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sTOCZNIa Ma CO ROBIĆ. 
W 2011 roku zbuduje cztery statki, bloki kadłuba, wieże wiatrowe i konstrukcje stalowe dla gdańskiego lotniska. 

fot. Paweł Glanert
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Beatyfikacja Jana Pawła II, Papieża-Pola-
ka, odbędzie się 1 maja w Watykanie, w 
przypadającą wówczas Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia. Papież Benedykt XVI zatwier-
dził  dekret uznający prawdziwość cudu 
dokonanego za wstawiennictwem Jana 
Pawła II. Tym samym zakończył jego pro-
ces beatyfikacyjny. 

życie uległo całkowitej prze-
mianie. Zaczęłam nowe ży-
cie – powiedziała. 

Ks. Sławomir Oder za-
pytany, czy proces mógł się 
zakończyć szybciej odpo-
wiedział, że nie było to zbyt 
długo, jak na standardy Ko-
ścioła. – Z całą pewnością 
to, co się stało, jest w peł-
ni zgodne z wolą Benedyk-
ta XVI, który mówił: robić 
szybko, ale robić jak najbar-
dziej dokładnie i poprawnie. 
Myślę, że owocem tej linii 
wskazanej przez Ojca Świę-
tego było tych pięć lat inten-
sywnej pracy, bardzo staran-
nie przeprowadzonej. Myślę, 
że rzeczywiście dobrze wy-
pełniliśmy wolę Benedykta 
XVI – podkreślił postulator 
w procesie beatyfikacyjnym 
Jana Pawła II.

„Solidarność” przygo-
towuje się do uroczystości 
beatyfikacji Jana Pawła II. 
Będzie możliwość zorga-
nizowania wspólnych wy-
jazdów. Komisja Krajowa 
zaopatrzy również wyjeż-
dżających członków „S” w 
jednakowe emblematy. Wy-
jazd do Rzymu organizują 
również związkowcy Stocz-
ni Gdańsk.

– To dla Związku bardzo 
ważna chwila. Na ile jest to 
możliwe chcemy pomóc w 

zorganizowaniu wyjazdów 
do Rzymu, żeby jak najwię-
cej naszych członków mo-
gło uczestniczyć w uroczy-
stościach w Rzymie – mówi 
Piotr Duda przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.

Organizatorzy uroczysto-
ści beatyfikacyjnych prze-
widują, że potrwają one dwa 
dni. Pierwszym punktem 
obchodów będzie czuwanie 
modlitewne 30 kwietnia na 
terenie Circus Maximus, w 
przeddzień właściwej beaty-
fikacji. Potem odbędzie się 
główna uroczystość na Placu 
św. Piotra.

W Rzymie przewiduje 
się, że na uroczystości przy-
będzie od jednego do 2,5 mi-

1 MaJa W RZYMIe

„sOLIDaRNOŚĆ” 
na beatyfikacji Jana Pawła II

Prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych podkre-
ślił, że prace procesowe od-
bywały się bez żadnej taryfy 
ulgowej. Wprost przeciwnie, 
dodał kard. Angelo Amato, 
cały proces był drobiazgowo 
badany po to, by odrzucić ja-
kiekolwiek wątpliwości i po-
konać wszystkie trudności. 

– W praktyce  decyzja 
Ojca Świętego oznacza to, że 
zakończył się etap kanonicz-
ny procesu. Doszliśmy do 
ostatniego momentu, w któ-
rym Papież swoim autory-
tetem potwierdził, że wyni-
ki przeprowadzonych badań 
pozwalają na uznanie, iż cud 
przypisywany wstawiennic-
twu Jana Pawła II, które do-
prowadziło do uzdrowienia 
francuskiej zakonnicy z cho-
roby Parkinsona, rzeczywi-
ście miał miejsce. Cud ten 
jest potwierdzeniem przeko-
nania ludu Bożego o świę-
tości Jana Pawła II – powie-
dział Radiu Watykańskiemu 
ks. Sławomir Oder, postula-
tor w procesie beatyfikacyj-
nym.

Objawy choroby francu-
skiej zakonnicy ustąpiły w 
dwa miesiace po śmierci pa-
pieża w 2005 roku. 49 letnia 
siostra Marie Pierre-Simon 
oświadczyła, że po ulecze-
niu z choroby Parkinsona jej 

lionów wiernych. Już dziś 
nie ma szans na zdobycie 
miejsc w hotelach w centrum 
Rzymu; ceny błyskawicznie 
poszybowały w górę.

Na terenie antycznego sta-
dionu Circus Maximus odbę-
dzie się nie tylko czuwanie w 
przeddzień beatyfikacji. Tak-
że tam następnego dnia, 1 
maja, setki tysięcy osób będą 
mogły oglądać przebieg uro-
czystości na Placu św. Pio-
tra przy pomocy telebimów. 
Władze Rzymu przygoto-
wują na terenach targowych 
Nuova Fiera di Roma, przy 
drodze na lotnisko Fiumici-
no, olbrzymi camping, któ-
ry powinien pomieścić tych, 
którzy nie znajdą noclegów 
w hotelach.

Ojciec Święty Jan Paweł II na gdańskiej Zaspie. Rok 1987. 
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Intensywne zabiegi 
kierownictwa Stocz-
ni Gdańsk o zdo-
bycie kontraktów, 
pozwalających reali-
zować plan restruk-
turyzacji zakładu 
zdają się przynosić 
efekty w rozpoczę-
tym, 2011 roku. 

W grudniu prezes Zarzą-
du stoczni Andrzej Stokłosa 
mówił na konferencji Flexi-
curity  o tym jak ze stoczni 
zrobić konkurencyjny pod-
miot, z konkurencyjnymi 
miejscami pracy, a jednocze-
śnie rozwiązywać problem 
elestyczności i bezpieczeń-
stwa zatrudnienia. Perspek-
tywa   stoczni to trzy linie 
produktowe: pierwsza – 6,5 
statków rocznie, druga  to 60 
tys. ton wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych; trze-
cia to wieże wiatrowe. Plan 
inwestycyjny, sięgający 250 
mln zł, związany jest z no-
wymi technologiami.

Zapytaliśmy Andrze-
ja Stachurę, dyrektora pro-
dukcji stoczni, jak ocenia w 
pierwszym miesiącu 2011 
roku szanse na szybkie doj-
ście do przewidywanych po-
ziomów.

– Stocznia z powodze-
niem podjęła tegoroczne re-
alizacje, jedynym proble-
mem który daje nam się we 
znaki, to fakt, że budowane 
statki to prototypy. W związ-
ku z tym, jak zwykle przy 
budowie prototypowej, jest 
sto problemów z błędami w 
dokumentacji, z dodatkowy-
mi dostawami materiałów, 
co stwarza w początkowym 
okresie procesu produkcyj-

Początki są zawsze trudne
Rozmowa z AndRzejem StAchuRą, dyrektorem produkcji Stoczni Gdańsk SA

nego pewien chaos. Nato-
miast jeżeli chodzi o portfel 
zamówień, to mamy w reali-
zacji trzy kadłuby, plus wie-
że, plus wielkogabarytowe 
konstrukcje dla lotniska, co 
daje wystarczający zakres 
prac dla załogi produkcyj-
nej. W tym roku planujemy 
do zdania cztery statki. Roz-
poczęliśmy tez produkcję 
dziesięciu wież wiatrowych, 
w tym miesiącu zmontujemy 
pierwszą całą wieżę i będzie-
my mogli ją przekazać do 
malowania. Realizujemy też 
wielkogabarytowe konstruk-
cje dla lotniska, a także za-
mówienie na bloki statków.

