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Wprawdzie do jesie-
ni zostało jeszcze 
trochę czasu, ale 
zanim wydruko-
wane zostaną listy 
wyborcze trzeba by 
pomyśleć kto na 
nich powinien być  
i czy ci którzy do tej 
pory zasiadali  
w Sejmie czy Sena-
cie powinni sie tam 
ponownie znaleźć. 

Przed miesiącem na ła-
mach „Rozwagi” Fryderyk 
Radziusz zaproponował, by 
namówić Karola Guzikiewi-
cza, wiceprzewodniczącego 
stoczniowej „Solidarności”, 
by rozważył możliwość ubie-
gania się z ramienia Prawa i 
Solidarności o mandat posel-
ski. W Sejmie jest już An-
drzej Jaworski, też stocz-
niowiec z doświadczenia. 
Byłaby więc szansa wzmoc-
nienia reprezentacji tej zna-
czącej grupy zawodowej. 

Karol Guzikiewicz jest 
postacią znaną nie tylko  
w kręgach stoczniowych.  
O sprawach publicznych 
wypowiada się często i kon-
kretnie. Ma dosadny język  
i nie lubi owijania w ba-
wełnę. Często nazywa rze-
czy po imieniu, co niektórzy 
mu mają za złe, ale znacznie 
liczniejsi przyjmują z apro-
batą. Jest w swym działa-
niu konsekwentny i skutecz-
ny. A przy tym wszystkim, 
wbrew urabianej mu przez 
niechętnych opinii, nie tylko 
walczy słowem, ale i wcale 
nieźle daje sobie radę z two-
rzeniem nowych, sprawnie 

Wybory 2011. daczego nie kaRol?

PRaca PRzede WSzyStkim
funkcjonujących struktur. To 
Guzikiewicz od dwóch lat 
jest propagatorem i organi-
zatorem szkoleń wspomaga-
nych funduszami unijnymi, 
na których zagrożeni bezro-
bociem pracownicy, głów-
nie stoczniowcy, zdobywają 
nowe kwalifikacje, uczą się 
zarówno nowych technologii 
spawania, jak i języków ob-
cych, obsługi komputera czy 
podstaw prawnych, ekono-
micznych, finansowych. 

Niedawno Guzikiewicz 
został wyróżniony przez 
Polskie Stowarzyszenie 
Morskie-Gospodarcze im. 
Eugeniusz Kwiatkowskiego 
prestiżową nagrodą „Ani-
mus et Semper Fidelis” (Od-
ważny i Zawsze Wierny), 
przyznawaną w rocznicę 
Zaślubin z Morzem 10 lute-
go 1920 roku. W ubiegłym 
roku, z rąk prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Wyróż-
nienie PSM-G m.in. tak uza-
sadniono: 

– Za odważną i bezkom-
promisową walkę o zacho-
wanie miejsca narodzin 
wspaniałego zrywu niepod-
ległościowego milionów 
Polaków, powstałego jako 
NSZZ „Solidarność;

– Za walkę o miejsca 
pracy dla tych, którzy jako 
stoczniowcy trwali i trwają 
w tej samej wciąż Stoczni 
Gdańskiej.

Karol dziękując za wy-
różnienie powiedział:

– Przyjmuję je nie dla sie-
bie, ale dla „Solidarności”,  
a przede wszystkim dla 
stoczniowców, dla tych 
stoczniowców, którzy się 
nie poddają od 1970 roku, 

dla tych starszych, dla tych 
młodszych i dla tych, których 
tutaj nie ma, bo nie wszyscy 
mogli przyjść, też dla ludzi 
w strukturach nieformalnych 
jak Komitet Obrony Stocz-
ni. Wiemy, że często naraże-
ni jesteśmy na różne obelgi, 
słyszymy to, bywamy ośmie-
szani i to ośmieszanie boli. 
Ale tak naprawdę walczy-
my o to samo o co walczy-
li nasi koledzy w 1970 roku. 
O godną pracę, o szacunek.  
Przemysł stoczniowy upadł 
nie z winy stoczniowców. To 
był zamach na polskie pań-
stwo, to był  zamach na pol-
skie stocznie, po to by inne 
stocznie na zachodzie dziś 
mogły kwitnąć. Dzisiaj nie 
wiemy co będzie z kolegami 
z Gdyni i Szczecina, upada 
następna stocznia, Stocznia 
Marynarki Wojennej. Brak 
pomysłu na tę stocznię. A to 
stocznia wojskowa. To pań-
stwo jest odpowiedzialne za 
zamówienia dla niej, to pań-
stwo powinno interwenio-
wać. Tu na Wybrzeżu jeden 
stoczniowiec – to dziesiątki 

miejsc pracy w Polsce. To 
armia ludzi, choć o nich się 
nie mówi, ich nie słychać. 
Ale to są tragedie wielu ma-
łych zakładów i tysięcy ludzi 
w nich pracujących. Dzisiej-
szą politykę trzeba zmienić. 
Musimy wygrać wybory, po 
prostu. Musimy wygrać wy-
bory (oklaski sali) bo ina-
czej nic się nie zmieni. Są 
przecież mechanizmy i na-
rzędzia w gospodarce, sto-
sowane w Niemczech, we 
Francji, ale potrzebna jest 
przede wszystkim wola po-
lityczna. Do tego trzeba jed-
nak wygrać wybory! I to jest 
zobowiązanie dla całej „So-
lidarności”, a zwłaszcza dla 
stoczniowej.

Warto by takie słowa mo-
gły padać również z trybuny 
sejmowej. I by znalazł się na 
niej człowiek, który zamiast 
tworzyć systemy kształcenia 
bezrobotnych za unijne pie-
niądze być może znalazłby 
sposób na zapewnienie pra-
cy tym wszystkim, którzy jej 
potrzebują. 

karol Guzikiewicz rozmawia z metropolitą Gdańskim, arcybiskupem 
Sławojem leszkiem Głódziem, który niedawno obchodził 20-lecie 
sakry biskupiej.
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Oficjalne wypowiedzi Za-
rządu stoczni są pełne opty-
mizmu, niedociągnięcia w 
procesie produkcji uzasad-
niane są błędami w doku-
mentacji technicznej, wy-
konywanej poza stocznią i 
typowymi trudnościami dla 
okresu budowy prototypów. 
Inne odczucia mają jednak 
pracownicy bezpośrednio pro-
dukcyjni, którzy na spotka-
niach związkowych nie ukry-
wają swego zniecierpliwienia 
wobec wciąż powtarzających 
się błędów w dokumentacji 
technicznej, niefrasobliwe-
go, dalekiego od zdrowego 
rozsądku taryfikowania prac, 
nietrafnych dostaw materia-
łowych, co w sumie odbija się 
na efektywności pracy i wyni-
kających z niej zarobków.

