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Podczas obrad KK w Łodzi 
związkowcy przyjęli uchwałę 
w sprawie przeprowadzenia 
akcji protestacyjnej. Zdecy-
dowano o przeprowadzeniu, 
najprawdopodobniej w maju, 
16 dużych manifestacji przed 
urzędami wojewódzkimi. Pro-
testy odbędą się w tym samym 
dniu. Niewykluczona jest też 
ogólnopolska manifestacja 
w Warszawie. O szczegółach 
działań zdecyduje prezydium 
Komisji Krajowej.

W uchwale zaznaczono, 
że rząd nie realizuje w sposób 
wystarczający konstytucyjne-
go obowiązku ochrony osób 
najuboższych. W dokumen-
cie związkowcy wezwali rząd 
m.in. do czasowego obniżenia 
podatku akcyzowego na pali-
wo, skierowania dodatkowych 
środków na walkę z bezrobo-
ciem i podwyższenia kryteriów 
dochodowych upoważniają-
cych do świadczeń z pomocy 
społecznej oraz ich wzrostu.

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” przyjęła rów-
nież sprawozdanie z wykona-
nia budżetu za 2010 rok oraz 
projekt budżetu na rok 2011. 

Prawnicy „Solidarności” 
sprawdzą, czy powołanie Basila 
Kerskiego na dyrektora Europej-
skiego Centrum Solidarności nie 

łamie statutu ECS – zdecydowa-
no podczas obrad Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” w Łodzi. 

Jak mówił w czasie obrad 
KK Jerzy Langer, członek Rady 
ECS z ramienia „Solidarności”, 
podczas rozstrzygania konkur-
su naruszono prawdopodobnie 
statut ECS. – Jest tam zapis, 
że dyrektora powołuje prezy-
dent Gdańska w uzgodnieniu 
z pozostałymi założycielami, 
a więc m.in. również z NSZZ 
„Solidarność”. Tego uzgodnie-
nia nie było – powiedział Lan-
ger. Jak dodał, Basil Kerski od 
pewnego czasu był przez pre-
zydenta Gdańska kreowany na 
następcę o. Zięby. – Szkoda, że 
Paweł Adamowicz nie postawił 
na kogoś z Polski, kogoś kto był 
świadkiem wydarzeń z 1980 
roku – zaznaczył Langer.

Szef związku Piotr Duda 
zaproponował, by prawnicy 
„Solidarności” zbadali, czy 
powołanie Kerskiego nie na-
ruszało postanowień statutu 
ECS. – Na jednym z najbliż-
szych posiedzeń Komisji Kra-
jowej zajmiemy się udziałem 
związku w ECS. Sprawdzimy 
silne i słabe strony naszego 
zaangażowania i zdecyduje-
my, co robić dalej – zapowie-
dział Duda.

Członkowie Komisji Kra-
jowej dyskutowali też o ko-
lejnej edycji Akcji Certyfika-
cyjnej Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom. Związek wy-
stosował do prezydenta Broni-
sława Komorowskiego prośbę 
o patronat nad konkursem. 
„Solidarność” czeka teraz na 
jego odpowiedź.

Grzegorz Napieralski spo-
tkał się ze związkowcami 
Stoczni Gdańsk, w tym z człon-
kami „Solidarności”. Szef SLD 
rozmawiał najpierw z władza-
mi Stoczni Gdańsk, a potem z 
przedstawicielami wszystkich 
związków zawodowych dzia-
łających w firmie. Zwiedził też 
historyczną Salę BHP Stocz-
ni. – Pochodzę ze Szczecina 
i sprawy stoczniowe leżą mi 
na sercu – mówił Napieral-
ski na konferencji prasowej.  
– Jednym z głównych tema-
tów była kwestia Karty Praw 
Podstawowych. SLD był 
zawsze za jej podpisaniem  
i związkowcy również doma-
gają się jej przyjęcia. 

Dziennikarze pytali, czy 
spotkanie szefa SLD z „So-
lidarnością”, której działa-
cze sympatyzują z Prawem  
i Sprawiedliwością, nie należy 
odczytywać jako nieformalne-
go porozumienia obu partii.  

– Absolutnie nie można tak 
tego czytać, to by było ob-
raźliwe dla związkowców 
– stanowczo zaprzeczył Na-
pieralski. – Rozmawialiśmy 
o prawach pracowniczych,  
a obecność członków „Soli-
darności” na spotkaniu nie ma 
tu nic do rzeczy. 

– Jestem związkowcem  
i moim obowiązkiem jest roz-
mawiać z każdym, kto chce 
zabiegać o prawa pracownicze, 
niezależnie z jakiej partii pocho-
dzi - stwierdza Roman Gałęzew-
ski, szef „S” w Stoczni Gdańsk, 
który na spotkaniu pierwszy 
zabrał głos. – Dzisiaj najwięk-
szym problemem związków 
jest brak dialogu, a to wynika  
z polaryzacji sceny politycznej 
na dwa obozy, PiS i PO. Mówi-
łem o tym Napieralskiemu oraz  
o wielu        bolączkach pracowników:  
o umowach na samozatrudnie-
nie czy nie przestrzeganiu prawa 
pracy w firmach. 

„S” ogłosiła StAN GotoWości protestacyjnej
 NSZZ „Solidarność” 
alarmuje: szybko 
rosną ceny, drama-
tycznie pogarsza się 
sytuacja polskich 
rodzin. Związek ogło-
sił stan gotowości 
protestacyjnej.

NAPieRAlSki  
w Stoczni Gdańsk

Replika krzyża, który powiesili strajkujący  
w sierpniu 1980 r. robotnicy, została poświę-
cona w historycznej Sali BHP.

Na uroczystości w Sali BHP zgromadzili się m.in. członkowie 
stowarzyszeń kombatanckich z Trójmiasta oraz przedstawiciele 
krajowych i regionalnych władz związku; zastępcy przewodniczą-
cego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz i Bogdan Biś oraz 
Krzysztof Dośla. Wśród gości był również Tadeusz Fiszbach.

Poświęcając replikę krzyża z sierpnia 1980 bp Ryszard Ka-
syna, biskup pomocniczy diecezji gdańskiej zaznaczył, że 30 lat 
temu znaku krzyża nie mogło zabraknąć na tej Sali. – Krzyż jest 
znakiem nadziei. Przypomina o Bogu, ale również przypomina o 
drugim człowieku. Dlatego nasze życie musi być oparte na miło-
ści, przyjaźni, zrozumieniu i solidarności – powiedział bp. Kasyna.

Krzyż w Sali BHP został zawieszony podczas strajku w sierp-
niu 1980 r. Przetrwał nawet stan wojenny po czym zaginął. Nie-
stety do dzisiaj nie odnaleziono oryginalnego krzyża, dlatego w 
wyremontowanej Sali BHP zawisła replika. 

Replika krzyża w Sali BHP
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 Dotychczasowe zasady nie 
są akceptowane przez olbrzy-
mią większość pracowników 
wydziałów produkcyjnych, ale 
również zdaniem specjalistów 
nie sprzyjają efektywności 
pracy, racjonalnemu wyko-
rzystaniu nowoczesnych urzą-
dzeń produkcyjnych, a także 
powodują społeczne napięcia 
wynikające nie tylko z powo-
du wysokości zarobków ale i z 
odczucia marnowanego czasu, 
nieuzasadnionych technicznie 
decyzji, lekceważenia poczucia 
zdrowego rozsądku. Związki 
zawodowe zrzeszające stocz-
niowców, w tym członkowie 
dominującej „Solidarności”, z 
akceptacją przyjęły zapowiedź 
kierownictwa o podjęciu prac 
nad przygotowaniem nowego 
systemu płacowego w stoczni, 
co powinno nastapić do końca 
pierwszego półrocza 2011 roku.

