franciszka. W samym Rzymie
oczywiści weźmiemy udział w

mszy Świętej w Bazylice św.
Piotra, odwiedzimy grób Jana
Pawła II zwiedzimy wieczne
miasto z przewodnikiem.
Zabezpieczamy codziennie minimum jeden posiłek,
noclegi w hotelach i domkach
kempingowych w pokojach
dwuosobowych.
Zapraszamy szczególnie
członków związku wraz z rodzinami którzy jeszcze w Rzymie z nami nie byli. Odpłatność od stoczniowca, członka
związku który nie był jeszcze
ani razu na organizowanej
przez nas wycieczce – wyniesie tylko 150 zł..
W czasie trwania imprezy
nie są wymagane żadne dodatkowe opłaty wyłączając
ewentualną składkę na bilety na metro czy słuchawki
ułatwiające słuchanie przewodnika. Razem dodatkowe
opłaty na miejscu na pewno nie przekroczą 8 euro.
Na sąsiedniej stronie prezentujemy zdjęcia z miejsc które
zamierzamy odwiedzić w drodze do Rzymu.
Szczegóły i informacje:
tel. 15-00

Komisji jedenastej pielgrzymka na Jasną Górę

Mimo wielu trudności finansowych i organizacyjnych
udało się zorganizować tradycyjny coroczny wyjazd na
pielgrzymkę Ludzi Pracy do
Częstochowy.
Widoki na wyjazd nie były
najlepsze ale podjęła się trudu
komisja nr. 11 czyli komisja
zrzeszająca około 100 indywidualnych członków związku i
około 60 stoczniowych emerytów.
W tym roku postanowili
urozmaicić pielgrzymkę i dodatkowo zorganizowano zwiedzanie szlaku Orlich Gniazd
koło Częstochowy, oczywiście
wiązało się to z dodatkowym
noclegiem w Częstochowie
ale wskutek obietnic przyszłego sponsora, organizator dołożył jeszcze do wyjazdu pełne
wyżywienie. Skończyło się

jednak na dodatkowym dofinansowaniu swoich członków
przez poszczególne komisje
wydziałowe.
Najliczniej reprezentowani w pielgrzymce są właśnie
członkowie wspomnianej komisji nr. 11 i ta komisja najwięcej włożyła swoich środków w organizację wyjazdu.
Nawiasem mówiąc ta najmłodsza w naszej organizacji
komisja już pokazała prężne
działanie a najbardziej byli
widoczni podczas obchodów
sierpnia (kilkadziesiąt osób).
Aktywnie biorą tez udział w
wyjazdach
okolicznościowych, uczestniczyli nawet w
pielgrzymce do Mariaholm w
Norwegii gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej i
Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki u którego

przy grobie na warszawskim
Żoliborzu dwa razy w roku
pełnią służbę.
Porównując obydwa koła z koła emerytów nr 10 zrzeszającego 300 członków zauważono na obchodach rocznicy
sierpnia raptem dwie osoby.
Zarząd koła emerytów nr 10
nie był w stanie dofinansować
kilkunastu swoich członków,
chętnych na uczestniczenie
w pielgrzymce, emerytów
ze stoczni i nie wzięli by oni
udziału gdyby nie pomoc byłych kolegów ze stoczni w
których poprzednio pracowali.
Wdzięczni powinni być przewodniczącym „S” na wydziałach nasi szanowni emeryci ale
dodam, że to już jest ostania
taka pomoc bowiem Komisji
Zakładowej nie będzie stać
na utrzymanie 300 emerytów.