– Nie doczekaliśmy się do 
dzisiaj takich zmian, które by 
pozwoliły na spokojne ocze-
kiwanie poprawy wyników 
produkcyjnych i płacowych 
w stoczni – mówi Roman 
Gałęzewski, przewodniczący 
stoczniowej „Solidarności”. 
Na te zmiany wciąż czekamy, 
muszą one nastąpić, bo cha-

os na produkcji powoduje że 
stoczniowcy tracą cierpliwość 
mając do czynienia wciąż z 
podobnymi jak w ubiegłym 
roku błędami w szczegółach 
dokumentacji, w naliczaniu 
czasu pracy niezbędnego do 
wykonania określonych ope-
racji. Występujący wciąż cha-
os – to w efekcie gorsza, mniej 
wydajna praca, a więc i gor-
sze zarobki. Martwi nas, że 
tak długo trwa dostosowanie 
stoczni do nowych, wynika-
jących z restrukturyzacji wa-
runków, mamy świadomość 
społecznych kosztów takiej 
sytuacji. Martwi nas, że ludzie 
na produkcji, ale nie tylko 
tam, mało zarabiają, a dzieje 
się tak bo źle jest organizo-
wana praca, źle jest wycenia-
na. Niekiedy zastanawiamy 
się czy osoby na stanowiskach 
bezpośrednio kierowniczych 
potrafią dobrze wykonywać 
swoje obowiązki.

– Nie ukrywamy naszych 
krytycznych uwag przed Za-
rządem stoczni, przekazuje-
my je na bieżąco. Nie mogę 
też powiedzieć, by Zarząd 
lekceważył nasze uwagi i 

opinie, będące odbiciem na-
strojów na wydziałach pro-
dukcyjnych. Ale praktyczna 
reakcja na nasze uwagi, po-
prawa sytuacji w miejscach 
newralgicznych jest wciąż zni-
koma, nie przynosi dostatecz-
nych efektów. A przecież pod-
stawowe zadania zarządu – to 
dobre zorganizowanie pracy w 
stoczni, związki nie są od tego, 
choć nie możemy nie reagować 
gdy dzieje się niedobrze. Nie 
można przecież pozwolić sobie 
na to, by technolodzy wyda-
wali karty pracy na których są 
ewidentne błędy w mnożeniu 
metrów spoiny i czasu potrzeb-
nego do jej wykonania. To nie 
są błędy strategiczne, w plano-
waniu przyszłości stoczni, to 
błędy wynikające z ludzkiego 
niechlujstwa, z braku nadzoru 
nad średnią kadrą, z braku zde-
cydowanych w takiej sytuacji 
decyzji personalnych. A nega-
tywne skutki takich najprost-
szych błędów są przez pra-
cowników odczuwane bardzo 
dotkliwie, bo rzutują na ich za-
robki. Można powiedzieć, że te 
najprostsze niedociągnięcia w 
oraganizacji pracy, w techno-
logicznych wycenach niweczą 
w odczuciach pracowników 
cały wysiłek Zarządu dla zmia-
ny generalnej strategii stoczni, 
globalne efekty restrukturyza-
cji.

– Dla nas, związkowców 
– dodaje Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący stocz-
niowej „Solidarności” – jest 
sprawą oczywistą, że stocz-
nia generalnie musi zarabiać. 
I że jeżeli nie zawsze tak się 

dzieje, to składa się na to wie-
le przyczyn. A Zarząd stocz-
ni za wszelkie niedociągnięcia 
w produkcji winą chce obcią-
żać pracowników wykonu-
jących bezpośrednie prace. 
A tak naprawde winnych jest 
wielu, często wpływa na nie-
dociągnięcia sytuacja rynko-
wa, kłopoty z finansowaniem, 
zła dokumentacja zewnętrzna. 
Często jakieś decyzje podej-
mowane są nie tu, w stocz-
ni, ale w Warszawie, odczu-
wa się niekiedy uchylanie się 
od szybkiego rozwiązywania 
problemów, na zasadzie: nie 
ja, to ktoś inny. Powiela się też 
błędy z poprzednich lat, za-
miast szybko je naprawiać. To 
wszystko świadczy, że zarzą-
dzanie stocznią obarczone jest 
brakiem kompetencji, brakiem 
nadzoru nad funkcjonowaniem 
wielu osób na kierowniczych 
stanowiskach. Bezwład orga-
nizacyjny powoduje wzajemne 
przeszkadzanie sobie, podej-
mowanie sprzecznych decyzji.

– Budzą sprzeciw układy 
funkcjonujące na szczeblach 
produkcyjnych. Jak się po-
patrzy na średnie zarobki, to 
są one dość wysokie. Ale jest 
tak, że w jednych zespołach 
pracownicy zarabiają bar-
dzo dobrze, w innych, nie z 
własnej winy, ledwie wiążą 
koniec z końcem. I nie za-
wsze jest na to uzasadnienie 
jakością czy tempem wyko-
nywanej pracy. Odnosi się 
wrażenie, że o zarobkach 
decyduje nie fachowość czy 

cierpliwości coraz mniej

związkowcy mówią: basta!

Minął drugi miesiąc 2011 roku, roku który zdaniem kierownictwa Stoczni Gdańsk powi-
nien przynieść przełom w wyniku restrukturyzacji stoczni i pozyskaniu nowych kontrak-
tów, a także uruchomienia produkcji wież wiatrowych i kontynuacji budowy wielkogaba-
rytowych konstrukcji stalowych. 

Dokończenie na str. 4fo
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efektywność pracy, lecz u 
kogo, w jakim zespole jest 
się zatrudnionym. Dotyczy 
to nie tylko produkcji, ale i 
pracowników dniówkowych 
czy umysłowych.Oczywi-
ście ci co zarabiają bardzo 
dobrze nie chwalą się tym, 
a związek najczęściej ma do 
czynienia z żalami tych, co 
zarabiają źle, nie zawsze z 
własnej winy. Temu wszyst-
kiemu trzeba wreszcie po-
wiedzieć: basta! Albo wła-

trudniej jest utrzymać przy 
niesprawiedliwych zarob-
kach dobrych fachowców, 
gotowych odejść do innych 
spółek. Zarząd zapowiada, 
że od czerwca ma być nowy 
system płacowy w stoczni. 
Stworzenie takiego systemu 
jest moim zdaniem niereal-
ne w tym terminie bez szero-
kiej konsultacji społecznej i 
produkcyjnej. Nowy system 
płacowy powinien motywo-
wać do efektywnej pracy i 

związkowcy mówią: basta!
Dokończenie ze str 3

Duchy przeszłości wracają?
Odszedł w swoim czasie pewien skompromitowany kie-
rownik ze stoczni. Znany pewnie z nazwiska większości 
stoczniowców. Sławny był przecież, on to bowiem  
w czasie nadgodzin w sobotę, płacił z prywatnej kieszeni 
malarzom do ręki. Taki niby hojny. Tyle że w nadgodzi-
nach stoczniowych na rzecz spółki pracowali. Znany był 
z tego, że swoich zaufanych w stanie wskazującym będą-
cych, przez bramę samochodem osobistym wywoził. Nie 
będziemy wspominać już efektów jego  pracy kierowni-
czej. Na W-5 pamiętają. Nic to, w końcu poszedł sobie, 
odprawę dużą zgarniając, odetchnęli ci co pozostali. Nie 
wszyscy jednak. Z poręczenia kierownika innego, też  
w stoczni znanego powrót miał mieć triumfalny. Prawie 
się udało, nowi dyrektorzy sprawy nie pamiętają ale na 
przyszłość prosimy uważać. Szczególnie na kierownika 
(szefa) pewnego, który bardzo lubi „swoimi” się otaczać.