W mało której stoczni 
bywa tak, by produkcja skła-
dała się z samych prototy-
pów. A u nas tak się złożyło 
i powoduje to niewątpliwie 
niemało problemów. Po po-
stoju wakacyjnym rozpo-
częliśmy budowę nowych 
konstrukcji, jest to więc nie-
wątpliwe utrudnienie. W 
większości stoczni, obok pro-

dukcji seryjnej, występują je-
den, dwa prototypy w roku. A 
my mamy do czynienia z sa-
mymi prototypami: trzy typy 
statków, elementy dla lotni-
ska i wieże wiatrowe.

Stocznia pracuje na doku-
mentacji powierzonej, zleca-
nej przez armatorów. Każda 
dokumentacja przychodzi w 
innym standardzie i dla każdej 
firmy produkcyjnej byłoby to 
problemem. Dotyka to i nas.

Budowa drugich statków 
z serii, a rozpoczynamy bu-
dowę drugiego PSV, powin-
na istotnie poprawić tę sytu-
ację. Powinno to przynieść 
poprawę w realizacji pro-
dukcji, w jej efektywności.

– Zatrudnieni w produk-
cji pracownicy nie ukrywa-
ją w listach i rozmowach 
w „Rozwadze”, że niedo-
ciągnięcia technologiczne, 
liczne poprawki i błędy w 
naliczaniu godzin na po-
szczególne prace, odbijają 
się negatywnie na wydaj-
ności, a więc i zarobkach...

– Nigdy nie będzie zgod-
ności w ocenie problemów 
produkcyjnych pomiędzy 
bezpośrednimi wykonawca-
mi, a projektantami i tech-
nologami, między odczucia-
mi załogi, a tym co wynika z 
kalkulacji. Pracownicy akor-
dowi chcieliby mieć korzyst-
niejsze współczynniki, nato-
miast porównanie osiąganej 
u nas wydajności z pozio-
mem światowym wskazu-
je że różnice jeszcze istnie-
ją...Oczywiście rozumiemy 
jaka jest skala problemu i że 
warunki techniczne są jesz-
cze nieporównywalne, nato-
miast trzeba pamiętać że na 
podobnych jak my wskaźni-
kach pracują inne firmy na 
terenie stoczni i jakoś na tym 
wychodzą. Fakt, że pewne 
procesy były niedoszacowa-
ne. Zarząd stoczni to zwery-
fikował, dotyczyło to przy-
gotowania powierzchni do 
malowania. Tak samo skory-
gowany został proces przy-
gotowania płatów do prefa-
brykacji zasadniczej, gdzie 
zostało dodane 15 proc. 
pracochłonności. Czyli tam 
gdzie można było udoku-
mentować znaczące różnice 
w pracochłonności zostały 
dokonane korekty.

Część problemów wyni-
ka też z braku kompletno-
ści materiałów. Zamawiane 
są one według dokumenta-
cji wstępnej, a potem okazu-
je się że występują braki. Z 
tego tytułu pracownicy po-
noszą spore straty. Sądzę, że 
jeżeli uda się nam usunąć tę 
bolączkę, wpłynie to znaczą-
co na poprawę i wydajności i 
zarobków, a więc i nastrojów 
wśród pracowników bezpo-

Dokończenie na str. 6fo
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Do stoczniowców ze Stoczni Gdańsk do-
tarły dokumenty warszawskiej prokuratury, 
która umorzyła śledztwo w sprawie niedo-
pełnienia obowiązków przez urzędników 
Urzędu Miasta w Warszawie oraz w spra-
wie przekroczenia uprawnień przez funk-
cjonariuszy policji w trakcie manifestacji  
w obronie przemysłu stoczniowego 29 
kwietnia 2009 roku. 

dniu. Otrzymali je wszyscy 
poszkodowani w warszaw-
skiej manifestacji, którzy 
złożyli w tej sprawie wnio-
ski do prokuratury, czyli 260 
osób. Oskarżali oni miej-
skich urzędników o to, że 
nie dopełnili obowiązków i 
nie ogłosili rozwiązania ma-
nifestacji przed interwencją 
policji. 

Policja podległa Komen-
dantowi Stołecznemu Policji 
oskarżona została o nieuza-
sadnione i nieprawidłowe 
użycie środka przymusu 
bezpośredniego w postaci 
plecakowych miotaczy gazu 
pieprzowego, a następnie 
niezapewnienie pomocy me-

dycznej poszkodowanym. W 
konsekwencji kilka osób zo-
stało hospitalizowanych, w 
tym jedna na oddziale inten-
sywnej opieki, wielu udzie-
lono doraźnej pomocy me-
dycznej.

Mec. Waldemar Kosiń-
ski, obrońca oskarżonych 
demonstrantów:Składaliśmy 
w prokuraturze wniosek w 
sprawie umorzenia postępo-
wania dotyczącego demon-
strantów, niestety bez po-
wodzenia. Naszym zdaniem 
materiały dowodowe zostały 
spreparowane. Nagrania wy-
konane podczas manifesta-
cji, z powodu zadymienia i 
wieczorowej pory nie dawa-
ły możliwości stwierdzenia, 
kto jak się zachowywał w 
czasie manifestacji. Ponadto 
policjanci, którzy ochraniali 
Kongresu Europejskiej Partii 
Ludowej na głowach mieli 
kaski, które znacznie ograni-
czają pole widzenia. Naszym 
zdaniem sposób przeprowa-
dzenia rozpoznania był nie-
prawidłowy, czego będzie-

Jednocześnie oskarżo-
no trzech członków Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej (w tym wiceprzewod-
niczącego Karola Guzikie-
wicza) oraz związkowca z 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” H.Cegielski 
- Poznań S.A. Związkowcy 
oskarżeni są o czynną na-
paść na funkcjonariuszy po-
licji, za co grozi im kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

Akty oskarżenia dotarły 
do związkowców tuż przed 
świętami Bożego Narodze-
nia, informacje o umorzeniu 
śledztwa wobec urzędników 
i policjantów w tym tygo-

my dowodzić przed sądem. 
Akt oskarżenia przeciwko 
czterem demonstrantom to 
ewidentna próba zastrasze-
nia przywódców protestu, co 
budzi skojarzenia z czasa-
mi stanu wojennego. Wśród 
oskarżonych znalazł się Ka-
rol Guzikiewicz, który jak 
pamiętamy upokorzył Do-
nalda Tuska w czasie tzw. 
debaty na temat przemysłu 
stoczniowego. Trzeba zwró-
cić także uwagę na fakt nie-
symetryczności w traktowa-
niu stron. Z jednej strony 
jest akt oskarżenia wobec 
czterech przywódców pro-
testu, który nie przekroczył 
dopuszczalnych ram. Z dru-
giej strony umarza się śledz-
two w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez policjan-
tów, którzy między innymi 
poprzez nieuzasadnione i 
nieprawidłowe użycie mio-
taczy gazu pieprzowego, do-
prowadzili do tego, iż kil-
kudziesięciu protestujących 
zostało poszkodowanych.