Redakcja „Rozwagi”, 
pisma Organizacji Między-
zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej po-
prosiła grupę pracowników 
zatrudnionych głównie na 
wydziałach produkcyjnych, 
by wypowiedzieli się na te-
mat dotychczasowych zasad 
płacowych i przedstawili 
propozycje ewentualnych 
zmian, które mogłyby być 
interesujace dla zespołu opra-
cowujuącego nowy system 
płac. W naszym spotkaniu 
uczestniczyli: Włodzimierz 
Kluk z K1, Zbigniew Ste-
fański z PM, Jacek Ługin 
z PW, Przemysław Folwar-
ski z K1, Leszek Samson z 
PW, Jan Górczak z K1, Jan 
Konkel z K1, Jan Kolka z 
K1, Marek Siudziński z PW, 
Jerzy Fiałkowski z K3, Ma-
riusz Reszczyński z K3, Ja-

rosław Miłosz z K3 i Henryk 
Radliński z K1.

Staraliśmy się odnotować 
różne wątki z gorącej dysku-
sji, w której przewijały się za-
równo uwagi krytyczne na te-
mat istniejącego systemu, jego 

genezy i różnych wynaturzeń, 
jak i sugestie na temat oczeki-
wań i pożądanych kierunków 
zmian. Czynnikiem dominują-
cym i wpływającym na burzli-
wość wypowiedzi było poczu-
cie nieracjonalności obecnego 
systemu płacowego, jego nie-
sprawiedliwości w wielu przy-
padkach, a także hamującego 
wpływu na efektywność wy-
konywanej pracy. Wiele uwa-
gi poświęcono negatywnemu 
wpływowi obecnego systemu 
na zarobki pracowników.

Oto zapis rozmowy jak od-
była się 17 marca w redakcji 
„Rozwagi”:

– Pod względem 
systemu płac  
i poziomu zarob-
ków, to przeskoczy-
liśmy tylko Koreę 
Północną – i to 
tyle. Powtarzam –         
Koreę Północną, 
nie Południową...

– No dobra, żarty potem. 
Ja jestem przedstawicielem 
tych pracownikółw, którzy 
nadzorują produkcję. Chciał-

Zapis gorącej dyskusji

Jak płacić tym,  
którzy produkują

Jednym z najbardziej nabrzmiałych problemów w stoczni, obok restruk-
turyzacji organizacyjno-technicznej i inwestycyjnej jest system płac, 
zwłaszcza obowiązujący na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych.

Ciąg dalszy na str. 4
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bym przypomnieć że przed 
dziesiĘciu laty dyrektorzy 
stoczni roztaczali przed nami 
optymistyczną wizję zarob-
ków na poziomie 32 zł na 
godzinę. Potem, za czasów 
prezesa Jaworskiego, zarabia-
liśmy 21,66 zł na godzinę, a 
dzisiaj zdarza się że zarabia-
my po 3, po 8 zł za godzinę. 
A musimy wziąć pod uwagę 
jeszcze jedną rzecz: wydaj-
ność pracy nie zmalała, mogę 
to stwierdzić jako przełożony 
brygady. Wzrosła wydajność 
na profilach, a zarobki pozo-
stały niskie. A trzeba też wziąć 
pod uwagę, że gdy wejdziemy 
do strefy euro i przeliczymy 
nasze złotóweczki na euro to 
okaże sie, że te 32 zł na godzi-
nę, o których mówiło się przed 
10 laty to wcale nie jest dużo.

– Warto zwrócić uwagę na 
coraz wyższą jakość wykony-
wanych przez stoczniowców 
prac. Zgodnie z dyrektywą 
Unii Europejskiej blachy ka-
dłubowe muszą być tak przy-
gotowywane by farba trzyma-
ła na nich 15 lat. I to się u nas 
robi. Ale dopłaty za trudniej-
szą, bardziej skomplikowaną 
pracę nie otrzymaliśmy. Pod-
nosi się normy i wymagania 
przy pracach produkcyjnych, 
śrubuje wydajność pracy, a 
jednocześnie zwiększa się za-
trudnienie na stanowiskach 
nieprodukcyjnych, techno-
logów przybywa tylu, że nie 
mają gdzie siedzieć...

– Jeżeli mamy zmieniać 
system płac to widziałbym to 
w ten sposób: przechodzimy 
na całkowitą dniówkę i pra-
cownik który rozpoczyna pra-
cę, wie za ile pracuje. Jeżeli 
będzie pracował trochę wię-
cej, to musi mieć świadomość 
że dostanie premie motywa-

cyjną plus premię wydajno-
ściową. To nie może być tylko 
jedna premia...Nie może być 
tak, że ja pracuję i nie wiem ile 
dostanę na koniec miesiąca!

– Najgorsze to jest to, że 
kadra, technolodzy są cały 
czas pod presją i się obawia-
ją że ludzie za dużo zarobią. 
Nasza wydajność rośnie, a 
zarobki nie. Ile musielibyśmy 
pracować, żeby zarobić te 30 
złotych za godzinę? A normy 
są opracowywane tak, że przy 
statku który rozpoczyna serię 
od razu się obcina 10 czy 15 
procent, to jak można efek-
tywnie pracować skoro nie 
ma pieniędzy na zapłacenie za 
taką pracę.

– Przy nowoczesnych jed-
nostkach i wymaganej jakości 
nie da się pracować z zasto-
sowaniem dotychczasowych 
stawek akordowych. Wyma-
gania techniczne armatorów 
są coraz większe, bardziej 
skomplikowane, inne są tech-
nologie spawania, co powodu-
je zwiększenie pracochłonno-
ści. Majster dostaje ileś godzin 
i od kilograma jest cały blok 
naliczany, bez uwzglednienia 
skomplikowanych fragmen-
tów konstrukcyjnych. Niektó-
re elementy w montażu czy 
przy spawaniu zajmują pół 
dniówki czy całą, a naliczenia 
są jak za prace najprostsze. 
Biuro konstrukcyjne operuje 
jednostkami wagowymi przy 
wycenie, nie uwzgtlędniając 
rzeczywistych różnic w złożo-
ności elementów konstrukcyj-
nych kadłuba.

– Podobnie jest też przy 
konstrukcjach stalowych. W 
elementach mostowych są takie 
pozycje skomplikowane, bla-
chy są grube 30, 25 milimetrów, 
one są przykrywane, niedostęp-

ne, trzeba palić to na połowę, 
w efekcie część roboty na kon-
strukcjach stalowych robimy za 
darmo, taka jest prawda...

– Bo teraz bywa 
tak, że majster do-
staje jakieś godziny, 
kilkaset czy kilka 
tysięcy i one zanim 
dotrą do nas gdzieś 
po drodze giną...
Uważam że majster 
płacowo powinien 
być uzależniony od 
zarobków pracow-
ników. Wtedy byłby 
zainteresowany  
w dobrym zorgani-
zowaniu pracy, w 
tym żeby nie brako-
wało materiału. 

– Ja proponuję, odejdźmy 
w tej dyskusji od sfery orga-
nizacyjnej, zostańmy przy 
sferze płacy. Ja opowiadam 
się za dniówką, nie szukajmy 
nowych, niesprawdzonych 
systemów, ten jest dobrze 
wypróbowany i warto go za-
stosować. Bo im wiecej skom-

plikowania w systemie, wiecej 
premii, dodatków, to jest dłuż-
szy bat na pracownika.

– Ale nie obiecujmy sobie 
gruszek na wierzbie. Wpro-
wadzenie dniówki wyma-
ga rzetelnych konsultacji z 
pracownikami na produkcji. 
Nie może być tak, że będzie 
dniówka, a nie będzie satys-
fakcjonujących pieniędzy...

Ludzie w spółkach zatrud-
nionych w stoczni materiał 
zawsze mają, a my czekamy, 
tracimy czas i pieniadze. Gdy-
by majster był uzależniony od 
naszych zarobków, to sam na 
plecach taskał by potrzebny 
materiał.

– Moim zdaniem całe 
zło zaczyna się od momentu 
podpisania kontraktu. Tech-

Jak płacić tym,  
którzy produkują
Dokończenie ze str. 3
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nolodzy dostają potem limit i 
muszą się w nim zmieścić. A 
efektem są nasze płace. Co z 
tego że się zawoła na halę tech-
nologa. Przyjdzie, popatrzy, 
pokiwa głową, ale najczęściej 
nie dołoży, bo się nie zmieści w 
limicie...My nie mamy techno-
logów, którzy rzetelnie by wy-
cenili pracę, oni trzęsą się nad 
limitami, dzielą to co dadzą im 
z kontraktu...