W 20-lecie sakry biskupiej

Roman Gałęzewski i karol Guzikiewicz z okazji 20-lecia sakry bisku-
piej wręczają arcybiskupowi Sławojowi leszkowi Głódziowi pamiąt-
kowe koło sterowe.

ściciel stoczni skutecznie 
zmieni tę sytuację, bo prze-
cież nie związek zawodowy 
jest od tego, albo będziemy 
mieli do czynienia z nie-
kończącymi się napięciami 
i żalami pracowników. Pod-
pisuje się co kilka miesięcy 
porozumienia, podejmuje na 
gorąco decyzje naprawcze, 
ale brak jest sprawnego sys-
temu organizacji pracy lu-
dzi i rzetelnej, sprawiedliwej 
oceny ich pracy. Ręczne ste-
rowanie wynagrodzeniami, 
dodatkowe, ad hoc przyzna-
wane premie, nie załatwiają 
sprawy. A stocznia musi so-
bie zdawać sprawę, że coraz 

dawać satysfakcję, co prze-
kładać się będzie na ogólny 
wynik finansowy stoczni. 

Niestety w stoczni zanie-
chano niegdyś stosowanej 
praktyki uważnego wsłuchi-
wania się w opinie pracowni-
ków, tych od których zależy 
efektywność budowy sekcji 
i bloków, spawaczy, monte-
rów. Warto do tego wrócić, 
ci ludzie często potrafią po-
wiedzieć jak szybciej, taniej 
i lepiej coś zrobić. A teraz 
nie bardzo chcą się nawet 
odzywać, nie chcą „wycho-
dzić przed orkiestrę”, bo i 
tak ich nikt nie słucha... Dla-
tego czas na zmiany. 

Warszawski Sąd Re-
jonowy uniewinnił 
Aleksandra Kozic-
kiego i Ryszarda 
Szredera, członków 
NSZZ „Solidar-
ność”, oskarżonych 
o przewożenie 
niebezpiecznych 
materiałów i spowo-
dowanie zagrożenia 
publicznego 22 paź-
dziernika 2002 roku.

Przypomnijmy:  po mani-
festacji NSZZ „Solidarność” 
w Warszawie 22 październi-
ka 2002 roku, w trakcie po-
wrotu związkowców do au-
tokarów, policja aresztowała 
17 demonstrantów, którzy 
rzekomo mieli rzucać ka-
mieniami i innymi niebez-
piecznymi przedmiotami w 
policjantów. Aleksandra Ko-
zickiego, ówczesnego wi-
ceprzewodniczącego „S” 
Stoczni Gdynia i Ryszar-
da Szredera, kierowcę Ko-
misji Krajowej NSZZ „S”,  
zatrzymano z kolei na po-
czątku manifestacji, kie-
dy samochodem, w którym 
wieźli legalnie zakupio-

ne, atestowane petardy je-
chali w stronę manifestacji. 
Aresztowano ich za „prze-
wożenie niebezpiecznych 
materiałów i spowodowanie 
zagrożenia publicznego”. 
Ryszarda Szredera zaraz po 
aresztowaniu skuto kajdan-
kami, Kozickiemu grożono 
pistoletem, a pod adresem 
wszystkich sypały się prze-
kleństwa i wulgaryzmy.

Sąd w uzasadnieniu pod-
kreślił, że o uniewinnieniu 
zadecydowało podważenie 
ekspertyzy dokonanej przez 
policyjnych ekspertów, ja-
koby w czasie przewożenia 
materiałów pirotechnicz-
nych miało dojść do nie-
bezpieczeństwa wybuchu. 
- Kluczowe znaczenie mia-
ła opinia, przeprowadzona 
przez biegłych z Wojskowe-
go Instytutu Techniki Uzbro-
jenia.  Wypowiedzieli się oni 
jednoznacznie, że żadnego 
niebezpieczeństwa nie było, 
gdyż przewożone materia-
ły były atestowane i prze-
znaczone do powszechnego 
użytku - powiedział po roz-
prawie Aleksander Kozic-
ki, obecnie przewodniczą-
cy odziału Gdynia Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

związkowcy uniewinnieni
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Porozumienie o współpracy technologicz-
nej pomiędzy Stocznią Gdańsk a GE Hitachi 
Nuclear Energy podpisano w historycznej 
Sali BHP. Amerykańsko – japońskie konsor-
cjum zabiega o kontrakt na dostawę reakto-
rów dla pierwszej polskiej elektrowni ato-
mowej. Uroczyste złożenie podpisów przez 
prezesów obu firm odbyło się w obecności 
reprezentantów lokalnych władz, przedsta-
wicieli firmy Rafako, środowisk akademic-
kich oraz parlamentarzystów.

cern będzie chciał koopero-
wać ze stocznią. 

– To element naszej dłu-
gofalowej strategii – dodał 
Roderick. – Stocznię widzi-
my jako przyczółek na Eu-
ropę przy realizacji innych 
projektów. Eksport techno-
logii ma dla nas strategiczne 
znaczenie. W Hiszpanii zbu-
dowaliśmy już zakład produ-
kujący paliwo do reaktorów. 
Byłoby ono dostarczane do 
polskiej elektrowni. 

– Porozumienie o współ-
pracy daje możliwość do-
starczania dużych kom-
ponentów stalowych na 
potrzeby potencjalnych 
przyszłych konstrukcji elek-
trowni atomowych i jest 
zgodne z rozwojem przed-
siębiorstwa – powiedział 
Andrzej Stokłosa, prezes 
Stoczni Gdańsk SA. – Od 
dwóch lat Stocznia Gdańsk 
inwestuje znaczne środki w 
unowocześnienie potencjału 
technicznego. Inwestycje te 
są przygotowane na potrzeby 
dużych potencjalnych pro-
jektów produkcyjnych, które 
mogą być prowadzone przez 
GE Hitachi Nuclear Energy 
w przyszłych projektach nu-
klearnych.

W niedługim czasie po-
winno rozstrzygnąć się, kto 
dostarczy reaktory. Jeżeli 
wybór padnie na giganta w 

branży energetycznej – fir-
mę GE Hitachi, dla gdań-
skiej spółki oznaczać będzie 
to sporo pracy. W Stoczni 
Gdańsk miałyby bowiem 
powstać konstrukcje stalo-
we, które będą jedną z czę-
ści składowych budowanej 
w przyszłości elektrowni. 

O tym, że gdański za-
kład ma ogromne możli-
wości, nie trzeba już dzi-
siaj nikogo przekonywać. 
Wyspecjalizowany park 
technologiczny do budowy 
wielkogabarytowych kon-
strukcji stalowych to jeden 
z kluczowych atutów Stocz-
ni Gdańsk. Firma oprócz 
budowy statków, weszła na 
rynek wież wiatrowych i 
konstrukcji stalowych dla 
nowego terminalu lotniska 
w Rębiechowie. 

– Nasza przewaga konku-
rencyjna to doskonała loka-
lizacja, elastyczne podejście 

do klienta, wiarygodność, 
konkurencyjne ceny i wresz-
cie wykwalifikowana kadra 
– powiedział Andrzej Sto-
kłosa, prezes Zarządu stocz-
ni. To dlatego międzynaro-
dowa korporacja GE Hitachi 
budowę kilkudziesięciu tys. 
ton konstrukcji stalowych na 
potrzeby planowanej elek-
trowni jądrowej zamierza 
powierzyć gdańskiej spółce. 