Związkowcy oskarżeni, policja niewinna

– Po blisko dwóch latach 
od pamiętnej manifesta-
cji pod Pałacem Kultury w 
Warszawie w obronie miejsc 
pracy – mówi Karol Guzi-
kiewicz, wiceprzewodniczą-
cy stoczniowej Solidarności 
– czterech jej uczestników: 
Karol Guzikiewicz, Zbi-
gniew Stefański, Robert Kuć 
i przedstawiciel związkow-
ców z Cegielskiego dostali-
śmy na Gwiazdkę, pod cho-
inkę, zarzuty karne o pobicie 
74 policjantów. Zarzuty bar-
dzo poważne, o pobicie, choć 
nikt nikogo nie pobił, zarzu-
ty zagrożone karą do 10 lat 
więzienia. Stylistyka zarzu-
tów przypomina język stanu 
wojennego, jak się je czyta 
to aż przechodzą dreszcze, 

taki to język starych czasów. 
Za to że człowiek się broni, 
za to że walczyliśmy nie tyl-
ko o Stocznię Gdańsk, ale i 
o inne stocznie, że domaga-
liśmy się prawdy, zostajemy 
oskarżeni. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Jednocześnie dru-
gie postępowanie, przeciw-
ko władzy, przeciwko poli-
cji i urzędnikom miejskim 
o niedopełnienie obowiąz-
ków jest umarzane i nadaje 
się temu umorzeniu szcze-
gólny rozgłos rozsyłając 40. 
stronicowy dokument do kil-
kuset stoczniowców, którzy 
uczestniczyli w tej demon-
stracji. Osoby, które były na 
manifestacji, wiedzą że umo-
rzenie to nastąpiło w oparciu 
o nieprawdziwe przesłan-

ki, ale jednocześnie czują, 
że jest to próba zastraszenia 
stoczniowców, podkreślenie 
że prawo nie dla wszystkich 
jest jednakowo surowe. Bo 
w końcu to 30 stoczniowców 
poparzonych środkami che-
micznymi trafiło do szpitali, 
to my byliśmy ofiarami agre-
sywnych działań policji... Na 
umorzenie to zostało natych-
miast złożone zażalenie do 
Sądu Rejonowego dla War-
szawy Śródmieścia. 

Władza tak postępuje by 
zniechęcić stoczniowców 
do ewentualnych protestów. 
Dlaczego robi się to w tej 
chwili? Dlaczego czekano 
blisko dwa lata? Odpowiedź 
jest prosta. Rząd Donalda 
Tuska w ostatnim czasie nie 

ma żadnych sukcesów, prze-
ciwnie, sytuacja gospodar-
cza pogorszyła się nie tylko 
z powodu kryzysu, wszystko 
wskazuje że rząd nie umie 
sensownie zarządzać. Rząd 
ma problemy nie tylko z bo-
lesną dla Polaków sprawą ka-
tastrofy smoleńskiej, ale i z 
bieżącymi sprawami gospo-
darczymi. Okłamywano spo-
łeczeństwo że gospodarka 
nie jest zagrożona, że Polska 
jest „zielona wyspą”, a tym-
czasem pierwsze co zrobił 
to podniósł podatki, każdy 
obywatel płaci wyższy VAT. 
Przeraża bałagan w służbie 
zdrowia, to co pod koniec 
roku stało się na kolei, choć 
może to być prowokacja ma-
jąca uzasadnić prywatyzację 

KuKła TusKa najlepszym świadkiem
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kolei. W tej sytuacji szuka 
się tematów zastępczych, ta-
kich jak oskarżenia przeciw-
ko stoczniowcom, przeciw-
ko Solidarności. Taki proces 
przeciwko stoczniowcom, 
ludziom z Cegielskiego, jest 
próbą odwrócenia uwagi od 
sytuacji ogólnospołecznej i 
gospodarczej.

– Oczywiście będziemy 
się bronić, to nie tylko spra-

wa stoczni, mamy wsparcie 
Komisji Krajowej i Regionu 
Gdańskiego Solidarności, nie 
jesteśmy sami. Manifestacja 
w Warszawie była legalna, 
urzędnicy stołeczni nie dopeł-
nili obowiązków rozwiąza-
nia manifestacji, a użycie siły 
było nieproporcjonalne do 
ewentualnego wykroczenia.

Wczoraj, właśnie pod-
czas konferencji prasowej 

na temat naszego oskarżenia, 
zostałem obdarowany bar-
dzo istotnymi argumentami 
podważającymi oskarżenie.
TVN 24 nadała podczas mo-
jego wywiadu materiał fil-
mowy na którym widać prze-
bieg wydarzenia. Mnie się 
oskarża że za pomoca pło-
nącej kukły Donalda Tuska 
zaatakowałem policjantów. 
Na filmie widać dokładnie, 
gdzie stoją policjanci, gdzie 
płonie kukła i że nie uderzy-
łem nią policjantów, którzy 
byli oddaleni o 10 metrów. 
To oznacza że przedstawio-
no spreparoweane dowody 
przeciwko mnie, że kłama-
no na przesłuchaniach, w 
tym również przedstawiając 
przebieg manifestacji w Sej-
mie. Jest duże prawdopodo-

Oświadczenie 
Komitetu Obrony Stoczni 

Kłamstwem jest, że paląca się podczas demonstracji kukła 
premiera Tuska została rzucona w policjantów – twierdzi Ko-
mitet Obrony Stoczni i przedstawia film internauty z portalu 
YouTube. To dowód, że Karol Guzikiewicz (oskarżony o napaść 
na policjantów) jest niewinny. – Prokuratura i policja dokonała 
fałszerstwa dowodowego w celu jego dyskredytacji, zastraszenia 
i wyłącznie podyktowane jest to zemstą polityczną za krytyko-
wanie rządu – czytamy w oświadczeniu KOS (tekst poniżej).

W dniu 20.01.2011 r. Wiceprzewodniczący Karol Guzikie-
wicz odbył konferencję prasową w siedzibie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z dziennikarzami i udzielił na 
żywo wywiadu telewizji TVN24 o godz. 15.12, co był transmi-
towane przez satelitę na łącze bezpośrednie. W trakcie tego 
wywiadu w tle prezentowane były materiały archiwalne z mani-
festacji z dnia 29.04.2009 r. w Warszawie.

Nagranie to zostało zapisane przez internautę na porta-
lu YouTube i puszczone do sieci (a obecnie zamieszczone na 
stronie internetowej www.nszz-stocznia.pl)

W 2 minucie 12 sekundzie tego nagrania widać wyraźnie 
ustawienie kordonów policji w odległości od barierek co naj-
mniej 10 m oraz palącą się kukłę. W trakcie następnych sekund 
widać, ze kukła ta została położona przy barierkach zabezpie-
czających i dogasa. Jest to widoczne na nagraniu w 2 minucie 
i 18 sekundzie. Wyraźnie tam widać odległość policji od barie-
rek, która nadal stoi w tym samym miejscu.

Zatem kłamstwem jest, że kukła paląca się została rzucona 
w policjantów. Jest to dowód, że Karol Guzikiewicz (oskarżony 
o napaść na policjantów – dop. red.) jest niewinny a prokura-
tura i policja dokonała fałszerstwa dowodowego w celu jego 
dyskredytacji, zastraszenia i wyłącznie podyktowane jest to ze-
mstą polityczną za krytykowanie rządu.

Fryderyk Radziusz
Komitet Obrony Stoczni

Gdańsk 21.01.2011

bieństwo że takich kłamstw 
na temat stoczniowców jest 
więcej.

Stoczniowcy mają mnó-
stwo własnych problemów 
związanych z pracą i zarob-
kami, z tym co trzeba zmie-
nić, poprawić w stoczni, 
gdzie zarobki są wciąż nie-
wysokie i każdego 10. nie 
brakuje obaw czy będą pie-
niądze... I tym powinniśmy 
się zajmować, tymczasem 
usiłuje się odwrócić uwagę 
od tego, wmanewrowując 
nas w oskarżenia dalekie od 
prawdy... Nie możemy dać 
się w to wciągnąć, chcemy 
się koncentrować na naszych 
sprawach zakładowych, na 
dążeniu do tego by praca 
i życie w stoczni zmieniało 
się na lepsze. 

fot. Paweł Glanert
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średnio produkcyjnych. W 
momencie gdy wejdziemy w 
seryjność statków, sytuacja 
powinna się poprawić.