Nasza Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
zrzesza bowiem łącznie już
tylko około 600 członków bez
emerytów i jest to bez porównania mniej niż kilka lat temu
kiedy w stoczni pracowało kilka tysięcy pracowników i kilka
tysięcy należało do związku.
Zupełnie dobrze radzi sobie
wspomniane już koło 11, stać
ich na dofinansowanie swoich
członków i nie mają żadnych
długów. Dochodzą nas słuchy
o planowanych przyszłych imprezach. O tym i o przebiegu samej pielgrzymki ludzi pracy napiszemy w przyszłym numerze.
Związek Zawodowy „Okrętowiec” również zorganizował
wyjazd na pielgrzymkę i po
połączeniu sił do Częstochowy
wyruszyły dwa autobusy.
Fryderyk Radziusz
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ПoKАРAННАЯ БРИГАДА
Odwiedziło nas kilku
przyszłych pracowników tworzonej specjalnej brygady o której
niektórzy przełożeni
i oni sami mówią „Karna Brygada”.
Poprosili o pomoc w zakupie specjalnych koszulek i
kombinezonów z napisem jak
w tytule. Liczą na to, że właściciel, którego darzą szacunkiem,
który zresztą nie ma w chwili
obecnej zbyt wiele czasu na
stocznię, zwróci uwagę, może
przyjedzie, może się zapyta?
Dowie się w końcu. jak jest
oszukiwany i jak gospodaruje
jego majątkiem nieudolny zarząd. „Ukarani” chcą być widoczni w stoczni jako ci, którzy
nie podporządkowali się niecnym planom zarządu, nie mają
się bowiem czego wstydzić.

Zastanowimy się jak im
pomóc. Piszemy o tej brygadzie w innym miejscu gazety,
ale wypada wspomnieć kim są
ci pracownicy. Otóż w większości to stoczniowcy którzy
odmówili przejścia na działalność gospodarczą, odmówili
odpraw za dobrowolne odejście bądź zostali wytypowani jako nie rokujący nadziei.
Podajemy kilka śmiesznych
(tragicznych!) przykładów .
Do „karnej brygady” skierowani zostali między innymi
fachowiec bodajże ostatni w
stoczni potrafiący toczyć duże
i skomplikowane elementy
na tokarce, jedyny fachowiec
od zębatek
– wystawiony
jako nie rokujący nadziei. Jak
mógł przez 40 lat taki „leser”
się uchować? Gdzie byli jego
przełożeni, że nie zauważyli
tego wcześniej? Może tak mi-

strza i kierownika przekazać
do „KБ”?- Były pracownik
dniówki, obecnie spawacz po
kursie, przeniesiony z powodu
likwidacji stanowiska pracy. I
tu uwaga – stanowiska spawacza w stoczni. Jaja – prawda?
Pracownik działu inwentaryzacji – zła opinia przełożonego i tu sęk. Nie można było
tego przełożonego zidentyfikować. Po długotrwałym
dochodzeniu wyszło na jaw,
że opinię wydała pewna osoba która nie ma pojęcia o kim
wydała opinię i zapewne nie
ma pojęcia o zakresie swoich
obowiązków. Może też polecić ją do „KБ”? W przyszłym
numerze opublikujemy listę
pracowników stoczni którzy
do „Karnej Brygady” według
nas powinni trafić.
Zastanawiamy się, czy
wspólnie z innymi związkami

nie przekazać „specjalnego
raportu” o stanie firmy i sposobie jej zarządzania dla pana
Siergieja Taruty za pośrednictwem konsulatu Ukrainy
w Gdańsku. Również mamy
podstawy przypuszczać, że
jest delikatnie mówiąc, wprowadzany w błąd przez niektórych swoich prezesów.

zmieniać regulaminu świadczeń socjalnych i w dalszym
ciągu utrzymać dofinansowanie urlopów, wypłacanie dopłat za zimowiska i kolonie,
zapomóg i organizowanie dla
stoczniowców i ich rodzin tanich imprez i wyjazdów.
Nasz związek wspólnie
ze związkiem zawodowym
„Okrętowiec” chce zorganizować w pierwszej połowie roku
między innymi tradycyjny już
wyjazd do Rzymu (o tym w
innym miejscu), kilka wyjazdów sobotnio niedzielnych
i pielgrzymkę do Lichenia.
Pomyślimy jeszcze wspólnie
o drugiej połowie roku. Związek zawodowy Pracowników
Stoczni Gdańskiej też ma w planie zorganizowanie wycieczki
prawdopodobnie do Zakopanego i jakiegoś wyjazdu sobotnio-niedzielnego. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

zorganizuje „Andrzejki” w Jastrzębiej Górze.
Funduszem Socjalnym w
stoczni dysponuje Komisja
Socjalna powołana przez poszczególne związki zawodowe
i Zarząd stoczni. W skład siedmioosobowej komisji wchodzi
trzech przedstawicieli NSZZ
„S” po jednym z pozostałych
związków i przedstawiciel
Zarządu Stoczni. Wszelkie decyzje podejmowane są na posiedzeniach komisji w formie
uchwał.
Przypominam jeszcze, że
z funduszu socjalnego można
zrezygnować ale środków z
niego nie można przeznaczyć
na żadne inne niż socjalne
cele. Należy dodać, że wyjazdy organizowane są dla tych
których nie stać na korzystanie z biur podróży albo na zorganizowanie prywatnego wyjazdu. Dzięki dofinansowaniu