– Istotną sprawą jest we-
ryfikacja fachowości montera 
czy spawacza. a to jest bardzo 
proste. Wystarczy zaglądnąć w 
książeczkę i wszystko jasne. 
Weryfikacja fachowości powin-
na odbywać się otwarcie, przy 

jest jednak inaczej. Są dopłaty 
za uprawnienia PRS, sa dodat-
ki śniadaniowe, a do tego za-
robki wyższe niż u nas. I jakoś 
to wytrzymują...

– Uważam że związek „So-
lidarność” powinien wystąpić 
z inicjatywą referendum czy 
jesteśmy za dniówką. Załoga 
powinna się wypowiedzieć. 
Tylko jasno powinny być 
określona jej wysokość. Bo 
jak się dzisiaj mówi komuś ile 
zarabiamy w stoczni, to nikt 
nie chce wierzyć. 

– A ja uważam, że pierw-
szym błędem w sprawie stocz-
ni to było nie podciągniecie 
nas pod program Grada, jak w 

dy można mówić o wydajno-
ści.

– Panowie, wracajmy do 
tematu. Spotkaliśmy się by mó-
wić czego oczekujemy po zmia-
nie systemu wynagrodzeń...

-Większość z nas uważa że 
należałoby wprowadzić staw-
kę godzinową. Ale to zależy 
ile nam dadzą. Bo jak będzie 
tak jak obecnie to nie ma sen-
su. Mówiliśmy o 32 złotych 
za godzinę, to wcale nie jest 
dużo. Zwłaszcza jeżeli odnie-
sie się do przeliczenia w euro. 
Do tego powinna być premia, 
motywacyjna i wydajnościo-
wa, a także sprecyzowany sys-
tem podziału premii.

– Spróbujmy podsumować 
to o czym tu mówiliśmy. A 
więc przede wszystkim sys-
tem dniówkowy, poziom do 
negocjacji 32 złote za godzinę. 
Urealnienie grup przy przy-
chodzeniu do stoczni. Ktoś kto 
przychodzi z zewnątrz musi 
być oceniany rzetelnie, a nie 

dostawać pieniądze większe 
niż pracownik w czterdziesto-
letnim stażem. Nie da się bez 
końca zwiększać wydajno-
ści, zwłaszcza przy ciągłych 
brakach organizacyjnych. To 
się musi też zmienić. Bo nie 
może być tak jak do tej pory, 
że przychodzi paleta materia-
łu, a majster mówi – ale pię-
niedzy juz nie ma...Wiadomo 
jak motywować człowieka do 
pracy. Jak bym wiedział że za-
robię 4,5 czy 5 tysięcy złotych 
to miałbym motywacje do 
pracy. A jak mamy dostać we 
dwóch 3 tysiące za miesiąc, 
to o czym tu mówić...Mamy 
świadomość, że będziemy bu-
dować statki o coraz bardziej 
skomplikowanych kształtach, 
o zagęszczonej konstrukdji 
z coraz cieńszych blach. To 
praca wymagająca i dobrych 
kwalifikacji i spokoju i pienię-
dzy. I nowy system płac, który 
jest przygotowywany, musi to 
uwzględniać.

– Dobrze mówią, 
stawka godzinowa 
32, to nie jest wygó-
rowane. A w każ-
dym razie wiadomo 
do czego się można 
odnieść, wokół 
czego rozmawiać. 
Bo tak jak jest do 
tej pory to dalej nie 
może być.

Od redakcji: 
Inwestor po kupnie stocz-

ni obecywał, że zarobki będą 
zbliżać się do europejskich, 
aby zapobiec emigracji fa-
chowców. Wydajność pracy w 
stoczni rośnie, w ślad za tym 
powinny rosnąć i zarobki. Jest 
jednak dziś inaczej.

wszystkich w brygadzie. Poza 
tym wystarczy popatrzeć na 
spoinę i wszystko wiadomo...

– A co jeżeli ktoś ma układy? 
– To nie powinniśmy na to się 
godzić, ukrywać tego. Trzeba 
o tym głośno mówić, domagać 
się sprawiedliwej oceny. Bo 
inaczej dalej będą przyjmowani 
„statyści”, nie ludzie do pracy, 
jak to się często teraz dzieje. A 
dostają grupy o cztery wyższe 
niż dobrzy pracownicy zatrud-
nieni od wielu lat. I mistrz musi 
takiego „statystę” pokrywać 
z pieniędzy brygady, z naszą 
szkodą oczywiście. I dlatego 
weryfikacja powinna objąć w 
pierwszym rzędzie takich ludzi.

– A w stoczniach, które 
jeszcze dzięki Bogu działają, 

Szczecinie czy Gdyni. Bo w 
takiej sytuacji, przy przejęciu 
nas przez Ukraińca, miałbym 
wolną rękę. Dostałbym te kil-
kadziesąt tysięcy jak w Gdyni 
i bym sobie na pewno pracy 
poszukał i nie tkwił tutaj w 
tej chwili. A my zaczęliśmy 
się poddawać, ukręcano nas, 
ukręcano, aż doprowadzono 
ludzi do nędzy...A potem jesz-
cze zgodziliśmy sie na obniż-
kę płac...

– To już przeszłość. Ale 
trzeba patrzeć co dzieje się 
dzisiaj. I jak się przyjmuje 
wciąż ludzi do biur, pełno tam, 
kosztem produkcji. Byłem w 
niemieckich stoczniach, niech 
mi ktoś tam pokaże te tłumy 
urzędników w biurach... Wte- fot. Paweł Glanert
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czuwamy!

– Uważam, że konsekwencją orzeczenia o 
niezgodności z Konstytucją dekretów o stanie 
wojennym powinien być wniosek do Trybunału 
Stanu dla twórców stanu wojennego – stwier-
dził poseł Andrzej Dera (PiS). Konstytucjona-
liści uważają, że wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego stanowi podstawę dla podjęcia takich 
działań pisze „Nasz Dziennik”.

Państwa nie miała prawa roz-
szerzać konstytucyjnych prze-
słanek wprowadzenia stanu 
wojennego o nowe przesłanki, 
nieznane w Konstytucji PRL – 
dodał Granat, podkreślając, że 
z tej racji jej „działanie prawo-
twórcze było nielegalne”.

– To orzeczenie stanowi 
jakiś przyczynek, jakiś krok, 
który sprzyjałby możliwości 
pociągnięcia do odpowie-
dzialności przed Trybunałem 
Stanu osób, które podjęły taką 
decyzję – podkreślił konsty-
tucjonalista dr Marek Do-
browolski (KUL). Podstawą 
odpowiedzialności konstytu-
cyjnej jest naruszenie Konsty-
tucji, Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził naruszenie Ustawy 
Zasadniczej, więc jest pod-
stawa do tego, żeby podejmo-
wać takie próby, co prawda ta 
podstawa była i wcześniej, ale 
teraz zostało to nazwane przez 
kompetentny organ – podkre-
ślił prawnik. 

Odmiennego zdania w tym 
względzie jest prezes Trybu-
nału Andrzej Rzepliński, który 
uważa, że nie można wznowić 
kwestii odpowiedzialności 
konstytucyjnej twórców stanu 
wojennego, ponieważ w 1996 
r. Sejm, głosami ówczesnej 
koalicji SLD – PSL, nie zgo-
dził się na postawienie przed 
Trybunałem Stanu Wojcie-
cha Jaruzelskiego, Czesława 
Kiszczaka i innych członków 
WRON. 

– Ale wówczas były inne 
przesłanki, wtedy nie było też 
tego orzeczenia TK – oponu-

je Dera. Dobrowolski zwraca 
uwagę, że działania nie za-
kończyły się jakąś formalną 
decyzją, więc można do ta-
kich działań wrócić. – Z jed-
nej strony, jest to niezależne 
od takiego orzeczenia, ale z 
drugiej strony, taki wyrok TK 
powoduje, że jest to jednak 
krok do przodu – podkreślił. 
Konstytucjonalista zaznacza, 
że odpowiedzialność konsty-
tucyjna jest realizowana decy-
zją polityczną.