Stocznia Gdańsk dys-
ponuje największą w Eu-
ropie środkowo – wschod-
niej halą produkcyjną, która 
rocznie może przerobić 150 
tys. ton stali. Do tego należy 
doliczyć korzystną logisty-
kę dzięki dwóm nabrzeżom, 
placom do składowania go-
towych produktów. Ponad 
60 –cio letnia tradycja i do-
świadczenie SG SA potwier-
dzone są zbiorem licznych 
certyfikatów i standardami 
ISO.

 Porozumienie z Ge Hitachi nuclear energy

atomowa perspektywa Stoczni Gdańsk

– Chcemy, aby na terenie 
stoczni montowane były mo-
duły elektrowni atomowych 
– powiedział Danny Rode-
rick, wiceprezes GE Hitachi 
Nuclear Energy. 

Choć jeszcze nie wia-
domo, czy pierwsza polska 
elektrownia będzie wyposa-
żona w reaktory amerykań-
skiej technologii, Roderick 
zapewnił, że widzi współ-
pracę ze stocznią w szer-
szym wymiarze. 

– Zamierzamy uczestni-
czyć w polskim programie 
atomowym. Stocznia ma 
ogromny potencjał techno-
logiczny, który chcemy wy-
korzystać – powiedział. – 
Kiedyś budowa elektrowni 
atomowej oznaczała spro-
wadzenie na miejsce kilku 
tysięcy pracowników. Dzi-
siaj buduje się inaczej, po-
dobnie jak statki. Moduły 
elektrowni przywozi się z 
różnych kierunków drogą 
morską. Stocznia Gdańsk 
jest dla nas zatem natu-
ralnym wyborem. Posiada 
własne nabrzeża i ogromne 
powierzchnie montażowe. 
Moduły byłyby składane na 
jej terenie przez stoczniow-
ców. 

Nawet jeśli GE Hitachi 
nie zostanie wybrany przez 
Polską Grupę Energetyczną 
na dostawcę reaktorów, kon-

fo
t. 

Pa
w

eł
 G

la
ne

rt



6 Rozwaga i

Polskie Stowarzy-
szenie Morskie-
Gospodarcze im. 
Eugeniusza Kwiat-
kowskiego zaprosi-
ło swych członków 
i sympatyków na 
sympozjum po-
święcone dwóm 
wydarzeniom, jakże 
różnym choć zwią-
zanym z podobną 
datą – dniem 10 
lutego.

Pierwsze z nich mia-
ło miejsce przed 91 laty, w 
1920 roku, gdy generał Józef 
Haller wrzucając pierścień 
do wód Zatoki Puckiej do-
konał zaślubin Polski z mo-
rzem, drugie – przed 71 laty, 
10 lutego 1940 roku, gdy 
rozpoczęła się najtragicz-
niejsza w historii Polski wy-
wózka przez Sowietów Pola-
ków na Sybir. Te dwie daty, 
dla których zwornikiem jest 
dzień 10 lutego są w historii 
Polski symbolem wydarzeń 
związanych z sukcesem, ja-
kim był powrót Polski nad 
morze i tragedię, która w hi-
storii polskich zesłań na Sy-
bir nie miała równych.

Aula im. Jana Pawła II w 
Oliwie zapełniła się poczta-
mi sztandarowymi organi-
zacji niepodległościowych, 
ludzi morza, rybaków i 
stoczniowców. Honorowy 
prezes PSM-G inż. kpt.ż.w. 
Zbigniew Sulatycki i prze-
wodniczący Rady Naczel-
nej stowarzyszenia inż Zbi-
gniew Wysocki witali gości 
z Metropolitą Gdańskim ar-
cybiskupem Leszkiem Sła-
wojem Głódziem, posłów 
i senatorów Prawa i Spra-

wiedliwości, kombatantów 
walk niepodległościowych. 
Wśród uczestników sympo-
zjum widoczna była liczna 
grupa członków „Solidarno-
ści” Stoczni Gdańsk w tra-
dycyjnych błękitnych kami-
zelkach.(Fotoreportaż Pawła 
Glanerta na str. 8 i 9)

Pierwszym refleksjom na 
temat obydwu rocznic towa-
rzyszył przejmujący koncert 
wokalno-gitarowy Andrzeja 
Kołakowskiego, który przy-
pomniał pieśni towarzyszące 
w historii walkom Polaków 
o niepodległość,. a także 
śpiewane na dalekiej Sybe-
rii, gdzie wędrowały przez 
śnieg i mróz kolejne pokole-
nia naszych rodaków.

Zebrani w skupieniu wy-
słuchali referatu red. Piotra 
Szubarczyka z Biura Edu-
kacji Publicznej gdańskiego 
IPN na temat tragedii Pola-
ków na Sybirze w czasach 
rosyjskiej i sowieckiej oku-
pacji naszego kraju. Sybir 
jest dla wielu ludzi na świe-
cie pojęciem geograficznym, 
kojarzy się z wielkimi poła-
ciami azjatyckiej Rosji – mó-
wił Piotr Szubarczyk. – Dla 
Polaków jednak to przede 
wszystkim sanktuarium pa-
mięci narodowej, miejsce 
zsyłki setek tysięcy, milio-
nów ludzi, których jedyną 
winą było to, że chcieli żyć 
w wolnym, niepodległym 
kraju. A w latach czterdzie-
stych ubiegłego wieku za to, 
że po prostu byli Polakami. 
W skupieniu i ciszy uczest-
nicy sympozjum słuchali 
słów o polskiej literaturze, 
o polskim malarstwie, gdzie 
temat sybirski jest wątkiem 
dotykającym niemal każdego 
pokolenia. A niekiedy szki-
ce wykonywane niewpraw-

ną ręką przez zesłańców, w 
tym zesłańców lat czterdzie-
stych XX wieku, są jedyną 
dokumentacją losów ludzi 
którym przyszło bytować na 
nieludzkiej ziemi. Poraża-
jąca była statystyka przyto-
czona przez Piotra Szubar-
czyka: od 1940 roku, w ciągu 
dwóch lat, sowieci wywieźli 
na Sybir więcej Polaków niż 
carowie rosyjscy przez dwa 
poprzednie wieki. Tylko 10 
lutego 1940 roku na Sybir i 
w głąb Związku Radzieckie-
go wywieziono 220 tysięcy 
obywateli Polski.