z ZFŚS kilka tysięcy stoczniowców poczynając od lat
dziewięćdziesiątych, mogło
wyjechać za małe pieniądze na
wybraną przez siebie wycieczkę czy wyjazd sobotnio niedzielny. Największymi przeciwnikami są „zarządzający i
najlepiej zarabiający” czyli ci
co nie pojadą z „ludem” ale
stać ich na ekskluzywne wczasy i chętnie by temu ludowi
pracującemu nakazali aby zajął się tylko pracą a odpoczynek to mogą mieć na postoju
domowym. Zachęcam stoczniowców, szczególnie tych co
nie widzieli Rzymu i nie mieli okazji odwiedzenia grobu
Świętego Jana Pawła II aby
skorzystali jeszcze z tej możliwości w przyszłym roku.
Zamiast wypominać innym
lepiej samemu skorzystać .
Szczegóły: 15-00
Fryderyk Radziusz

Fryderyk Radziusz
P.S. Z zaprzyjaźnionej komisji
z podupadłej trochę, ale
jeszcze funkcjonującej fabryki
beczek do kiszenia kapusty
otrzymaliśmy informację, że
w porównaniu z nimi u nas
i tak jest „Eldorado”.
Ku pokrzepieniu serc więc
w przyszłym numerze o tym
napiszemy. Obiecał nam to
zaprzyjaźniony z redakcją
Bodzio Kiszon.

FUNDUSZ SOCJALNY
Przez dwa ostatnie lata
mieliśmy bardzo ograniczony fundusz socjalny.
Zapomnieliśmy już,
jak wyglądają wyjazdy
sobotnio-niedzielne,
wycieczki .

Na ostatnim spotkaniu
związków zawodowych z zarządem otrzymaliśmy pewne
propozycje dotyczące ostatecznego dopięcia funduszu
socjalnego na rok 2014. Propozycje przedstawiono w bardzo zawiły sposób i musimy
mocno się zastanowić, czy
będą przez nas przyjęte.
W przyszłym roku poprosimy Zarząd Stoczni aby nie
majstrował więcej przy funduszu i zgodnie z obietnicą, że
„ma być już tylko lepiej”, fundusz został naliczony zgodnie
z prawem obowiązującym w
Polsce. Nie zamierzamy też
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Samozatrudnieni
będą związkowcami

fot. Paweł Glanert

„Dziennik Gazeta Prawna” przynosi informację na
temat działań ministerstwa pracy w kwestii rozszerzenia prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla pracowników samozatrudnionych a także dla pracowników świadczących pracę
na podstawie umów – zleceń oraz umów o dzieło.
Autor artykułu „zapomniał” wspomnieć jednak, jaki
udział w procesie przygotowywania nowych przepisów odegrała „Solidarność”.

Gazeta cytuje wypowiedź
Jacka Męciny, wiceministra
pracy, który informuje, że do
końca roku projekty zostaną
skierowane do partnerów społecznych, ponieważ intencją
resortu jest aby „poszerzenie
prawa koalicji (zrzeszania się
w związkach zawodowych) i
związane w z tym rozwiązania
prawne powstały w dialogu”.
Autor artykułu nie wspomina jednak ani słowem o
działaniach podejmowanych
w ostatnich latach przez NSZZ
„Solidarność’, które doprowadziły do sytuacji w której rząd
RP został zmuszony do poprawy wadliwie skonstruowanych przepisów.
W marcu 2012 r. „Solidarność” wygrała przed Komitetem Wolności Związkowej
Rady Administracyjnej Międzynarodowej
Organizacji
Pracy sprawę przeciwko Pol-

sce wykazując, że w naszym
kraju łamane są prawa międzynarodowe m.in poprzez
ograniczenie zakresu prawa
do zrzeszania się w związkach
zawodowych. Skarga została
oparta na 3 ratyfikowanych
przez Polskę konwencjach.
Pomimo wygranej, resort pracy nie podjął żadnych działań.
W czerwcu tego samego roku
Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych
złożyło skargę do Trybunału
Konstytucyjnego w tej samej
kwestii – do dzisiaj nie została
rozpatrzona.
W 2013 roku Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
przedstawiło projekt nowelizacji obowiązujących przepisów, w myśl którego pełną
swobodę organizowania się
w związki zawodowe mieli
otrzymać tylko i wyłącznie
wykonawcy pracy nakład-