 Orzeczenie Trybunału to 
pośmiertny tryumf Janusza 
Kochanowskiego, rzecznika 
praw obywatelskich, który 
zginął w katastrofie smoleń-
skiej. To na jego wniosek TK 
badał legalność wprowadze-
nia stanu wojennego.

W ocenie historyka prof. 
Antoniego Dudka, wyrok Try-
bunału pokazuje, że kilkana-
ście lat temu politycy podjęli 
błędną decyzję. – To potwier-
dza, że w 1996 r. Sejm pod-
jął błędną decyzję, uchylając 
możliwość postawienia przed 
Trybunałem Stanu m.in. gen. 
Jaruzelskiego i Kiszczaka – 
podkreśla historyk. W jego 
opinii jednak, reaktywacja 
tego postępowania obecnie 
byłaby dublowaniem procesu 
karnego. – Mnie interesuje, 
czy ten proces zakończy się 
jakimkolwiek wyrokiem w 
dającej się przewidzieć przy-
szłości, zważywszy na wiek 
oskarżonych – dodaje Dudek.

To, że wyrok Trybunału na 
pewno będzie, przynajmniej 
pośrednio, wpływał na toczą-
cy się proces karny twórców 
stanu wojennego, potwierdza-
ją sędziowie TK. – To może 
być jedna z okoliczności, ale 
nie decydująca, bo TK nie 
zajmuje się oceną zawinienia, 
która jest ważna dla sądu w 

Dekrety o stanie wojennym niezgodne z Konstytucją

trybunał obciążył Jaruzelskiego

– To bardzo ważny wy-
rok – komentuje przewodni-
czący NSZZ “Solidarność” 
Piotr Duda. – Mam nadzieję, 
że ostatecznie zakończy dys-
kusję, czy stan wojenny był 
mniejszym złem. Był złem, 
był niezgodny z prawem. Po-
zbawił Polskę szans na rozwój 
na wiele lat, opóźnił demokra-
tyzację, zmusił ludzi do emi-
gracji, doprowadził do wielu 
ludzkich dramatów. Dlatego 
dla działaczy “Solidarności” 
z tamtych czasów dzisiejszy 
wyrok niesie moralną satys-
fakcję. Ważne też, że dla osób 
poszkodowanych w czasie sta-
nu wojennego otwiera się teraz 
droga do uzyskania odszkodo-
wań i zadośćuczynienia. Po 30 
latach mogą walczyć o spra-
wiedliwość – podkreśla Piotr 
Duda.

– Osoby, które z tak rażą-
cym naruszeniem prawa wpro-
wadziły stan wojenny, po-
winny być postawione przed 
Trybunałem Stanu – podkreśla 
Dera. Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że dwa dekrety o stanie 
wojennym wydane 12 grudnia 
1981 r. są niezgodne z Konsty-
tucją, zarówno PRL-owską, 
jak i obecną, oraz z międzyna-
rodowymi konwencjami praw 
człowieka i obywatela. – Rada 
Państwa PRL złamała Konsty-
tucję PRL, bo nie miała prawa 
wydawać dekretów o stanie 
wojennym, gdyż trwała wte-
dy sesja Sejmu – powiedział 
sędzia Mirosław Granat, uza-
sadniając orzeczenie Trybu-
nału Konstytucyjnego. – Rada Ciąg dalszy na str. 11

Tradycja czuwania 
członkow Solidarności 
przy grobie jej patro-
na, błogosławionego 
księdza Jerzego Po-
piełuszki, zamordowa-
nego bestialsko przez 
funkcjonariuszy SB, 
sięga roku 1985.

 – Jeździliśmy wtedy do War-
szawy z rodzinami –  wspomina 
Brunon Baranowski, by chronić 
grób księdza Jerzego przed 
prowokacjami organizowanymi 
przez bezpiekę. Solidarność była 
wtedy nielegalna, jeździliśmy 
pod sztandarem Bractwa Obla-
tów, prywatnie pokrywaliśmy 
koszty. 3, 4 razy do roku zaciąga-
liśmy warty u grobu Księdza Je-
rzego, chroniliśmy jego miejsce 
spoczynku przed prowokatorami 
nasyłanymi przez milicję czy 
bezpekę. Członkowie nielegalnej 
wtedy Solidarności z całego 
kraju wspierali w ten sposób 
kolegów z Huty Warszawa, 
gdzie ksiądz Popiełuszko był 
kapelanem związku. – Byliśmy 
zawsze serdecznie przyjmowani 
przez warszawskich hutników 
– wspomina Baranowski, nasze 
żony zajmowały się skromnym 
wyżywieniem, a my pełnilismy 
warty. Do roku 1989, kiedy 
wyjechałem za granicę, brałem 
udział we wszystkich czuwa-
niach stoczniowców przy grobie 
Księdza Jerzego.

Wacław Stankiewicz powró-
cił wlaśnie z grupą członków 
Solidarności Stoczni Gdańsk 
z Warszawy, gdzie w sobotę i 
niedzielę trzymali wartę przy 
grobie błogosławionego księdza 
Jerzego. Komisje zakładowe So-
lidarności, zgodnie z tradycję za-
ciągają warty przy znajdującym 
sie przed kościołem na Żoliborzu 
grobem ksiedza Jerzego, do 
czasu gdy jego miejsce spoczyn-
ku nie zostanie przeniesione do 
wnętrza kościoła. Z Wybrzeża 
w czuwaniu przy grobie biorą 
udział członkowie związku m.in. 
ze Stoczni Północnej, Portu 
Gdańskiego i Stoczni Gdańsk. 
(Na stronie obok – zdjęcia | 
z czuwania stoczniowców przy 
grobie błogosłowianego ksiedza 
Jerzego Popiełuszki).



Stoczniowcy u grobu  
kSiędzA JeRzeGo

fot. kazimierz trawicki



od StAmBułu przez JeRozolimę i Rzym do PARyżA...
Turcja iZRAEL



od StAmBułu przez JeRozolimę i Rzym do PARyżA...
wŁOCHY FRANCJA

Grecja
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Już prawie wszystko wiemy o wycieczkach do 
Norwegii organizowanych w czerwcu i Izraela 
we wrześniu tego roku. Wycieczka do Norwe-
gi zacznie się między 17 a 24 czerwca wypły-

nięciem  promem Stena Line z Gdyni. Potem po kolei  
zwiedzanie Geteborga,  Oslo, wyprawa na wiszące skały 
Preikestolen.  Zwiedzimy Bergen, przejedziemy  drogą 
Orłów i drogą Troli.  Będziemy nad fiordem Gairanger, 
w Trondheim, przekroczymy koło podbiegunowe i zwie-
dzimy Narvik. Przejedziemy w całodziennej wyprawie 
przez archipelag Lofotów. Spędzimy cały dzień na końcu 
świata, czyli na przylądku Nordkapp. W drodze powrot-
nej zatrzymamy się w mieście świętego Mikołaja  Ro-
vaniemi w Finlandii. Na koniec zwiedzimy Sztokholm i 
promem Polferiers wrócimy do Gdańska.  Noclegi mamy 
w domkach kempingowych wyposażonych po „skandy-
nawsku”, czyli we wszystko, co jest niezbędne. W czerw-
cu i lipcu w Norwegii jest w miarę ciepło. Temperatura 
jest tylko kilka stopni niższa niż w Polsce ale za to nie ma 
nocy. Zobaczyć słońce, które przez okres trwania naszej 
wycieczki za kołem podbiegunowym nie zajdzie za hory-
zont, to prawdziwa frajda. 