Na obecną niełatwą sytu-
ację produkcyjną nałożyło się 
kilka przyczyn. Rozpoczy-
naliśmy pracę po okresie po-
stoju. Mamy do czynienia z 
prototypami. Dokumentacja 
wstępna wykonywana jest w 
różnych standardach, odbija 
się to na kompletności dostaw 
materiałowych. Nałożenie się 
tych czynników powodowało 
niższą wydajność. Ale mam 
świadomość, że jest to rok 
decydujący dla firmy. Rozpo-
czynamy normalną produk-
cję. Wejdziemy w seryjność. 
Dotyczy to nie tylko statków, 
ale i budowanych bloków, 
konstrukcji stalowych i wież. 
To będzie sprzyjać poprawie 
wydajności, a więc i zarob-
ków, a także nastrojów.

Ostatnie porozumienia, 
które Zarząd stoczni podpisał 
ze związkami idą w kierun-
ku poprawy sytuacji w grupie 
D10, a więc podstawowej dla 
funkcjonowania stoczni. Nie-
stety do niedawna, w związku 
z postojami, ta grupa zarabia-
ła najmniej w stoczni. Zawar-
te porozumienia przywracają 
właściwą rangę, również fi-
nansową, pracownikom bez-
pośrednio produkcyjnym w 
stoczni. Bo przecież wszy-
scy żyjemy z pracy tej wła-
śnie grupy. Gdybyśmy o nich 
nie zadbali, nie stworzyli wa-
runków do wydajnej pracy, z 
czego by żyła cała stocznia? 
Trzeba pamietać, że w każ-
dej stoczni o nastrojach decy-
dowała grupa pracowników 
bezpośrednio produkcyjnych. 
I tak jest też u nas. 

Początki 
są zawsze 
trudne
Dokończenie ze str. 3

– Kandydował pan na 
przewodniczącego koła, 
przegrał pan z dotychcza-
sowym przewodniczącym 
Franciszkiem Jankow-
skim. 

– Kandydowałem, cho-
ciaż z góry wiedziałem, 
że będzie to bardzo trud-
ne. Chciałem swoją osobę 
dać do dyspozycji starszym 
emerytom. Widziałem po-
trzebę zmian w strukturze 
koła . Nie może być tak, że 
emeryci spotykają się tylko 
raz w roku na opłatku, a raz 
na cztery lata na wyborach. 
Miałem pomysł na wykorzy-
stanie młodych emerytów 
którzy nigdy nie będą trak-
towali własnego czasu jako 
towaru na sprzedaż. Kandy-
dowałem również na dele-
gata do Sekcji Emerytów i 
Rencistów Zarządu Regionu. 
Jako wieloletni członek Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” uwa-
żałem, że warto było wyko-
rzystać moje doświadczenie 
i liczne kontakty w całym 
województwie. Niestety ze-
branie wyborcze zdecydo-
wało inaczej. Nie zostałem 
przewodniczącym, nie zo-
stałem wybrany do zarządu i 
do sekcji emerytów. Nie zo-
stali również wybrani i inni 
młodzi emeryci, członko-
wie Komisji Międzyzakła-
dowej, byli przewodniczący 
wydziałów w stoczni, człon-
kowie związku z dużym do-
świadczeniem, ci co przeszli 
ostatnio na emeryturę. Może 
stanowili zagrożenie dla za-

W bieżącym numerze „Rozwagi” piszemy o spotkaniu opłatko-
wym w kole emerytów stoczni. Z uznaniem należy ocenić dzia-
łalność koła, organizowanie właśnie takich dorocznych spotkań, 
organizowanie wycieczek, wyjazdów sobotnio – niedzielnych, 
pielgrzymek i grzybobrań. To jednak nie wszystko czym mogą 
pochwalić się nasi emeryci. Istnieje grupa członków koła,  zaan-
gażowanych w działalność związkową od roku 80. aż do dzisiaj. 
Grupa która jest do dyspozycji związku, można powiedzieć, na 
każde zawołanie. Rozmawiamy z jednym z nich, KaZIMIeRZeM 
TRaWIcKIM. 

siedziałego od kilkunastu lat 
tego samego zarządu?

– Znany jest pan z dużej 
aktywności na polu działal-
ności związkowej, jest pan 
członkiem tej najaktyw-
niejszej grupy emerytów, 
czy może pan powiedzieć 
jacy to są ludzie?

– Nie jest to jakaś wydzie-
lona zamknięta grupa, są to 
ludzie którzy najbardziej są 
zaangażowani w działalność 
związkową. Na podstawie 
informacji uzyskanych od 
członków prezydium Orga-
nizacji Międzyzakładowej 
wiem że do najbardziej za-
angażowanych osób nale-
żą: Mieczysław Kloskowski 
i Jan Czerepacha. Oni nie 
patrzą na profity i nagrody, 
Biorą udział w każdej akcji 
organizowanej przez NSZZ 
„Solidarność”, są do dyspo-
zycji, tak jak Edward Goliń-
ski, Wacław Stankiewicz czy 
Marian Stysiak. W poprzed-
nim roku ostatnią trójkę moż-
na było  zobaczyć wszędzie. 
Nie patrzą na pogodę i czas, 
biorą udział w uroczysto-
ściach nie tylko w Gdańsku, 
ale jadą też do Warszawy, 
Krakowa, Torunia, Bydgosz-
czy, Gdyni, Niejednokrotnie 
na mrozie czy w upale stoją 
po kilka godzin w poczcie 
sztandarowym. Wspomnieć 
należy też o Pawle Glanercie 
który od lat dokumentuje hi-
storię związku jako fotograf 
i uczestniczy  w każdej ak-
cji związkowej. Tę aktywną 
działalność ilustrują zdjęcia 
obok. 

– Koło Emerytów i Ren-
cistów Stoczni Gdańskiej 
liczy ponad trzysta osób. 
Grupa która tak aktywnie 
włącza się do działalności 
Organizacji Międzyzakła-
dowej nie jest liczna. Jak 
pan ocenia pozostałą dzia-
łalność koła emerytów? 

– Większość kolegów z 
koła to ludzie schorowani, 
należy ich zrozumieć, że nie 
zawsze mogą uczestniczyć 
w akcjach czy nawet uroczy-
stościach, nie zawsze też są 
dobrze poinformowani o za-
mierzeniach.

– Na zabawie, wycieczce 
czy też wyjeździe sobotnio 
niedzielnym jednak uczest-
niczy w ciągu roku  kilku-
set tych chorych emerytów, 
jak to skomentować?

– Kilkuset to duża prze-
sada, ale trochę jest w tym 
prawdy, znam też przypadki 
gdy do związku zapisują się 
emeryci którzy nigdy do So-
lidarności nie należeli a teraz 
chcą jeździć na wycieczki 
lub liczą na paczki czy zapo-
mogi.

– Jak wygląda wobec 
tego Pana współpraca z 
Zarządem Koła?

– W zasadzie w obecnej 
sytuacji jestem oczywiście 
członkiem koła ale można 
powiedzieć, że stoję tak tro-
chę z boku. Bardziej jak już 
powiedziałem angażuję się 
wraz kolegami w działalność 
Komisji Międzyzakładowej 
której jestem członkiem.

– Jak zmotywować po-
zostałych członków koła do 
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Pod stoczniowymi sztandarami 

większego zaangażowania 
w działalność?

– Przede wszystkim za-
rząd powinien dać przykład 
zwykłym członkom związ-
ku. Niestety, w zarządzie nie 
widzę osób które oprócz or-
ganizowania zabaw i wycie-
czek chciałyby organizować 
czy chociażby uczestniczyć 
w innych działaniach. 