Tematem referatu mgr 
inż. Marka Gróbarczyka, 
posła do Parlamentu Euro-
pejskiego, byłego ministra 
gospodarki morskiej w rzą-
dzie Jarosława Kaczyńskie-
go, były rozważania na te-
mat gospodarki morskiej 
wczoraj i dziś. Powrót na 
ścieżkę rozwoju gospodarki 
morskiej – mówił poseł Gró-
barczyk – musi się rozpo-
cząć w Gdańsku. Ale głów-
nym tematem wystąpienia 
były międzynarodowe uwa-
runkowania rozwoju gospo-
darki morskiej. Z punktu 

widzenia polityki polskiej 
ważne jest śledzenie rozwo-
ju stosunków gospodarczych 
pomiędzy Niemcami i Ro-
sją. Niemcy są dziś czwar-
tym krajem pod względem 
produkcji statków, olbrzy-
mią rolę w rozwoju tej dzie-
dziny gospodarki morskiej w 
Niemczech odegrała świa-
doma i dobrze zaplanowa-
na pomoc publiczna, która 
warunkowała rozwój i uno-
wocześnienie przemysłu 
stoczniowego. Warto zwró-
cić uwagę na rolę rządu nie-
mieckiego, który w okresie 
kryzysu finansowo wspierał 
unowocześnianie przemy-
słu okrętowego pod hasłem 
innowacyjnej gospodarki. 
Powołano również specjal-
ny rządowy fundusz ratowa-
nia gospodarki opiewający 
na 120 mld euro, z które-
go szczególnie szeroko ko-
rzystały stocznie Rostocku. 
Niemcy dbają szczególnie o 
rozwój gospodarki na swo-
im wschodnim wybrzeżu, 
co w perspektywie sprzyjać 
będzie współpracy z Rosją, 

animus et Semper Fidelis – odważny i zawsze Wierny

dWie Rocznice 10 luteGo
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a jednocześnie ograniczać 
możliwości naszego Po-
morza Zachodniego. War-
to podkreślić różnicę z jaką 
Komisja Europejska traktu-
je np. gwarancje bankowe 
w Niemczech czy dotacje na 
innowacyjność gospodarki w 
porównaniu z restrykcyjnym 
rozliczaniem pomocy pu-
blicznej dla polskich stoczni. 
Wszystko to, przy pasywno-
ści obecnego polskiego rzą-
du, tworzy znacznie korzyst-
niejsze warunki rozwoju dla 
niemieckiej gospodarki mor-
skiej. W efekcie będziemy za 
chwilę świadkami exodusu 
polskich kwalifikowanych 
pracowników do Niemiec, 
gdzie wspomagać będą roz-
wój gospodarki morskiej na-
szego zachodniego sąsiada.

Nieco optymizmu wniósł 
w krytyczną atmosferę sali 
kpt. ż. w. Mirosław Folta, 
reprezentujący Radę Pra-
cowniczą Polskiej Żeglugi 
Morskiej, liczącego 60 lat 
praktycznie jedynego pol-
skiego armatora. PŻM w 
momencie wprowadzania 
gospodarki rynkowej w 1989 
roku już w 70 proc. funkcjo-
nowała wg. zasad światowe-
go wolnego rynku.

Dzięki zgodzie pracow-
ników na ograniczenia pła-
cowe, PŻM starała się kon-
tynuować inwestycje. W 
początkach lat 90. zamówio-
no 6 Panamaxów typu „So-
lidarność”. W 2003 roku, po 
kilku latach przerwy, zamó-
wiono w stoczniach chiń-
skich 4 masowce 38 tys. 
DWT. Nieprawdą jest, że 
nie chcieliśmy ich budować 
w Polsce. Ale na nasze za-
pytanie stocznie polskie nie 
wyraziły zainteresowania 
budową masowców – mó-
wił Mirosław Folta. W 2005 

roku opracowany został 
program inwestycyjny bu-
dowy 34 masowców, z któ-
rych pierwsze 4 weszły do 
eksploatacji w 2008 roku, 
następnych 5 w 2009 roku,  
a kolejne będa oddawane  
w latach następnych. Nieste-
ty, nie powiodła się też budo-
wa dwóch statków w szcze-
cińskiej stoczni „Nowa”,na 
które podpisany został kon-
trakt, ale stocznia upadła. 
Dziś PŻM posiada 75 nowo-
czesnych statków i jest jedy-
nym dużym polskim arma-
torem. Przewozimy 20 mln. 
ton ładunków rocznie – po-
wiedział pokazując zdjęcia 
najnowszych jednostek PŻM 
kpt.ż.w. Mirosław Folta.

Polskie Stowarzyszenie 
Morskie-Gospodarcze im. 
Eugeniusz Kwiatkowskiego 
rok rocznie funduje nagrody 
„Animus et Semper Fidelis” 
(„Odważny i Zawsze Wier-
ny”) dla ludzi zasłużonych w 
różnych dziedzinach zwią-
zanych z morzem. Nagrody 
mają kształt symbolicznych 
pierścieni, przypominają-
cych zaślubiny z morzem i 
wręczane są w rocznicę wy-
darzeń 10 lutego 1920 roku. 
Z aplauzem zebrani przyjęli 
decyzję o przyznaniu nagro-
dy „Animus et Semper Fide-
lis” Metropolicie Gdańskie-
mu arcybiskupowi Leszkowi 
Sławojowi Głódziowi.

Dziękując za wyróżnienie 
arcybiskup Głódź przypo-
mniał, że w czasach gdy był 
biskupem polowym Wojska 
Polskiego uczestniczył za-
wsze w uroczystościach za-
ślubin z morzem w Pucku, a 
także celebrował uroczysto-
ści pogrzebowe gen. Józefa 
Hallera, po sprowadzeniu 
jego zwłok do Polski. – Na-
leżę do pokolenia, które za-

ślubiny z morzem kojarzyło 
z Kołobrzegiem, gdy słu-
żyłem w wojsku w latach 
1965-67. Tam był pomnik 
zaślubin z morzem, o Pucku 
wtedy nikt nie mówił, o Hal-
lerze tym bardziej. Chciał-
bym podziękować panu ka-
pitanowi Sulatyckiemu za 
tę iskrę, którą rozpala by 
wydobywać nadzieję i do-
dawać wiary w czasach 
trudnych dla gospodarki 
morskiej. I za te konkrety, 
jak choćby organizacja nie-
dawnej konferencji z dy-
rektorami przedsiębiorstw 
morskich, czy dzisiejszego 
sympozjum. Niech ta na-
dzieje trwa i przede wszyst-
kim wiara, że będzie lepiej – 
powiedział arcybiskup.

Kolejną nagrodę „Animus 
et Semper Fidelis” Polskie 
Stowarzyszenie Morskie-
Gospodarcze im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego przyzna-
no Karolowi Guzikiewiczo-
wi, wiceprzewodniczące-
mu „Solidarności” Stoczni 
Gdańsk, uzasadniając:
l za odważną i bezkom-

promisową walkę o zachowa-
nie miejsca narodzin wspa-
niałego, ogólnonarodowego 
zrywu niepodległościowego 
milionów Polaków, powstałe-
go jako związek NSZZ „Soli-
darność”
l za walkę o miejsca 

pracy dla tych, którzy jako 
stoczniowcy trwali i trwa-
ją w tej samej wciąż Stocz-
ni Gdańskiej. Zatrudnienie 
to zmaganie o jeden z fila-
rów polskiej gospodarki, tak 
ważny dla naszego bytu, o 
przemysł okrętowy.Patron 
naszego stowarzyszenia 
Eugeniusz Kwiatkowski, 
budując siłę gospodarczą 
Polski, wiedział po co no-
woczesnemu państwu po-
trzebne jest morze.Postawił 
na politykę morską. Obrona 
stoczni i stoczniowców wpi-
suje się w jego myśl i jego 
dorobek.