We wrześniu, prawdopodobnie od 18 do 30 dnia mie-
siąca zapraszamy do Izraela na niezapomnianą 13-dniową 
wyprawę szlakiem Jezusa i zwiedzanie miejsc związanych 
z historią wypraw krzyżowych,  panowania Rzymian i 
historią Izraela. W programie między innymi zwiedza-
nie Rosh Hanikra, Grotto, Akko i Nazaret. Odwiedzimy 
okolice jeziora Galilejskiego, oczywiście pływając po je-
ziorze łodzią zbudowaną na wzór łodzi św. Piotra a także 
Kafarnaum, Tabha, Beat Sherim, Kanę Galilejską, Hajfę, 
Cezareę,  Safed,  Armagedon  i Korozain. W drodze nad 
Morze Martwe zwiedzimy Jerycho, Ein Gedi i Qumran. 
Wjedziemy na górę Masada i przenocujemy na pustyni w 
namiocie Beduinów. Na koniec oczywiście kilka dni w Je-
rozolimie i Betlejem.  Ostatni dzień to plażowanie w Tel 
Avivie i nocne zwiedzanie  miasta. Noclegi w hotelach ze 
śniadaniami i kolacjami. Na wyprawę do Izraela można 
zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę w NSZZ „Solidar-
ność”  spłacaną przez rok. 

Koszt wycieczki do Norwegii 1400 zł pracownik 
stoczni i 1800 zł uprawnione osoby towarzyszące.

Koszt wyprawy do Izraela to 2400 zł pracownik stoczni 
i 2800 zł. uprawnione osoby towarzyszące. Proponujemy 
porównać ceny takich wycieczek w biurach podróży  z na-
szą ofertą i niezwłocznie zapisać się aby odbyć „podróż  
życia”. Wstępne zapisy z zaliczką 300 zł. na wycieczkę do 
Norwegii do dnia 20.04.2011 r. Na wycieczkę do Izraela z 
zaliczką  500 zł. również do 20.04.2011. 

Informacje Tel 15-00. 

do NoRWeGii i izRAelA

trondheim w Norwegii.

W oazie na pustyni. izralel.

izrael. nad Jeziorem Galilejskim.
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sprawie karnej – powiedział 
po ogłoszeniu wyroku Rze-
pliński. Sędziowie jednak za-
znaczają, że nie ma on „bez-
pośredniego” przełożenia. 

– Dla mnie okoliczność, 
że te dekrety zostały wprowa-
dzone z naruszeniem wówczas 
obowiązującego prawa, nie 
budziło wątpliwości – pod-
kreślił prokurator Piotr Piątek, 
naczelnik krakowskiego pionu 
śledczego IPN, oskarżyciel w 
procesie autorów stanu wojen-
nego. Dodał, że to przekona-
nie znalazło odzwierciedlenie 
w akcie oskarżenia. 

– Stwierdzenie niezgod-
ności z Konstytucją dekretów 
o stanie wojennym na pew-
no będzie rzutowało na winę 
oskarżonych, Rada Państwa 
nie była kompetentnym orga-
nem do wydania tego typu akt, 
to naruszenie było świadome, 
to nie było przypadkowe – 
podkreśla poseł Dera. 

Innym skutkiem wyroku 
TK jest możliwość wznawia-
nia spraw przez osoby skazane 
w oparciu o niekonstytucyjne 
przepisy. – Osoby skazane za 
czyny kryminalne w stanie 
wojennym będą mogły wystę-

trybunał obciążył Jaruzelskiego
Dokończenie ze str. 6

pować o wznawianie spraw, w 
których były skazane – powie-
dział Granat. Sędzia zwrócił 
uwagę, że wykluczona jest 
odpowiedzialność karna na 
mocy aktów prawnych, które 
ustanowiono z naruszeniem 
prawa. Dodał, że wyrok TK 
jest w interesie nie tylko tych, 
którzy w stanie wojennym 
działali na rzecz niepodległo-
ści Polski, lecz wszystkich 
obywateli, „których dotknęły 
represyjne przepisy dekretu o 
stanie wojennym”. 

– Można powiedzieć, na-
reszcie, po 30 latach bez mała 

od wprowadzenia stanu wo-
jennego mamy orzeczenie TK, 
co było dla mnie oczywiste. 
Byłem wówczas studentem 
prawa i już wówczas wiedzie-
liśmy, że wprowadzono stan 
wojenny niezgodnie z Konsty-
tucją. Trzeba było jednak cze-
kać tyle lat na takie orzeczenie 
– podkreśla Dera.

– Dla wszystkich osób, 
które w wyniku stanu wojen-
nego ucierpiały w jakikolwiek 
sposób, stwarza się możliwość 
uzyskania odszkodowania od 
państwa za działanie niezgod-
ne z prawem – dodaje poseł.

Przyszli we trzech, 
rozgoryczeni, zdener-
wowani. Pracują na 
PK1, ale dziś znowu 
nie było dla nich 
roboty.

– A przecież nie przycho-
dzimy do stoczni po to by łazić 
po wydziale. Chcemy robić i 
zarobić, a w tych warunkach 
ani jedno ani drugie nie jest 
możliwe.Dyrektor ds. produk-
cji mówił nam że powinny 
przychodzić z materiałówki 
karty określające ilość braków. 
I jeżeli jest ich za dużo, to nie 
powinniśmy rozkładaćroboty i 
jej zaczynać. Ale tego się nie 
stosuje. Przyszła ostatnio gru-
pa 210, dwie grodzie i ścianka, 
a my czekamy na pokłady...
Bałagan jest do n-tej potęgi. 
Przepracowałem w stoczni 45 
lat, robiłem na K3, nigdy nie 
było takich braków.

– Jesteśmy fachowcami, 
możemy robić sekcje prze-
strzenne, robiliśmy na prefa-
brykacji, na blokach, robiliśmy 
nadbudowki, poszycia burto-
we, nie można traktować nas 
jak ludzi, którzy nie znają się 
na robocie. A teraz to się nawet 
nie chce z domu iść do stocz-
ni... Po to żeby łazić po wy-
dziale, albo brać się za miotłę?

– A teraz inna sprawa. Jak 
może być dobry spawacz, 
jeżeli ten spawacz szlifuje. 
Przecież od wibracji szlifierki 

Pisaliśmy w ostatnim numerze „Rozwagi” o próbie 
przyjęcia do stoczni pewnego zwolnionego w swoim czasie, 
skompromitowanego kierownika z wydziału W-5. Po naszej 
interwencji nie doszło to do skutku ale minęło kilka dni i 
nagle zjawia się ponownie wyżej wymieniony, już nie jako 
ewentualny pracownik wydziału malarskiego ale jako 
mistrz w spółce wynajętej. Oczywiście pracę spółka musi 
mieć więc malarzy stoczniowych trzeba gdzieś skierować. 
Niech liście grabią, trawę malują albo co innego. Obiecał 
kiedyś kierownik ważniejszy (szef na niego mówią) mniej-
szemu o którym mowa, pracę w stoczni? -  to dotrzymać 
musi. Znowu musieliśmy interweniować, ale ciężko jest do-
trzeć do prawdy choć nieoficjalnie jest wszystkim wiadomo, 
że układ z W-5 stary, funkcjonuje nadal. Dyrektor produkcji 
pytany o sprawę, mówi że to kierownik od malarzy, kierow-
nik od malarzy mówi że to dział handlowy.  Z dyrektorem 
handlowym przez tydzień nie można było się skontaktować, 
taki chłop zajęty. Jedyne w miarę wiarygodne wiadomości 
dostaliśmy od innych osób z działu handlowego i tak może 
w końcu dojdziemy kto kogo poleca, jakie są powiązania, 
kto wie za dużo i dbać o niego trzeba. Po naszej ponownej 
interwencji cofnięto  przepustkę „super fachowcowi”. Nie 
wiemy teraz co znowu wymyślą kierownik ważniejszy (szef) 
i (orzeł) podopieczny jego. Rękę trzymamy na pulsie panie 
(szefie) kierowniku.

dlaczego nie ma pracy?