Uważam, że działacze 
którzy zostali wybrani do ja-
kichkolwiek władz związko-
wych tylko po to aby mieć 
satysfakcję z wyboru lub po 
to by spotykać się raz na rok, 
powinni podać się do dymi-
sji. No i przede wszystkim 
informacja, informacja o 

spotkaniach, informacja na 
spotkaniach, nie tylko ze-
brania zarządu, z których 
nic nie wynika, ale zebrania 
na które może przyjść każdy 
członek związku. Powinna 
być też większa współpraca 
z Komisją Międzyzakłado-
wą stoczni. Nie przypomi-
nam sobie aby zgłosił się do 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” czło-
nek Zarządu Emerytów z py-
taniem czy  potrzebna jest ja-
kaś pomoc, czy też z ofertą 
bezinteresownego udziału w 
uroczystościach czy manife-
stacjach.

– Dziękujemy za rozmowę.

Edek Goliński i Wacek stankiewicz w Toruniu.

Jan Czerepacha.

Kazimierz Trawicki i Paweł Glanert u Jarosława Kaczyńskiego.

Mieczysław Kloskowski.

Na zdjęciu obok Jarosława Kaczyńskiego m.in. Paweł Glanert, Kazi-
mierz Trawicki, Marian stysiak.



Na opłatkowe spotkanie Koła emerytów 
i Rencistów „Solidarności” Stoczni Gdań-
skiej, które odbyło się 14 stycznia 2011 
roku, przybyła liczna grupa byłych pracow-
ników stoczni. Koło emerytów i Rencistów 
liczy obecnie 320 związkowców i jest naj-
większym przy zakładzie pracy w Polsce.

Minutą ciszy uczczono pamięć naszych koleżanek i ko-
legów związkowców, którzy odeszli na wieczną wachtę, 
a także kapelana „Solidarności” księdza prałata Henryka Jan-
kowskiego oraz członka Zarządu Regionu Gdańskiego „So-
lidarności” Mieczysława  Chełminiaka – niech odpoczywają 
w pokoju. Cześć Ich pamięci!

Spotkanie opłatkowe odbyło się w klubie „Akwen”, na sto-
łach znalazły się : ciasto, słodycze, owoce, kawa i herbata.

Przewodniczący koła Franciszek Jankowski powitał i zapro-
sił do stołu prezydialnego gości: księdza arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia i proboszcza Świętej Brygidy księdz kanonika 
Ludwika Kowalskiego, którym wręczono piękne kwiaty.

Władze „Solidarności” reprezentowali: przewodniczą-
cy Komisji Krajowej Piotr Duda, przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla, przewodniczący Sekcji Regio-
nu Gdańskiego Emerytów i Rencistów Jan Klasa oraz zastęp-
ca przewodniczącego stoczniowej „Solidarności” Karol Gu-
zikiewicz. Kierownictwo Stoczni Gdańsk reprezentowali: 
członek Zarządu stoczni Arkadiusz Aszyk i dyrektor Zarzą-
dzania Zasobami Pracy Piotr Pawłowski.

Nastrojowe kolędy pięknie zaśpiewał Zespół Chóralny 
„Biesiada” z Pszczółek.

Przewodniczący Zarządu Koła Emerytów i Rencistów 
Franciszek Jankowski w imieniu własnym i całego zarządu 
wszystkim członkom związku i ich rodzinom oraz zapro-
szonym gościom złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i długich lat życia.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w serdecznych słowach 
podziękował członkom związku za ich wkład w budowanie 
demokratycznych zasad. Dodał, że czuje się silnie związany 
z ruchem „Solidarności”. Arcybiskup poświęcił opłatek 
i udzielił Błogosławieństwa Bożego.

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, zwracając 
sie do emerytów i rencistów  powiedział: Dziś nie docenia się 
Was, ludzi co kiedyś walczyli o Wolną Polskę, żeby się żyło 
lepiej. Dziś przejęli władzę na różnych stanowiskach w zakła-
dach i państwie ludzie młodzi, którzy często o tym zapomi-
nają. A niektórzy emeryci i renciści nie mają za co wykupić 
lekarstw, nie stać ich na godne życie. Obudźcie się, ludzie za-
rządzający, pomyślcie o ludziach zapomnianych!

Głos zabierali i składali życzenia kolejni gości uczestni-
czący w spotkaniu.

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i prosimy by nigdy 
o nas nie zapominano!

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń zakończyło 
spotkanie.

Do zobaczenia w przyszłym roku, w zdrowiu i szczęściu!

Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej

Franciszek Jankowski

Opłatkowe spotkanie emerytów i rencistów „s” stoczni Gdańsk s.a.



Opłatkowe spotkanie emerytów i rencistów „s” stoczni Gdańsk s.a.

zdjęcia: Paweł Glanert
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Opłatek w Komisji Międzyzakładowej 
„solidarność” stoczni Gdańskiej

zdjęcia: Paweł Glanert
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Wszyscy wiemy, że rząd 
Platformy nie rządzi Polską 
dobrze, właściwie to nawet 
nie rządzi wcale, trwa po 
prostu, a raz rozkręcone koło 
gospodarki kreci się nieza-
leżnie od władzy. Wiemy, 
jakie podwyżki rząd nam za-
fundował, jakie jeszcze za-
funduje. Wiemy o dalszych 
ograniczeniach we wszyst-
kich dziedzinach. Nie bę-
dziemy tu pisać o niedo-
trzymanych obietnicach, 
autostradach, zielonych wy-
spach, służbie zdrowia, ka-
tastrofie smoleńskiej czyli 
o nieudolnej polityce. Napi-
szemy o tym, co się rządowi 
udaje. Udaje się straszenie 
społeczeństwa PIS-em. Na 

razie skutecznie, około czter-
dziestu procent narodu cięż-
ko jest przestraszona, naród 
wierzy, boi się i czeka. Stra-
szą nas…. no właśnie, czym 
nas straszą? CBA? Człowiek 
uczciwy bać się nie ma cze-
go, niech się boją winni. 

Mieliśmy już i mamy stocz-
niowców w Sejmie i różne są 
oceny ich działalności. Pamię-
tamy Alosia Szablewskiego, 
który jako jedyny poseł w hi-
storii złożył wniosek w Sejmie 
o zmniejszenie poselskiej die-
ty, pamiętamy też Jacka Mer-
kla co ze stoczni wyszedł, po-
tem słowa pamiętne wygłosił, 
że nic się nie stanie, jak stoczni 
nie będzie, będą bułki w skle-
pie i gazety w kioskach.

Namawiamy Karola Gu-
zikiewicza do startu w wy-
borach w tym roku. Jak się 
zgodzi, to będzie startował  
z listy PIS-u oczywiście. 
Rząd Jarosława Kaczyńskie-
go stoczniowców nie oszu-
kał, słowa dotrzymał. Co 
zrobił Tusk, wszyscy wie-
my. Naturalnym liderem PIS  

w naszym okręgu jest oczy-
wiście Andrzej Jaworski i on 
pewnie będzie otwierał li-
stę, dobrze by było, by Ka-
rol znalazł się tuż za nim.  
W wyborach do Sejmiku Ka-
rol otrzymał ponad dwa ty-
siące głosów, do Sejmu star-
tować będzie w okręgu trzy 
razy większym. Będziemy 
mieli w Sejmie dwóch przed-
stawicieli (Andrzej Jaworski 
też przecież stoczniowiec). 
Pozostaje nam tylko przeko-
nać Karola, że warto, że jest 
duża szansa. Na kogo bo-
wiem maja głosować stocz-
niowcy? Stoczniowcy się nie 
boją, nie dadzą się przestra-
szyć tusko-propagandzie. 

Fryderyk Radziusz 

Nie boimy się Karola Guzikiewicza!
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Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,
ja, zwykły obywatel, z przerażeniem patrzę na pomysły 

odebrania mi moich ciężko zarobionych pieniędzy. To 
dla mnie bardzo ważne, ile będę dostawał na emeryturze, 
kiedy przestanę już pracować.