– Dziękuję za to wyróż-
nienie – mówił Karol Gu-
zikiewicz. Przyjmuję je nie 
dla siebie, ale dla „Solidar-
ności”, a przede wszystkim 
dla stoczniowców, dla tych 
stoczniowców, którzy się 
nie poddają od 1970 roku, 
dla tych starszych, dla tych 
młodszych i dla tych, któ-
rych tutaj nie ma, bo nie 
wszyscy mogli przyjść, też 
dla ludzi w strukturach nie-
formalnych jak Komitet 
Obrony Stoczni. Wiemy, że 
często narażeni jesteśmy 
na różne obelgi, słyszymy 
to, bywamy ośmieszani i to 
ośmieszanie boli. Ale tak na-
prawdę walczymy o to samo 
o co walczyli nasi koledzy w 
1970 roku. O godną pracę, 
o szacunek. I to wyróżnie-
nie przyjmuję w imieniu nas 
wszystkich, tu siedzących 
moich kolegów stoczniow-
ców, również w imieniu „So-
lidarności”. 

Nagrodę „Animus et Sem-
per Fidelis” otrzymał także 
inż Alojzy Szablewski, wie-
loletni przewodniczący „So-
lidarności” Stoczni Gdań-
skiej, przywódca strajków 
w latach osiemdziesiątych, 
żołnierz Armii Krajowej, 
poseł na Sejm. Uzasadnie-
nie: za wierność Polsce, za 
ofiarność i skuteczne działa-
nie na rzecz zwycięstwa idei 
i ruchu polskiej solidarności 
związkowej i niepodległo-
ściowej.

Nagroda” Animus et Sem-
per Fidelis” przypadła także 
nieobecnym w Polsce państwu 
Bąkom z USA, za wierność i 
służbę naszej umiłowanej Oj-
czyźnie, za zorganizowanie 
wśród Polonii Amerykańskiej 
pomocy materialnej dla po-
szkodowanych mieszkańców 
Sandomierza, którzy podczas 
powodzi utracili cały doro-
bek życia, za pomoc mate-
rialną dla młodzieży akade-
mickiej z Litwy i Polaków 
tam żyjących.

dWie Rocznice
Dokończenie ze str 6
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21 lutego w Teatrze Pol-
skim w Warszawie, a potem 
w kinach całej Polski, odbyła 
się premiera filmu „Czarny 
czwartek. Janek Wiśniew-
ski padł”.Pokaz przedpre-
mierowy obejrzeli miesz-
kańcy Gdyni w 40. rocznicę 
tragicznego, grudniowego 
czwartku 1970 roku, gdy 
od strzałów pod gdyńską 
stocznią i na ulicach miasta 
padali spieszący do pracy 
stoczniowcy i młodzi ludzie 
uczestniczący w masowych 
demonstracjach.

Film „Czarny czwartek”, 
reżyserowany przez Anto-
niego Krauzego według sce-
nariusza Mirosława Piepki i 
Michała Pruskiego, ze zdję-
ciami Jacka Petryckiego jest 
pierwszym wielkim filmem 
fabularnym o masakrze gru-
dniowej w Gdyni. Bierze 
w nim udział 100 aktorów 
i kilkuset statystów, akcja, 
z wielką dbałością o realia, 
rozgrywa sie nie tylko na uli-
cach Gdyni, na trójmiejskich 
cmentarzach, ale i w gabi-
netach ówczesnej władzy. 
W filmie grają: Marta Hon-
zatko z Krakowa jako Stefa-
nia Drywa oraz aktorzy scen 
trójmiejskich Marta Kalmus 
– Jankowska (Irena Drywa) 
i Michał Kowalski (Brunon 
Drywa). Rolę ówczesnych 
polityków grają Wojciech 
Pszoniak (Gomułka) i Piotr 
Fronczewski (Kliszko).

Reżyser filmu, Antoni 
Krauze tak mówi o swoim 
dziele: – Będzie to film wiel-
kich emocji. GNIEW stocz-
niowców, którzy w proteście 
przeciwko podwyżce cen ze-
brali się tłumnie przed siedzi-

bą władz miasta. ROZPACZ 
ludzi, do których strzelano 
na przystanku kolejki elek-
trycznej Gdynia Stocznia. 
DETERMINACJA tłumu 
podążającego z ciałem zabi-
tego w stronę centrum mia-
sta. Wreszcie BEZSILNOŚĆ 
demonstrantów, z którymi 
wojsko i milicja stoczyły w 
środku Gdyni kilkugodzinną 
bitwę, podczas której znowu 
zginęli bezbronni ludzie, a 
dziesiątki rannych zwieziono 
z ulic do przepełnionych szpi-
tali. Zabitych chowano nocą, 
na pustych cmentarzach oto-
czonych przez funkcjonariu-
szy Służby Bezpieczeństwa. 
W pogrzebach uczestniczy-
li tylko najbliżsi, tak aby 
nikt, poza nimi, nie wiedział, 
gdzie znajdują się groby ofiar 
represji. W ten sposób komu-
nistyczna władza starała się 
zatrzeć ślady swojej zbrodni. 

Główny wątek filmu, dra-
mat Brunona i Stefanii Dry-
wów, opowiemy w odmien-
ny sposób. Kamera skupi się 
na twarzach bohaterów, po-
każe ich wzajemne kontak-
ty, drobne gesty, czułości i 
codzienne, rutynowe zacho-
wania. Sposób narracji zmie-
ni się wraz z rodzącym się 
w Stefanii niepokojem o los 
męża. Rytm ujęć stanie się 
pospieszny, coraz gwałtow-
niejszy. Kulminacją będzie 
dramatyczna scena w kapli-
cy cmentarnej, kiedy boha-
terka, oglądając zwłoki Bru-
nona w trumnie, uświadamia 
sobie, że jej dotychczasowe 
życie legło w gruzach.

Autorzy scenariusza 
„Czarnego czwartku” zaczęli 
rozmawiać o pomyśle filmo-

wej rekonstrukcji grudnio-
wej tragedii w Gdyni, wiosną 
2009 roku. Obaj wywodzą 
się z pokolenia, które pamię-
ta tamte wydarzenia. Mirek 
Piepka, jako 17-letni uczeń 
sopockiego liceum uciekł z 
lekcji i pojechał do Gdańska, 
gdzie we wtorek, 15 grudnia, 
był świadkiem rozgrywają-
cego się na ulicach drama-
tu. Podobnie Michał Pruski, 
wówczas 16-latek, uczeń 
tego samego II LO w Sopo-
cie, także – tyle, że w czwar-
tek, 17 grudnia – opuścił lek-
cje i pojechał w inną stronę, 
do Gdyni, cudem unikając 
śmierci od kuli w trakcie pa-
cyfikacji miasta przez wojsko 
i milicję. – Grudzień 1970 
roku tkwił w nas od tamtych 
pamiętnych dni – mówią au-
torzy scenariusza. – Gdy po 
latach los zetknął nas w zu-
pełnie innych rolach i w trak-
cie pracy nad scenariuszem 
innego filmu – zaczęły się 
rozmowy o Grudniu. 