– Pracujemy na oddzia-
le PSP. To jest produkcja 
wstępna, przygotowanie 
pokładów, wszystkich ele-
mentów płaskich. Robimy 
usztywnienia pierwszego 
rzędu, po wyspawaniu ele-
menty idą dalej, do dalszych 
brygad. Ale doszło do tego, 
że przywożą nam jakąś gru-
pę, na przykład ostatnio gru-
pa 260, Robimy ścianki, a 
potem okazuje się że brakuje 
materiałów, elementów. Nie-
kiedy i 50 procent. A ostatnio 
doszło do tego, że co przy-
chodzi grupa na PSP, to brak 
jest nawet 70 – 80 proc. ma-
teriałów. Jak w tych warun-
kach można wydajnie praco-
wać? To co się dzieje na PSP 
świadczy o tym że brak jest 
dobrego gospodarza, który 
potrafiłby zadbać o kopletne 
dostawy materiałowe. Albo 
komuś zależy na tym żeby 
nam uprzykrzyć robotę.

Nad stocznią „orła” cień

wymrażają się opuszki palców. 
Jak potem trzymać i prowadzic 
rączkę i prosto spawać. Nigdy 
czegoś takiego nie było. Była 
brygada do poprawek, do szli-

fowania, oni to wszystko robili. 
Byli hauerzy, spawacz potrafił 
wtedy położyc 60, 100 metrów 
spoiny, że paluszki lizać... A 
teraz ręce drżą po szlifowaniu.
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Rządowi specjaliści od PR (pijaru) z uporem 
maniaka, jak mantrę powtarzają, że rządy ko-
alicji PO i PSL-u są to rządy fachowców. Jeżeli 
naprawdę rządziliby nami fachowcy, to  
z pewnością ta nasza „zielona wyspa” nie 
byłaby tak zadłużona i w związku z tym, nie 
posiadalibyśmy tak wysokiego długu publicz-
nego – w kwietniu 2010 roku dług skarbu pań-
stwa wynosił 644 mld zł. 

waż wybrały te hieny, lub w 
przypadku tych, co zbojkoto-
wali wybory, tym samym dali 
przyzwolenie na ich wybór). 
Wg specjalistów od marke-
tingu politycznego, to właśnie 
wybory są swoistym bez-
względnym wyścigiem szczu-
rów, które w pogoni za karie-
rą, władzą, korytem, pozycją, 
pieniędzmi (judaszowymi 
srebrnikami), „skaczą sobie 
do gardła” a nawet „zagryza-
ją” i tratują się nawzajem. 

Do tego, że politycy pod-
czas kampanii wyborczej 
„kłamią jak z nut” i obiecują 
„gruszki na wierzbie”, już nas 
przyzwyczajono. Jednakże, 
zaraz po wyborach, ci szczę-
śliwcy, którzy się „załapali”, 
nagle tracą pamięć i twier-
dzą, iż tak naprawdę niewie-
le mogą zrobić. Zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w 
każdej partii, najważniejsze 
jest dobro partii oraz jej pijar 
(PR), nie zaś dobro Państwa i 
jego Obywateli. Szkoda tylko, 
że tego nie mówią nam przed 
wyborami! Jednak, nie o tych 
kłamstwach chcę pisać.

Tak się składało i skła-
da, że to właśnie Decydenci 
(Rządzący), jako „fachowcy” 
decydują niemal o wszystkim. 
Ci „fachowcy” – prezydent, 
premier, marszalek Sejmu, 
marszalek Senatu to niestety, 
z zawodu najczęściej tylko 
zwykli nauczyciele historii, 

przedmiotu mówiącego o tym 
co było w przeszłości. Żaden z 
nich nie zna się (nie mają me-
rytorycznego przygotowania) 
na budownictwie, ekonomii, 
prawie, finansach, gospodar-
ce, bankowości itd. Wydaje mi 
się, że na tych stanowiskach 
bardziej potrzebni są (tak jak 
to było przed wojną) prawdzi-
wi wizjonerzy, profesjonalni 
gospodarze, którzy potrafiliby 
zadbać o pomyślną przyszłość 
naszego Narodu. Przyjrzyjmy 
się kwalifikacjom obecnie 
rządzących bardziej szczegó-
łowo, np.:

Donald Tusk urzędujący 
premier (z zawodu historyk), 
który ma problemy z pamię-
cią. Nie chodzi tu tylko o to, 
że historyk, opisujący podob-
ne przypadki, zapomniał o 
tym (kuzynka pamiętała), iż 
dziadek służył w Wermach-
cie, ale również o wypowiedzi 
typu: „wszystko, co polskie to 
nienormalne”, czy też o jego 
próbie „secesji Kaszub od Pol-
ski”(II Kongres Kaszubów w 
Gdańsku 12-14 czerwca, 1992 r.). 
(Źródło: Nasz Dziennik 26-27 
listopada 2005 r. Nie ma Ka-
szub bez Polski, a Polski bez 
Kaszub”). 

Jakże nierozważną była 
wypowiedź premiera w jego 
expose, mówiąca o nadcho-
dzącym cudzie gospodar-
czym, gdy wszyscy poważ-
ni ekonomiści zapowiadali 
schłodzenie gospodarki, a na-
wet kryzys gospodarczy. Nie 
dziwi, więc to, że niektóre 
gazety (złośliwie) nazywają 
premiera D. Tuska analfabetą 
ekonomicznym.  

Donald Tusk powiedział 
kiedyś:  – „główną motywacją 
mojej aktywności politycznej 
była potrzeba władzy i rządza 

„Lepsze są 
nieprzyjemne fakty 
niż przyjemne 
iluzje”

John F. Kennedy

popularności”(…). To jeden 
z nielicznych cytatów praw-
dziwie oddających jego po-
stawę. Nie chodzi o ludzi czy 
Państwo. lecz o zaspokojenie 
własnego egoizmu, nawet me-
todami dyktatorskimi, które 
mają pokryć brak podstawo-
wych kwalifikacji do rządze-
nia nowoczesnym państwem. 
Wszak w istocie szef obecne-
go rządu jest bezprogramową 
wydmuszką medialną (…). 
(Źródło: Dyktat zamiast dia-
logu., Nasza Polska nr 45 z 
4.XI.2008 r.)

„RzĄdzĄcy FAcHoWcy”, 
  czyli struktura hybrydy

Według Instytutu Sobie-
skiego, rzeczywista wartość 
zadłużenia Polski obliczana 
metodą memoriałową prze-
kracza 200 proc. PKB. We-
dług Janusza Jabłonowskie-
go (NBP) realne zadłużenie 
obejmuje takie składniki jak 
zaległe płatności w systemie 
ochrony zdrowia czy ubez-
pieczeń społecznych i w 2010 
roku wynosi 220 proc. PKB 
czyli ok. 3 biliony zł. (źródło: 
Wikipedia oraz NBP: Polska 
ma gigantyczne długi. Dzien-
nik.pl, 2010 r.).

Wybory samorządowe są 
za nami, zaś do parlamentu 
przed nami. Wybory, oczywi-
ście, to nazwa abstrakcyjna. 
To coraz bardziej widoczny 
pęd do władzy, czy koryta jak 
kto woli. Po niezłe pieniądze 
i perspektywy. Zwłaszcza że 
wolny rynek to też abstrakcja, 
a dobra pracy są wciąż regla-
mentowane. Wszelkie apana-
że typu rady nadzorcze, fun-
dusze europejskie, przetargi, 
ławnicy, członkowie różnych 
komisji, zlecenia dla zarząd-
ców nieruchomości, przypa-
dają głównie klienteli władzy. 
(źródło  – Wiadomości Onet.pl 
07.12.2010 r.  – Walka o ogień 
zawieszona). Wg greckiego 
filozofa Arystotelesa, „Demo-
kracja jest jednym z najgor-
szych ustrojów, bowiem są to 
rządy hien nad baranami” (w 
domyśle – baranami, ponie-

Kazimierz Kutz zgodził się 
kandydować w 2007r. z listy 
PO pod warunkiem, że Do-
nald Tusk będzie promował 
autonomię Śląska (zobacz te-
mat  – Tusk obiecał Kutzowi 
Autonomię Śląska! (źródło: 
wkatowice.mojeforum.net/te-
mat – vt2663.html). Co tu jest 
grane?