Dlatego chcę Panu Premierowi wyraźnie powiedzieć:
nie zgadzam się na to, żeby moja składka do OFE, je-

dyne prawdziwe pieniądze na emeryturę jakie mam, była 
wykorzystywana do łatania dziury budżetowej.

Żądam dotrzymania umowy, jaką zawarło ze mną 
Państwo Polskie w wyniku przeprowadzonej 11 lat temu 
reformy emerytalnej.

Mówił Pan, że los zwykłego obywatela będzie dla Pana 
najważniejszy. Przyszedł czas, by dotrzymał Pan obietnicy.

W środę, 26 stycznia, 
w historycznej sali BHP roz-
mawiano o możliwościach 
udziału Stoczni Gdańsk 
w polskim programie ato-
mowym. Do Gdańska przy-
byli przedstawiciele ame-
r y k a ń s k o - j a p o ń s k i e g o 
giganta energetycznego GE 
Hitachi Nuclear Energy, bę-
dącego jednym z między-
narodowych konsorcjów 
ubiegających sie o dostawę 
reaktorów do pierwszej pol-
skiej elektrowni atomowej. 
Ponieważ bardzo prawdo-
podobne jest, że elektrow-
nia atomowa budowana bę-
dzie na Pomorzu, Stocznia 
Gdańsk może stać się miej-
scem, w którym składane 
będą moduły jądrowych re-
aktorów. I szansa ta istnie-
je niezależnie od tego, które 

Na horyzoncie 
„atomówka”

konsorcjum wygra przetarg 
na budowę elektrowni.

Polska Grupa Energetycz-
na, która odpowiada za bu-
dowę elektrowni jądrowej 
w tym roku ma wybrać dostaw-
cę reaktorów jądrowych. Bez 
względu kto nim będzie, rola 
Stoczni Gdańsk w kompleto-
waniu i składaniu modułów 
elektrowni może być wiodąca. 
Uważa się, że dla GE Hitachi 
stocznia może być logistycz-
nym przyczółkiem w kontak-
tach z Europa Środkową.

Budowa jednej elektrow-
ni jądrowej to inwestycja 
rzędu 40 mld zł. Uważa się, 
że 50 proc. zadań inwesty-
cyjnych wykonywać będą 
firmy krajowe. To niemały 
kąsek finansowy, może on 
wynieść ok. 900 milionów 
złotych na jeden reaktor.

Rząd Donalda Tuska nie tylko nie może 
dziś poszczycić się żadnym sukcesem, 
wprost przeciwnie kłamstwa o tym że 
jesteśmy „zieloną wyspą” okazały się 
fałszem, a stan finansów państwa jest 
coraz gorszy. 

miliardów złotych wpłaco-
nych przez miliony obywa-
teli polskich. Te pieniądze są 
ich własnością. Według wyli-
czeń ekonomistów, operacja 
którą chce przeprowadzić od 
kwietnia rząd, spowoduje ob-
niżenie przyszłych emerytur 
o 500 - 600 zł miesięcznie.

Ta sytuacja powoduje nie 
tylko niepokój, ale i otwarty 
protest obywatelski, popiera-
ny przez ekonomistów, przed-
siębiorców i związki zawo-
dowe. Nie możemy pozwolić 
żeby nasze oszczędności 
emerytalne zostały oddane na 
łatanie dziur finansowych w 
budżecie państwa, a w miej-
sce realnych pieniędzy oby-
watele otrzymali niepewne 
obietnice. Nie taką umowę 
11 lat temu podpisywaliśmy z 
państwem polskim. I nie mo-
żemy spokojnie patrzeć jak 
nasze pieniądze są zagrabia-
ne. Sprawa dotyczy 15 mi-
lionów Polaków i wywołuje 
publiczny protest przeciwko 
obecnej władzy. 

Na łamach „Rozwagi” 
drukujemy tekst protestu 
do wysłania przez stronę 
internetową www.obrone-
meryture.pl Nie dajmy się 
oszukiwać przez rząd, nie 
pozwólmy na zabieranie na-
szych ciężko zarabianych 
pieniędzy, odkładanych w 
OFE na przyszłe emerytu-
ry. Nie tak przed 11 laty się 
umawialiśmy!

Obroń 
emeryturę

Społeczeństwo jest oszu-
kiwane przy pomocy propa-
gandowych zabiegów. Tym-
czasem rząd chce okraść 15 
milionów obywateli z odkła-
danych w Otwartych Fundu-
szach Emerytalnych pienię-
dzy, zabierając część składki 
do ZUS. W 1999 roku pod-
jęta została reforma eme-
rytalna, która dała szanse 
gromadzenia każdemu pra-
cownikowi części składki 
emerytalnej w OFE, na indy-
widualnych kontach. 

Przez minionych 11 lat 
fundusze emerytalne uzy-
skały wyższe zyski niż gdy-
by pieniądze te znajdowały 
się w ZUS. I choć początko-
wo OFE naliczało sobie wy-
sokie prowizje, pracownicy 
nie mieli wątpliwości co do 
tego że pieniądze wpływają 
na ich indywidualne konta 
i powiększać będą przyszłą 
emeryturę. Są to realne pie-
niądze, widoczne na corocz-
nych wykazach.

Dziś rząd chce zamienić 
żywą gotówkę odkładaną w 
funduszach emerytalnych na 
trudno weryfikowalna obiet-
nice, że za kilkadziesiąt lat 
składki wpływające do ZUS 
powrócą na konta emerytal-
ne. Są to obietnice bez po-
krycia, jako że nie wiadomo 
kto będzie rządził za 20 - 30 
lat i jaka będzie sytuacja fi-
nansowa  kraju. Dziś na 
kontach w OFE jest ok. 200 
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W 2009 r. z 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, a więc organizacji 
działających bezpośrednio na 
rzecz społeczności, wpłynęło 
ok. 400 mln zł. W czasie roz-
liczeń z fiskusem za 2009 rok 
ponad 8,6 mln Polaków prze-
kazało 1 proc. swego podatku 
dochodowego organizacjom 
pożytku publicznego. Obda-
rowanych zostało ponad 7 ty-
sięcy  różnych fundacji i sto-
warzyszeń.

Najwięcej pieniędzy z 1 
proc.odpisu z  naszych po-
datków otrzymała Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
- ponad 68 milionów złotych. 
Kolejna Fundacja Anny Dym-
nej „Mimo Wszystko” otrzy-
mała  8,9 mln zł. Wiele fun-
dacji i stowarzyszeń pożytku 
publicznego otrzymało znacz-
nie mniejsze kwoty, ale jak 
można się dowiedzieć z pu-
blikacji na stronach interneto-
wych, nawet niewielkie kwoty 
umożliwiają prowadzenie po-
żytecznej działalności.

Niestety, w 2010 roku z li-
sty uprawnionych do korzy-
stania z naszych odpisów po-
datkowych wypadło aż 1518 
organizacji pożytku publicz-
nego, z reguły z powodu nie 
przekazania do resortu pracy 
w obowiązującym terminie 15 
grudnia 2010 sprawozdania fi-
nansowego i merytorycznego 
z prowadzonej działalności. 

Zmniejszyło to liczbę upraw-
nionych do otrzymywania od-
pisu z podatku organizacji po-
żytku publicznego do 6678. 
Ich aktualny wykaz znajduje 
sie na stronie www.ngo.pl

Prawo, by przekazać 1% 
podatku dotyczy wszystkich 
podatników rozliczających w 
danym roku przychody pod-
legające opodatkowaniu, któ-
re nie są z podatku zwolnio-
ne. Mogą go rozliczyć zatem 
podatnicy rozliczający się:
 poprzez skalę podat-

kową (niezależnie od źródła, 
np. umowy o pracę, zlecenia, 
praw autorskich, zbycia ak-
cji), czyli poprzez standardo-
wy PIT roczny z opodatko-
waniem 18% i 32% 
 podatkiem liniowym, 
 ryczałtowo od przycho-

dów ewidencjonowanych 
 podatnicy rozliczający 

przychody ryczałtowe wska-
zane w ustawie o PIT – zby-
cie nieruchomości, kapitały 
pieniężne, prawa majątkowe. 