Czwartek 17 grudnia 
1970 roku w Gdyni był na 

pewno najczarniejszym 
dniem w czasach PRL-u – 
mówi Michał Pruski. – Całe 
zło i okrucieństwo ówcze-
snej władzy, jej perfidia i 
nieliczenie się z obywatela-
mi własnego kraju zognisko-
wały się w tym jednym dniu, 
kiedy niczego niespodziewa-
jących się ludzi zwabiono w 
pułapkę, by strzelać do nich 
jak do tarcz strzelniczych.

Muzykę do filmu stwo-
rzył Michał Lorenc. Wstrzą-
sające wrażenie robi „Balla-
da o Janku Wiśniewskim”, 
będąca motywem przewod-
nim filmu, śpiewana przez 
Kazika Staszewskiego.

Film „Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski padł”, 
nad którego realizacją patro-
nat objęła „Solidarność”, ma 
szanasę stać się obok filmów 
Andrzeja Wajdy wielkim 
wydarzeniem artystycznym 
związanym z tragicznymi 
losami polskich ludzi pracy, 
którzy na Wybrzeżu doma-
gali się wolności i szacunku 
dla swego trudu.

to tRzeba 
zobaczyć!



bezPŁatna oFeRta klubu 
Pzu Pomoc w życiu
dla kluboWiczÓW 
nSzz „SolidaRnoŚć” Stoczni Gdańskiej

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaproponować Państwu nowoczesną, atrakcyjna ofertę KLUBU PZU POMOC w ŻYCIU,  skierowaną do człon-
ków NSZZ Solidarność. Uczestnictwo w klubie jest całkowicie dobrowolne i oferuje Państwu korzystanie z szeregu rabatów i usług  
w ramach programu concierge (szczegóły poniżej). 
Potwierdzeniem uczestnictwa w klubie jest Karta, którą Klubowicz otrzyma po miesiącu od przystąpienia do Klubu. 

OFERTA PODSTAWOWA OBEJMUJE: 
1. uprawnienie do korzystania z Programu rabatowego (bezpłatne), 
2. uprawnienie do korzystania z Prywatnego Asystenta Klubowicza (programu concierge) (bezpłatne), 

Ad. 1 Program rabatowy:

Towar lub usługa wysokość zniżki
Wynajem samochodu 10-15%

Naprawa szyby samochodowej 15%

Zakup szyby samochodowej 5%

Części i akcesoria samochodowe i motocyklowe 10-15%

Myjnia samochodowa 10%

Usługi mechaniczne i elektromechaniczne 5-10%

Renowacja powłoki lakierniczej pojazdu 5-10%

Wulkanizacja i serwis ogumienia 5-10%

Ad. 2  Prywatny Asystent Klubowicza (program concierge): 
Prywatny Asystent Klubowicza polega na bezpłatnym organizowaniu usług concierge i usług fachowców na życzenie Klubowicza. 
Pokrycie kosztów zorganizowanej przez Organizatora usługi spoczywa na Klubowiczu. Przed wykonaniem każdej usługi Klubowicz 
otrzymuje informację o jej całkowitym koszcie. Dopiero po akceptacji wysokości kosztów przez Klubowicza, zlecenie usługi jest prze-
kazywane do realizacji. Wykaz świadczeń przysługujących Klubowiczowi w ramach oferty podstawowej znajduje się na stronie 
www.pzu.pl/pzupomoc, jak również można go uzyskać telefonicznie pod numerem PZU Pomoc 801 102 102.

Program concierge: 
l Organizacja dostarczania pod wskazany adres kwiatów
l Organizacja wypoczynku (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych)
l Rezerwacja sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub hotelu
l Rezerwacja stolików w wybranej restauracji
l Organizacja wynajęcia oraz podstawienia limuzyny z kierowcą
l Organizacja wynajęcia oraz podstawienia samochodu zastępczego w kraju i zagranicą
l Organizacja kierowcy zastępczego
l Organizacja tłumaczenia pisemnego i ustnego
l Organizacja usług fachowca, tj.: hydraulik, slusarz, elektryk

Usługi informacyjne (bezpłatne): 
l Udzielanie informacji o podróżach, turystyce i pogodzie (klimat w danym kraju, temperaturyw danych miejscowościach, warunki 

pogodowe na drogach, obowiązkowe szczepienia, wizy, atrakcje turystyczne, adresy biur podróży, możliwości rezerwacji hoteli i sa-
mochodów)

l Udzielanie informacji o rozrywkach i wydarzeniach kulturalnych (adresy i repertuar kin, teatrów, aktualne wystawy, adresy klubów, 
lokalizacja i terminy koncertów, możliwości rezerwacji biletów)

l Udzielanie informacji teleadresowych (adresy firm, urzędów, instytucji publicznych)
l Udzielanie informacji biznesowych (aktualne kursy walut)
l Udzielanie informacji dotyczących procedur w  razie wypadku samochodowego
l Udzielanie informacji dotyczących procedur postępowania w przypadku zgubienia dokumentów
l W celu skorzystania z Oferty w zakresie Prywatnego Asystenta Klubowicza Klubowicz powinien skontaktować się z PZU Pomoc 

pod numerem 801 102 102 (opcja: PZU Pomoc) lub (0 22) 2 102 102.

B. OFERTA PROMOCYJNA OBEJMUJE:
Dodatkowe świadczenia oferowane Klubowiczom ponad zakres świadczeń objętych ofertą podstawową. Informacja o aktualnej ofer-
cie promocyjnej znajduje się na stronie www.pzu.pl/pzupomoc, jak również można ją uzyskać telefonicznie pod numerem PZU Pomoc 
801 102 102. Informacje o aktualnej ofercie promocyjnej mogą być przekazywane także 
w Materiałach Informacyjnych.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z OFERTY KLUBU PZU POMOC w ŻYCIU !

Zapisy na kartę klubowicza u Przewodniczących Wydziałowych NSZZ Solidarność  lub w siedzibie Komisji Międzyzakładowej.
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Przekaż 1%
Podziękowanie

W imieniu Paulinki Skocz dziękujemy wszystkim ludziom 
wielkiego serca za przekazanie 1 procenta podatku na jej 
leczenie i rehabilitację. Pomogło nam to również przy zaku-
pie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
Okazana pomoc jest wyrazem dużej życzliwości i wrażliwo-
ści na potrzeby niepełnosprawnego dziecka.
Dzięki Państwa hojności nasza córeczka będzie mogła le-
piej rozwijać się i robić postępy. 

Z wyrazami szacunku:
wdzięczni rodzice Paulinki

Prosimy również w tym roku o pomoc dla naszej córeczki
Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904
Dla Pauliny Skocz

ttt

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka powstała w kwietniu 
2008 roku. Nasza Fundacja mieści się w Gdańsku przy  
ul. Abrahama 56. Działamy przy Domu im. J. Korczaka Re-
gionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej  
w Gdańsku. Maluchy przebywające w Placówce dzielą się 
na dwie grupy, na te które mają szanse na rodziny zastęp-
cze i adopcyjne oraz na te, które z powodu stanu zdrowia 
nigdy nie znajdą swojego Domu. Dla tych dzieci staramy się 
stwarzać namiastkę prawdziwego domu poprzez zapewnie-
nie jak najlepszych warunków ich rozwoju. Tym różni się na-
sza Fundacja od innych, doraźnie służącym dzieciom.