Bulwersujące jest również 
to, że premier Donald Tusk 
otaczał się i otacza takimi po-
litykami jak: 
l obecny minister w ga-

binecie Prezydenta -Sławomir 
Nowak  –z zawodu politolog, 
(przed karierą polityczną  – 
zawodowy model od męskiej 
bielizny),
l badacz owadów, poseł 

Stefan Niesiołowski, dyżur-
ny awanturnik PO, popular-
nie zwany „profesorem od 
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robaków”. To wg niego, PO 
jest przede wszystkim wielką 
mistyfikacją.(…) „W istocie 
jest takim świecącym pudeł-
kiem. Mamy do czynienia 
z elegancko opakowaną re-
cydywą tymińszczyzny lub 
nowym wydaniem Polskiej 
Partii Przyjaciół Piwa, któ-
rej kilku liderów znakomicie 
się odnalazło w PO”. (Źró-
dło: Życie 1 sierpnia 2001 r. 
„Naśladujmy Litwę”) Poseł 
Stefan Niesiołowski, od lat 
wyróżnia się niebywałymi 
napadami politycznej agre-
sji. Można wręcz podziwiać, 
jego wyjątkową „hojność” 
w obdarzaniu przeciwników 
politycznych wyzwiskami. 
Postępowanie Niesiołowskie-
go najlepiej scharakteryzował 
satyryk Marcin Wolski, pisząc 
parę lat temu: „Senator Nie-
siołowski tak długo zbierał 
muchy  – plujki, aż sam się 
upodobnił do jednej z nich”. 
Za swoje tak staranne oplu-
wanie wszystkich inaczej 
myślących niż politycy z PO, 
Niesiołowski doczekał się 
upragnionej nagrody  – został 
wicemarszałkiem obecnego 
Sejmu. (Źródło: Przypadki 
Stefana Niesiołowskiego, Nasz 
Dziennik 20.12.2007 r.) 
l Julia Pitera nauczyciel-

ka języka polskiego, wg CBA 
„ignorantka prawna  – specja-
listka od korupcji”. To właśnie 
ona zasłynęła Raportem (po-
dobno najgłośniejsze jej osią-
gnięcie), w którym podkreśliła 
zakup (za kilka zł) porcji sma-
żonego dorsza przez byłego 
ministra gospodarki morskiej, 
l minister skarbu Alek-

sander Grad, z wykształcenia 
geodeta tzw. „skoczy-bruzda” 
(działający jako wiejski geo-
deta, później w resorcie rol-
nictwa, który nie posiadał żad-
nych doświadczeń z zakresu 
zarządzania gospodarką naro-
dową oraz skarbem państwa). 
Na dodatek działa bardzo śla-
mazarnie, oddał walkowerem 
do likwidacji polskie stocznie 

produkcyjne z Gdyni i Szcze-
cina. W przeciwieństwie do 
niego: prezydent Francji N. 
Sarkozy oraz pani kanclerz 
Niemiec A. Merkel, udzielali 
i nadal udzielają olbrzymiej 
pomocy swoim gospodarkom. 
Wg naszego geodety z MSP 
„cena Stoczni Gdynia (dwa 
suche doki, cenne  – uzbro-
jone tereny nabrzeżne nad 
morzem, suwnica bramowa 
1000-tonowa, dorobek kilku 
pokoleń stoczniowców)  – za 
którą rząd się jej pozbędzie, 
to tylko 280 mln zł. Jakże nie-
wiele! Jest to 77 proc. warto-
ści jednego piłkarza (Kake) 
z AC Milan, za którego Real 
Madryt jest gotów zapłacić 
aż 80 mln euro( ok.360 mln 
złotych)”. (POLPATRIOT 
nr 219 z 15.06.2009 r. Nowy 
Jork, Chicago, Toronto, Ber-
lin, Warszawa. STAJNIA AU-
GIASZA, Transakcja tysiąc-
lecia, czyli ilu piłkarzy warta 
jest Polska?).
l Paweł Graś, minister 

rzecznik prasowy rządu  –za-
wód wcześniej wykonywany 
to „cieć” służący u Niemca, 
tak zresztą nazywają go nie-
którzy parlamentarzyści,
l oczami wyobraźni wi-

dzę posła Łukasza Tuska 
(PO), ze Śląska, najbiedniej-
szego posła, z zawodu tapice-
ra, nie posiadającego meryto-
rycznego przygotowania do 
pracy w Sejmie, który pochyla 
się nad setkami nowych ustaw 
i uchwał zapewniających pra-
widłowe funkcjonowanie pań-
stwa. Osobiście nic nie mam 
przeciwko tapicerom, ale czy 
akurat powinni być posłami. 
Są państwa, w których nie 
wolno kandydować na posła 
bez ukończenia renomowanej 
wyższej uczelni (np. Francja). 
Z pewnością poseł Łukasz 
nadaje się jako „maszyna” do 
głosowania, pod dyktando ko-
legów, 
l pikanterii tym „fachow-

com” dodaje postać pani mini-
ster pracy i polityki społecz-

nej – Jolanty Fedak (PSL), 
która nie posługuje się języ-
kiem specjalisty od ekonomii 
i ubezpieczeń społecznych. 
Kierując ministerstwem pracy 
nie zna obowiązującego w tej 
branży słownictwa.

Czy mówiąc o fachowcach, 
właśnie takich fachowców 
miał na myśli pan premier D. 
Tusk? A może takich jak Miro, 
Zbycho i Krzycho. 

Analizując powyższe fakty 
to, ww. sytuacja „fachowców” 
przypomina mi starą anegdo-
tę „o słynnym, znanym ży-
dowskim krawcu, którego o 
dziwo, pochowano w Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Na py-
tanie uczestników pogrzebu, 
dlaczego go tam pochowano, 
syn krawca odpowiadał  – jako 
fachowiec (krawiec) to był on 
znany, zaś jako żołnierz, był 
całkowicie nieznany”. Dziw-
ne, ponieważ z naszymi „rzą-
dzącymi fachowcami” jest 
akurat odwrotnie: jako rządzą-
cy są znani, zaś jako fachow-
cy, byli i są zupełnie nieznani. 

 Zabawne, przedstawiona 
tu sytuacja dotycząca naszych 
„rządzących fachowców” jest 
również całkiem podobna do 
tej opisanej w anegdocie „o 
dwóch koniach  – starym śle-
pym i młodym, wyścigowym. 
Na pytanie młodego konia: 
„Czy będziesz startował na 
najbliższym derby na Wielkiej 
Pardubickiej” ślepy koń od-
powiada: „absolutnie żadnych 
przeszkód nie widzę”. Skąd 
my to znamy? Nasi fachowcy, 
za to widzą, ale tylko jakąś 
„zieloną wyspę” (notabene 
Grecja też była taką „zieloną 
wyspą”). 

Jakże całkowicie odmienna 
od obecnego rządu była po-
stawa przedwojennych polity-
ków, fachowców, praktyków 
i patriotów. Byli oni bezgra-
nicznie oddani Ojczyźnie, nie 
zaś jakiejś tam partii. Obecnie 
możemy jedynie sobie poma-
rzyć o prawych i bezintere-
sownych politykach, którzy  

w krótkim czasie odbudo-
wywali Polskę po ponad 125 
latach rozbiorów (nie zaś o 
takich jak Miro, Zbycho i 
Krzycho) typu: 
l Prezydenta, prof. Igna-

cego Mościckiego  – uczone-
go, wynalazcy, konstruktora 
i budowniczego Zakładów 
Azotowych w Mościcach, 
l Władysława Grabskie-

go  – ekonomisty i historyka, 
rektora SGGW, dwukrotnego 
premiera oraz ministra skarbu 
II RP, znanego powszechnie 
jako autora reformy waluto-
wej;
l Eugeniusza Kwiatkow-

skiego – działacza gospodar-
czego, inżyniera, twórcy 4-let-
niego planu inwestycyjnego 
przewidującego rozbudowę 
infrastruktury i zwiększenie 
potencjału obronnego kraju, 
założyciela Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego, budowni-
czego Gdyni oraz założyciela 
Polskiej Marynarki Handlo-
wej,
l Jerzego Zdziechow-

skiego, ekonomisty, byłego 
ministra skarbu, twórcy teorii 
gospodarczego parytetu pie-
niądza (aktualnej do dzisiaj), 
konstruktora mechanizmu 
ekonomicznego, który w la-
tach 1925-1930 zapewnił Pol-
sce koniunkturę i poprawę po-
łożenia materialnego narodu i 
wielu innych. 