Deklaracja podatkowa 
zawiera trzy pola, które są 
niezbędne by przekazać 1% 
rocznego podatku. W pola te 
wpisać należy:
 nazwę organizacji – 

zgodnie z wykazem organiza-
cji pożytku publicznego, pu-
blikowanym przez Ministra 
 numer KRS organizacji 
 przekazywaną kwotę, 

która nie może przekroczyć 1% 
Bardzo istotne jest właści-

we podanie danych organi-
zacji. Pomyłka (szczególnie 
numeru KRS organizacji) 
spowoduje, że organizacja 
pieniędzy nie otrzyma (ko-
rekta tych danych może oka-
zać się niemożliwa).

Podatnik, za którego de-
klarację przekazuje praco-

dawca lub organ rentowy, nie 
rozliczy 1% podatku. Ma on 
taką możliwość, jeśli przesła-
ną mu przez pracodawcę de-
klarację potraktuje wyłącznie 
jako informację o zaliczkach 
za dany rok i sam złoży ze-
znanie podatkowe jeszcze 
raz we wskazanym terminie. 
Wówczas ma on możliwość 
przekazać kwotę 1% na rzecz 
wybranej organizacji.

W deklaracji rocznej po-
datnik może również upo-
ważnić organy skarbowe 
do przekazania informacji o 
darczyńcy, oddającym swój 
1%. Jeśli podatnik wyrazi 
zgodę na przekazanie tych 
informacji, do organizacji 
pożytku publicznego trafią:
 dane identyfikacyj-

ne (imię, nazwisko i adres), 
w tym obojga małżonków, 
którzy na wniosek podlega-
ją łącznemu opodatkowaniu, 
oraz 
 wysokość kwoty, przeka-

zanej na rzecz tej organizacji, 
 przeznaczenie kwoty, 

przez organizację pożytku 
publicznego (cel szczegóło-
wy). 

Są to dane, które mogą po-
służyć organizacji w celu po-
dziękowania danemu podat-

nikowi za przekazanie kwoty. 
Jeżeli podatnik nie będzie 
chciał ujawnić swoich da-
nych (pozostać anonimowy), 
nie musi danych przekazy-
wać i wyrażać zgody. Mimo 
to może on oczywiście prze-
kazać 1% podatku.

Podatnik w deklaracji 
może wskazać również kon-
kretny cel, na który 1% ma 
zostać przekazany. Częstym 
będzie zatem wspieranie ak-
cji np. leczenia konkretnej 
osoby właśnie w tej formie. 
Trzeba zaznaczyć, że dla or-
ganizacji będzie to jedynie 
informacja, nie jest to in-
formacja zobowiązująca, w 
szczególności organizacja nie 
musi rozliczyć się z przeka-
zania darowizny na cel kon-
kretnej osoby. Wystarczy, że 
realizuje cele statutowe.

Celem może być ratowa-
nie życia konkretnej osoby, 
realizowane poprzez daną 
organizację (np. na rzecz le-
czenia Jana Kowalskiego) 
wsparcie konkretnej placów-
ki (np. ratowanie kościoła w 
Limanowej), czy wsparcie 
danego pionu działalności 
statutowej (np. na działal-
ność związaną z dożywia-
niem dzieci w szkołach).

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka powstała w kwiet-
niu 2008 roku. Nasza Fundacja mieści się w Gdańsku przy 
ul. Abrahama 56. Działamy przy Domu im. J. Korczaka Re-
gionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdań-
sku. Maluchy przebywające w Placówce dzielą się na dwie 
grupy, na te które mają szanse na rodziny zastępcze i ad-
opcyjne oraz na te, które z powodu stanu zdrowia nigdy nie 
znajdą swojego Domu. Dla tych dzieci staramy się stwarzać 
namiastkę prawdziwego domu poprzez zapewnienie jak naj-
lepszych warunków ich rozwoju. Tym różni się nasza Funda-
cja od innych, doraźnie służącym dzieciom.

Wesprzyj fundację
Przekaż nam 1% podatku 
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000301475

Na jeden procent od podatku 
czekają potrzebujący pomocy
W zeznaniu skła-
danym za 2010 r. 
podatnik ma prawo 
przekazać 1 procent 
swojego podatku 
wybranej przez sie-
bie organizacji po-
żytku publicznego. 
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Solidarność przygotowuje obywatelski 
projekt ustawyo płacy minimalnej, której 
wysokość miałaby dojść do 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia. Szef „S” Piotr 
Duda zadeklarował, że związek zamierza 
zebrać pod projektem miliony podpisów.  

pracowników nieotrzymują-
cych pensji w terminie. Jak 
mówił Duda, na koniec ubie-
głego roku zaległości wyno-
siły już ok. 150 mln zł. Do 
końca lutego, we współpracy 
z inspekcją pracy, ma powstać 
projekt zmian prawnych. Cho-
dzi m.in. o to, by pracownicy 
mogli otrzymywać zaległe 
pensje z Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracow-
niczych, który potem docho-
dziłby zwrotu środków od 
nierzetelnych pracodawców. 

„Dla mnie pseudopraco-
dawca, który ma pieniądze, 
a uporczywie nie wypła-
ca wynagrodzeń, powinien 
odpowiadać nie z kodeksu 
pracy, ale z kodeksu karne-
go, jako zwykły złodziej. To 
taka sama kradzież jak każda 
inna” – mówił Duda. 

Związkowcy chcieli-
by także, aby prokuratury z 
urzędu wszczynały śledztwa 
w sprawach dotyczących 
utrudniania działalności 
związkowej i szykanowania 
związkowców. „S” pracuje 
obecnie nad pełnym kata-
logiem takich przypadków, 
który przekaże ministrowi 
sprawiedliwości Krzyszto-
fowi Kwiatkowskiemu. O 
obu sprawach – niewypła-
caniu pensji i szykanowa-
niu związkowców – Duda 
rozmawiał  telefonicznie z 
ministrem Kwiatkowskim, 

umawiając się na osobiste 
spotkanie.  Szef „S” zamie-
rza rozmawiać o tym także z 
b. prezydentem Lechem Wa-
łęsą. 

„To jest łamanie konsty-
tucji i ustawy o związkach 
zawodowych. Dlatego m.in. 
zamierzam rozmawiać o tym 
z panem prezydentem Wałę-
są, który przecież walczył o 
to, by w Polsce można było 
zakładać wolne związki za-
wodowe. Dziś szczególnie 
młodzi ludzie, którzy chcą to 
robić, doświadczają, że wca-
le nie jest to łatwe. Takie rze-

nia w państwowych jednost-
kach budżetowych to dobry 
sygnał, potwierdzający go-
towość głowy państwa do 
współpracy z partnerami 
społecznymi. O skierowa-
nie ustawy do TK apelowała 
m.in. Solidarność. 

Szef związku liczy, że 
Bronisław Komorowski do-
prowadzi także do zmian w 
ustawie o finansach publicz-
nych, która na trzy lata za-
mraża waloryzację zasiłków 
dla osób – jak mówił Duda – 
„żyjących na poziomie egzy-
stencji biologicznej”. Przy-
pomniał, że „odmrożenie” 
wzrostu zasiłków zostało 
uzgodnione w Komisji Trój-
stronnej, ale zakwestionowa-
ne przez resort finansów. 