Głos stoczniowca

Co jeszcze
mogę stracić?

czej. Sprzeciw Związku oraz
kolejne starania „Solidarności”
doprowadziły do spotkania
partnerów społecznych z ekspertami MOP w ramach tzw.
pomocy technicznej, której
celem była analiza polskiego
prawa związkowego. Raport
końcowy MOP z konkretnymi
rekomendacjami, który został
opublikowany latem br. wykazał liczne nieprawidłowości
prawa. – Polska jest członkiem
MOP i ma obowiązek przestrzegać jej standardów. Uwagi
Misji na pewno są kolejnym
krokiem naprzód, który przybliża do likwidacji barier prawnych w zakresie zrzeszania się
w związki zawodowe – komentowała w lipcu wyniki raportu Ewa Podgórska-Rakiel,
ekspert KK – Oczekujemy, że
po tej Misji MOP nowelizacja
prawa związkowego zostanie
przygotowana bez zbędnej
zwłoki.
W raporcie MOP podkreślono prawo każdego pracującego obywatela do tworzenia i
przystępowania do związków
zawodowych, w szczególności osób pracujących na podstawie umów innych niż tradycyjne umowy o pracę.
– Rząd nie podejmował
działań w zakresie zrzeszania
w związki zawodowe samozatrudnionych przez lata. Ale
teraz trzeba napisać raport
do Genewy i wytłumaczyć
się z niezgodności polskiego
prawa z konwencjami międzynarodowymi – mówi dr
Krzysztof Walczak z Zakładu
Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia Uniwersytetu Warszawskiego – Przygotowywana nowelizacja jest
efektem zaleceń MOP, a więc
jest to oddziaływanie skargi
złożonej przez „Solidarność”.
Szkoda, że autor artykułu „zapomniał” wspomnieć
o tym na łamach gazety.

Czas bohaterów się skończył,
teraz w naszej stoczni trwa wyścig szczurów oraz walka o
przetrwanie tych którzy do pracy
teoretycznie się jeszcze nadają
lecz praktycznie są już za starzy,
na rentę za zdrowi, do pracy zbyt
chorzy. Czemu białe kołnierzyki
zamiast zająć się zapewnieniem
nam produkcji, zajęły się zwalnianiem ludzi i chwalą się tymi
„osiągnięciami”
wyciągając
swoje pazerne łapy po premie z
pieniędzy ukradzionych prostemu robotnikowi? Patrząc wstecz
zastanawiam się czy o to nam
chodziło gdy było nas tu osiemnaście tysięcy, walczyliśmy o
lepszy byt dla wszystkich a nie
tylko dla elit. Niestety widząc
ludzi którzy usiłują nas upodlić,
dorabiających się na krzywdzie
naszej i naszych rodzin, mimo
że jestem głęboko wierzącym
chrześcijaninem to coraz częściej mam chęć kupić broń, amunicję i zacząć strzelać do tych
którzy odbierają nam nadzieję
na przyszłość. Jako człowiek
który stracił przez swoją walkę
rodzinę oraz został bezdomny
po latach pracy, walki o godne
życie, uważam. że nie mam już
nic do stracenia oprócz pracy i godności. Więc ostrzegam
wszystkich którzy by chcieli mi
te dwie ostatnie rzeczy odebrać.
Nie przeginajcie, bo takich ludzi
jak ja jest więcej, a nasza cierpliwość i opanowanie jest już na
granicy wyczerpania. Jeszcze
raz zaznaczam, to nie jest straszenie to jest ostrzeżenie.
Stefan
P.S Szlag mnie trafia, że prezesi
sadzają swoje dupy na czystych
deskach klozetowych bo dla dyrekcji na etat sprzątaczki, środki
czystości i papier toaletowy starczyło. Niestety dla pracowników
fizycznych nawet tego „komfortu” zabrakło. Według prezesów
widocznie „robol” nie zasługuje
na czystą toaletę, papier oraz
mydło, ma chodzić. srać w krzaki
a dupę podcierać trawą.
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Co starsi pracownicy stoczni często wspominają jak bardzo różnił się zakład sprzed
kilkunastu lat od obecnego
wyglądu Wyspy Ostrów, na
której poza halą K1 i ciągiem
malarskim, w którym pokrywane są farbą wieże wiatrowe,
puste przestrzenie napawają
smutkiem i nostalgicznymi refleksjami. Zarząd stoczni konsekwentnie rozbiera budynki,
które nie pełnią obecnie funkcji produkcyjnych, ma w tym
zapewne jakiś plan. Ale idący
do pracy stoczniowcy, coraz
częściej zastanawiają się, czy