Wesprzyj fundację, przekaż nam 1% podatku 
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000301475

Partnerzy społeczni mają tydzień na wy-
pracowanie przedstawienie stanowisk w 
sprawie zaprezentowanych na obradach 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych(KT) rządowych założeń 
zmian w systemie emerytalnym.  
W terminie do 2 marca rząd odniesie się 
do propozycji związków zawodowych  
i pracodawców. 

kolejna biała księga przedstawiona przez „Solidarność”

Wobec propozycji reformy oFe  

prostu na stabilnym syste-
mie, gwarantującym ubez-
pieczonym godziwe emery-
tury.

Podczas obrad Komi-
sji Trójstronnej szef „Soli-
darności” przekazał wice-
premierowi Waldemarowi 
Pawlakowi białą księgę z 
przykładami łamania przez 
gabinet Donalda Tuska trybu 
obowiązkowych konsultacji 
z partnerami społecznymi.

Opracowanie zawiera 50 
przykładów złamania przez 
rząd zasad obowiązkowych 
konsultacji aktów praw-
nych, przesłanych „So-
lidarności” w okresie od 
czerwca do grudnia 2010 
roku. Zastrzeżenia dotyczą 
nie tylko projektów roz-
porządzeń, ale i ustaw, w 
tym Kodeksu pracy. Więk-
szość odnotowanych na-
ruszeń dotyczy skracania 
czasu konsultacji oraz nie-
prawidłowych zastrzeżeń 
przedstawicieli rządu, we-
dług których niezgłoszenie 
uwag przez związek trakto-
wane było jako akceptacja 
projektu. Często podawano 
też niewłaściwą podstawę 
prawną trybu konsultacji.

To kolejna biała księga 
przykładów nieprzestrze-
gania przez rząd obowiąz-
ku konsultacji ze związkami 
zawodowymi zmian w pra-
wie. Poprzednia obejmowała 
okres od czerwca 2008 r. do 

Zdaniem związku, zmia-
ny w systemie ubezpieczeń 
służą przede wszystkim po-
kryciu bieżącego niedobo-
ru w kasie państwa. Zbyt 
mało uwagi poświęca się 
natomiast potrzebie wpro-
wadzenia rozwiązań, któ-
re zapewnią stabilność i 
bezpieczeństwo systemu, a 
ubezpieczonym odpowied-
nią wysokość świadczeń. 

– Zastrzeżenia „Solidar-
ności” są wciąż aktualne. 
Oczekujemy wprowadze-
nia pełnego dziedziczenia 
środków, obniżenia opłat 
OFE, wprowadzenia bez-
piecznych subfunduszy w 
kapitałowej części syste-
mu oraz objęcia większymi 
gwarancjami waloryzacji 
składek lokowanych w sys-
temie ZUS – mówi Henryk 
Nakonieczny, członek pre-
zydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. – Po 
dzisiejszym posiedzeniu 
wydaje się, że nasze postu-
laty są przez rząd traktowa-
ne poważnie. Niebawem zo-
baczymy, czy znajdą się w 
ostatecznym kształcie pro-
jektu ustawy.

– Nasze stanowisko nie 
wynika z tego, czy jeste-
śmy, czy też nie, sympaty-
kami Otwartych Funduszy 
Emerytalnych – dodaje prze-
wodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ „S” Piotr Duda. 
– „Solidarności” zależy po 

maja 2010 roku. Liczyliśmy 
na interwencję w poszcze-
gólnych ministerstwach i 
koniec tych złych praktyk. 
Niestety, kolejny raport po-
kazuje, że rząd wciąż nie dba 

o dialog społeczny. – Jeśli 
rządowi zależy na współpra-
cy z partnerami społeczny-
mi, takie praktyki muszą się 
skończyć – podkreśla Piotr 
Duda. 
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Pani Sędzia widać nor-
malna przedstawicielka 
prawa zaproponowała aby 
sprawę umorzyć z powodu 
niskiej szkodliwości spo-
łecznej czynu ale obecny na 
rozprawie z-ca komendan-
ta Straży Miejskiej w Mal-
borku w wyprasowanym 
elegancko mundurze i trzy-
mając przepisowo czapkę z 
dużym daszkiem, stanowczo 
zaprotestował. Według niego 
zorganizowana grupa prze-
maszerowała przez centrum 
miasta, dewastując płoty i 
urządzenia elektryczne. 

Widać było gołym okiem 
jak facet był zacietrzewiony 
w swoim oskarżeniu a nie 
wyglądał na funkcjonariusza 
starej daty, któremu nazwa 
„Solidarność” do dzisiaj solą 
w oku stoi. 

Widocznie chodzi tu o 
coś innego, pewnie o przy-
podobanie się obecnej wła-
dzy, niektórzy mają to we 
krwi a ten przedstawiciel 
straży miejskiej jest tego do-
wodem, a może to „platfor-

zamieszki w malborku (c.d.)

Odbyła się 8 lutego druga rozprawa, tak zwana rozprawa główna w wydziale II Karnym  
w Malborku przeciwko Fryderykowi Radziuszowi. 

miany” burmistrz nakazu-
je? – nie ma innych efektów 
pracy w mieście to chociaż 
tym Tuskowi się pochwali? 
Sprawa w każdym bądź ra-
zie nie została zakończona, 
przeciwko jednemu świad-
kowi ze straży miejskiej 
przeciwstawiamy 21 świad-
ków którzy poświadczą, że 
w trakcie wyjazdów w celu 
poparcia Jarka Kaczyńskie-
go nie dewastowaliśmy żad-
nych płotów ani urządzeń w 
żadnym z kilkunastu odwie-
dzanych miast. Mamy też 
szczęście, że akurat w Mal-
borku towarzyszyła nam 
gdańska telewizja, ich nagra-
nia i poświadczenie dzienni-
karzy i operatorów może być 
w sprawie decydujące, w ra-
zie potrzeby poprosimy i ich 
na świadków. 

Na pozostawienie dwu-
dziestu kilku plakatów przy-
mocowanych plastykowymi 
taśmami spinającymi uzy-
skaliśmy zgodę od urzędu-
jącej w budynku burmistrza 
Malborka pani kierownik, 

do której nas skierowano.  
W rozmowie z ww. osobą 
uczestniczyło 17 z 21 przed-
stawionych świadków. 

Mało tego, uzyskaliśmy 
zapewnienie, że plakaty nie 
będą zdjęte do poniedziałku 
(zdjęto je w ciągu godziny). 
Następna sprawa miała się 
odbyć 28 lutego ale z infor-
macji które do nas dotarły, 
Sąd Rejonowy w Malborku 
zwrócił się do równorzędne-

go sądu w Gdańsku o przeję-
cie sprawy a tu już podobne 
sprawy się odbywały, pa-
miętamy Adamowicza który 
pozwał dwa lata temu Ka-
rola Guzikiewicza do sądu 
za zniszczone mienie miasta 
(kłódka za 10 zł.), pamięta-
my inne podobne, ze stanu 
wojennego jeszcze. Czasy 
niby inne ale władza to jed-
nak władza.

Poseł andrzej Jaworski pomaga stoczniowcom dewastować płoty. Rycerze bronią zamku.

Przemarsz zorganizowanej grupy przez miasto.
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