Planowane zmiany w sys-
temie emerytalnym Duda 
określił jako „skok na kasę”. 
Przypomniał, że reforma 
emerytalna sprzed 11 lat była 
efektem szerokiego konsen-
susu politycznego, którego 
gwarantem była Solidarność. 
Zapowiedział, że związki nie 
zgodzą się na skrócenie try-
bu konsultacji proponowa-
nych zmian do 20 dni; „S” 
chciałaby, aby zmiany wy-
magały trybu uzgodnienia, a 
nie jedynie konsultacji. 

„Jeżeli nie, wyjdziemy z 
postulatem, aby wrócić do 
emerytur takich, jakie były 
poprzednio – przepracowane 
lata, wskaźnik, waloryzacja 
itp. I guzik nas będzie inte-
resować, czy są pieniądze w 
budżecie czy nie. Skoro tak 
się postępuje, my też wróci-
my do tego zdefiniowanego 
systemu wypłaty emerytur” 
– skomentował Duda. 

„solidarność” walczy  
o płacę minimalną

Duda zapowiedział, że 
związek chce doprowadzić 
do zmian w prawie wspie-
rających pracowników, któ-
rzy nie otrzymują w terminie 
wypłat, a także zmian ude-
rzających w pracodawców, 
którzy utrudniają działalność 
związkową. „S” liczy rów-
nież na pomoc prezydenta 
we wprowadzaniu zmian do 
niektórych nowych ustaw – 
chodzi np. o „odmrożenie” 
zasiłków dla najuboższych. 

Duda poinformował, że 
prace eksperckie nad oby-
watelskim projektem usta-
wy o płacy minimalnej są na 
ukończeniu – projekt ma być 
złożony w Sejmie jeszcze 
w pierwszym kwartale tego 
roku. „Nie chcemy, aby pła-
ca minimalna była uzależ-
niona od widzimisię polity-
ków, ale od wielkości PKB” 
– powiedział szef „S”. 

Przypomniał, że prace 
nad takimi regulacjami trwa-
ją także w UE, gdzie zakłada 
się, że płaca minimalna po-
winna wynosić 60 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
danym kraju. „My chcemy, 
aby w naszym projekcie było 
przygotowane dojście do 50 
proc. przeciętnego wynagro-
dzenia – na dziś byłoby to ok. 
1670 zł” – wyjaśnił Duda. 

Innym zadaniem związku 
w tym roku ma być przefor-
sowanie zmian wspierających 

My chcemy, aby  
w naszym projekcie 
było przygotowane 
dojście do 50 proc. 
przeciętnego wyna-
grodzenia – na dziś 
byłoby to ok.  
1670 zł

czy powinny być ścigane z 
urzędu” – uważa Duda. 

Przewodniczący „S” za-
powiedział, że związek bę-
dzie walczyć z tymi nega-
tywnymi zjawiskami na 
drodze prawnej, ale także 
organizując akcje protesta-
cyjne w firmach, które lek-
ceważą prawa związkowe i 
pracownicze. 

Duda ocenił, że stycz-
niowa decyzja prezydenta 
o skierowaniu do Trybuna-
łu Konstytucyjnego ustawy 
o racjonalizacji zatrudnie-
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Organizujemy:
 Karnawałowe wyjazdy 

sobotnio – niedzielne do Ja-
strzębiej Góry w dniach od 
czwartego do szóstego lutego 
i czwartego do szóstego mar-
ca (śledzik)
 Wycieczkę na zakończe-

nie karnawału do Wenecji w 
dniach od drugiego do ósme-
go marca.
 Wycieczkę do Włoch or-

ganizowaną corocznie w rocz-
nicę śmierci Papieża Jana 
Pawła II.
 Wyjazd około dziewięć-

dziesięciu osób na beatyfika-
cję Jana Pawła II, wspólnie ze 
związkiem zawodowym „Okrę-
towiec”

Wycieczki i imprezy powyż-
sze są już zatwierdzone przez 
Komisję Socjalną Stoczni. O 
szczegółach można dowie-
dzieć się dzwoniąc do biura 
Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” lub odwie-
dzając nas osobiście. Telefon 
15- 00. 

Planujemy:
Zorganizowanie wyciecz-

ki do Izraela w maju,  Nord-
kapp w czerwcu  i gdzieś na 
południe Europy w sierpniu. 
Do Izraela i Norwegii można 
się wstępnie zapisać. Koszt 
wyprawy do Izraela nie jest 
jeszcze znany ale w porów-
naniu z cenami w biurach tu-
rystycznych będzie znacznie 
mniejszy,  do Norwegii nie 
przekroczy 1500 złotych  od 
pracownika stoczni, członka 
związku,  Wycieczki te muszą 
zostać zaakceptowane przez 
Komisję Socjalną Stoczni. 

Wyjazd na beatyfikację Pa-
pieża Jana Pawła II organizuje 
także Związek Zawodowy Pra-
cowników Stoczni Gdańskiej i 
Związek Zawodowy Inżynie-
rów i Techników. 

PROPOZYcJe 
Na aTRaKcYJNY WYJaZD

Jeden z najlepszych przewodników po Ziemi Świetej David Krobski – z Gdańska rodem.

Norwegia. Preikestolen Platform.
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To, że działania Tuskowej prokuratury są haniebne, nie ulega wątpliwości. ale nie tylko 
Karol Guzikiewicz za atak płonącą kukłą i kilku naszych kolegów za napad na kilkudzie-
sięciu policjantów w Warszawie są ścigani „politycznie” 

Jaki rząd, taki sąd, 
taka i prokuratura

zamku i w kilku innych miej-
scach. Tyle zarzut. Prawdo-
podobnie jeszcze zakłócał 
spokój bez zezwolenia plat-
formowego burmistrza Mal-
borka. Co jeszcze zrobił, do-
wie się pewnie na sprawie. 

Teraz prawda. W czerw-
cu kilkudziesięciu stocz-
niowców wraz z rodzinami 
odwiedziło kilka miejsco-
wości województwa, rozda-
jąc kwiaty, ulotki i wiesza-

W Malborku Sąd Rejo-
nowy, Wydział Karny wzy-
wa Fryderyka Radziusza do 
stawiennictwa w dniu 8 lu-
tego na rozprawę główną. 
Obecność obowiązkowa, 
pod groźbą przymusowego 
doprowadzenia. Co zrobił 
takiego Fryderyk Radziusz? 
Otóż 8 miesięcy temu  po-
wiesił kilka plakatów Ja-
rosława Kaczyńskiego na 
płotku okalającym makietę 

stoczniowiec wznieca zamieszki. Grupa wzniecająca zamieszki społeczne w Malborku.

atak na policję. stoczniowcy dewastują słup elektryczny.

jąc kilkadziesiąt plakatów 
Jarosława Kaczyńskiego. 
Plakaty wieszane były na 
zaciskowych taśmach pla-
stykowych. Odwiedziliśmy 
Starogard Gdański, Starą 
Kiszewę, Zblewo, Czarną 
Wodę, Skarszewy, Prabuty, 
Kwidzyn, Sztum i, oczywi-
ście, Malbork.

Tylko w Malborku zo-
staliśmy potraktowani jak 
wywrotowcy „wzniecający 

niepokoje społeczne”. Po-
dobnie, jak Karol Guzikie-
wicz, który tak naprawdę ni-
kogo w Warszawie kukłą nie 
atakował, tak i w Malborku 
Fryderyk Radziusz osobiście 
plakatów nie wieszał. Sądzo-
ny jednak będzie, winien nie 
winien, burmistrz Tuskowi 
musi się pochwalić, bowiem 
– jak za czasów starych – 
rękę podniesioną na władzę 
trzeba….
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