prace rozbiórkowe muszą wiązać się z wielomiesięcznym
bałaganem po dawnych obiektach, czy bez znaczenia jest
estetyka przestrzeni stoczniowej, w której kilkuset pracownikom przyszło się codziennie
poruszać i wykonywać swe
obowiązki. Może warto by o
tym pomyśleć spoglądając z
dyrekcyjnych okien na hałdy
gruzu, polamane belki i resztki
blach, tworzących widok tak
różny od perfekcyjnie pomalowanych i zabezpieczonych
do transportu wież wiatrowych...

fot. Paweł Glanert

Bałagan, niebezpieczna prowizorka, ale i...

Uwaga! Niebezpieczeństwo wybuchu!

Tlen nie zawsze życiodajny
W ostatnich dniach, wzdłuż budynku K1 w kierunku nabrzeża, poważnej awarii uległ rurociąg tlenu.
Stocznia dokonała prowizorycznego zastąpienia
rurociągu, który uległ awarii, przewodem niezabezpieczonym przed ruchem pojazdów. I chociaż sam
tlen nie jest substancją palną, jego mieszanina np.
z olejem lub niektórymi smarami może stanowić
materiał łatwopalny, czy nawet wybuchowy.
W pamięci stoczniowców
pozostaje śmiertelny wypadek
sprzed kilku lat, gdy zginął
pracownik, na którym zapaliło
się pokryte smarem ubranie,
właśnie w wyniku nieszczelności przewodu tlenowego.
Nic dziwnego, że widok
niezabezpieczonego, prowizorycznego rurociągu, położonego wprost na asfalcie drogi,
po której jeżdżą samochody i
wózki, zaniepokoił przechodzących tamtędy stoczniowców. Widząc jak samochody
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najeżdżają na leżący bez zabezpieczenia przewód, co groziło możliwością jego uszkodzenia, przyszli z prośbą o
interwencję do znajdującej się
w sąsiadującym budynku siedziby związków zawodowych.
Zdaniem zaniepokojonych robotników, prowizoryczna naprawa uszkodzonego rurociągu
została dokonana po partacku,
bez osłonięcia przed uszkodzeniem elastycznego przewodu i
widocznych tablic informujących o konieczności zachowa-

nia ostrożności. A samochody,
które nie tylko przejeżdżały po
prowizorycznym wężu, ale też
na nim parkowały, wzbudzały
poważne zaniepokojenie.
Trzeba przyznać, że reakcja dyrekcji technicznej stoczni na interwencję robotników
i związkowców była szybka.
Już następnego dnia dokonano
zmian w położeniu prowizorycznego rurociągu, oznaczono jego przebieg taśmami i
wpuszczono go w asfalt, tak
że mniej prawdopodobne stało
się jego uszkodzenie.
– Mamy nadzieję – powiedział „Rozwadze” Karol
Guzikiewicz, że członkowie
kierownictwa stoczni i służb
technicznych, którzy szybko

zareagowali na uwagi pracowników K1 i związkowców, w
najbliższym czasie spowodują
naprawę uszkodzonego rurociągu tlenowego. A swoją
drogą dziwi, że przechodzący
stoczniową ulicą robotnicy
wykazali więcej spostrzegawczości i odpowiedzialności niż
specjaliści służb technicznych
i nadzoru, którzy niestaranną
naprawą uszkodzonego rurociągu sprowadzili niebezpieczeństwo na dziesiątki pracowników stoczni jeżdżących
i chodzących ulicą przebiegającą obok zabudowań K1.
I dobrze by było, by ktoś odpowiedzialny powiedział chociażby „dziękuję”, tym którzy
nie byli obojętni...
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