Zbliżają się wybory par-
lamentarne, obecnie trwa 
walka o pozycje na listach 
wyborczych. Już kilka ty-
sięcy lat temu Biblia głosiła, 
że „po owocach ich sądźcie” 
(nie zaś po ilości obiecywa-
nych gruszek na wierzbie). 
Wyborcy rozliczą rządzące 
partie z dotychczasowych 
niezrealizowanych i nieod-
powiedzialnie składanych 
obietnic. Przecież nie można 
się oparzać ciągle tym sa-
mym ogniem.

Gdańsk 22.02.2011 r. 

Enforcer1
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Liczba bezrobotnych 
Polsce na koniec 
stycznia 2011 r. wy-
niosła 2 miliony 105 
tys. osób, to jest 13 
proc. To dane GUS. 
Jest to pogorszenie 
aż o 0,7 pkt proc.  
w porównaniu z po-
przednim miesiącem.

Dane GUS ze stycznia tego 
roku dotyczące kraju są jeszcze 
bardziej alarmujące. W stycz-
niu bez prawa do zasiłku było 1 
mln 745 tys. osób, czyli prawie 
83 proc. ogółu zarejestrowa-
nych bezrobotnych. Na doda-
tek zasiłek nie jest wysoki. 

Bezrobotny i jego rodzina 
bardzo szybko zaczynają od-
czuwać wykluczenie społecz-
ne z powodu bardzo niskich 
dochodów. Zasiłek wypłacany 
jest przez pół roku. Jego wy-
sokość (jeśli bezrobotny ma 
do niego prawo) w okresie 
pierwszych trzech miesięcy 
wynosiła ostatnio 742,10 zł. W 
kolejnych trzech miesiącach, 
pod warunkiem posiadania 
uprawnień, bezrobotny może 
otrzymać już tylko 582,70 zł. 
Osoby, których prawa do na-
bycia okresu uprawniającego 
do zasiłku wynoszą mniej niż 
pięć lat, mogą go dostawać w 
jeszcze niższej kwocie, tj. ob-
niżonej do 80 proc. A więc w 
ciągu pierwszych trzech mie-
sięcy – 593,70 zł, a przez ko-
lejne trzy miesiące - 466,20 zł.

Aż o 67 proc. mniej środ-
ków w stosunku do roku po-
przedniego przeznacza rząd 
na walkę z bezrobociem w 
Polsce. W skali naszego woje-
wództwa te wyniki są jeszcze 
gorsze. Według danych Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w 

Bezrobocie rośnie w ogromnym tempie

NA PomoRzu gorzej niż w kraju

Wskaźniki wojewódz-
twa pomorskiego nie tylko 
odzwierciedlają sytuację w 
kraju, ale na naszym terenie 
jest nawet gorzej. Stopa bez-
robocia w styczniu wyniosła 
bowiem 13,1 proc. Od dwóch 
lat sukcesywnie rośnie licz-
ba bezrobotnych w Polsce, a 
także w naszym wojewódz-
twie. W grudniu 2010 r. stopa 
bezrobocia w kraju wyniosła 
12,3 proc., a w województwie 
pomorskim 12,2 proc. W sto-
sunku do grudnia poprzednie-
go roku liczba osób bez pracy 
w kraju powiększyła się o 3,3 
proc., a w naszym wojewódz-
twie o 4,4 proc.

Na koniec grudnia 2008 r. 
według danych Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Gdańsku 
zarejestrowano 67 771 bez-
robotnych, w grudniu 2009 r. 

– 100 267, a w grudniu 2010 
r. Jeśli spojrzy się na dane sta-
tystyczne WUP w Gdańsku 
widać, że jeszcze w grudniu 
2008 r. stopa bezrobocia w wo-
jewództwie pomorskim wyno-
siła 8,4 proc. i była niższa od 
tej w kraju (9,5 proc.) o 0,9 pkt 
proc. Rok później stopy bezro-
bocia prawie się zrównały. W 
kraju wynosiła ona 12,1 proc., 
a w województwie pomorskim 
11,9 proc. W grudniu 2010 r. 
było jeszcze gorzej. W kra-
ju stopa bezrobocia wyniosła 
12,3 proc., a w naszym woje-
wództwie – 12,2 proc.

Jednak już w styczniu tego 
roku stopa bezrobocia w wo-
jewództwie pomorskim prze-
wyższyła krajową – wyniosła 
bowiem 13,1 proc. 

Tylko nieliczni, a ich licz-
ba stale spada, mogą ubiegać 
się o zasiłek dla bezrobotnych. 
W województwie pomorskim 
posiada do niego prawo oko-
ło 20 proc. bezrobotnych. W 
grudniu 2010 r. na 104 694 
bezrobotnych mogło z niego 
skorzystać tylko 21 075 osób 
(tj. 20,1 proc. ogółu bezro-
botnych). To aż o 13,3 proc. 
mniej w stosunku do roku po-
przedniego.

Gdańsku w 2010 r. rozdyspo-
nowano środki Funduszu Pra-
cy w wysokości 303 619,6 tys. 
zł. W tym roku zaplanowano je 
w kwocie 59 518,1 tys. zł. Sta-
nowi to tylko 19,6 proc. budże-
tu z poprzedniego roku. Na tak 
zwane aktywne formy walki z 
bezrobociem, będące w dyspo-
zycji samorządu województwa 
w 2010 r., WUP w Gdańsku 
posiadał środki w wysokości 
223 753,5 tys. zł. Ta kwota w 
tym roku ma się zmniejszyć o 
79,4 proc. Zaplanowano bo-
wiem wydatki na ten cel w 
kwocie 46 181 tys. zł.

A jak wyglądała struktura 
wydatków na rzecz promo-
cji zatrudnienia w ubiegłym 
roku? Pomimo trochę wyż-
szego budżetu w stosunku do 
2009 r. wydatki na szkolenia 
znacząco zmalały – o 22,3 
proc. Wzrosły natomiast fun-
dusze przeznaczone na refun-
dację kosztów wyposażenia 
i doposażenia – 67,2 proc. 
(tworzenie nowych miejsc 
pracy), za okres stażu – 47,8 
proc. oraz środki na podjęcie 
działalności gospodarczej – 
25,9 proc. W 2011 r. okrojony 
budżet województwa na walkę 
z bezrobociem o ok. 80 proc. 
nie pozwala w skuteczny spo-
sób kreować polityki walki z 
rosnącą liczbą bezrobotnych.

Pierwszy numer Internetowego Biuletynu Informacyjnego 
„Solidarności” Regionu Gdańskiego został rozesłany 16 
marca. Planujemy docierać do naszych Czytelników w każdą 
środę. Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem IBIS-a 
prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony 
internetowej www.solidarnosc.gda.pl. Wypełnione ankiety 
prosimy wysyłać na adres mailowy IBIS-a: 
ibis@solidarnosc.gda.pl. 



15Rozwaga i

Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 769-15-00, fax  769-14-41. 
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

Decyzja o przekazaniu 1 
proc. naszego podatku PIT 
nic nas nie kosztuje. To tylko 
chwila na wypełnienie rubryki 
w formularzu podatkowym, 
w tym roku jeszcze krótsza, 
gdyż nie trzeba nawet wpisy-
wać nazwy Organizacji Pożyt-
ku Publicznego, wystarczy jej 
numer KRS (Krajowego Reje-
stru Sądowego). A podejmując 
taką decyzję wykorzystujemy 
prawo do wyboru najbardziej 
celowego, naszym zdaniem, 
wsparcia. Z kilkudziesięcio-
złotowych odpisów podatko-
wych powstaje niemały fun-
dusz.

W 2009 roku już 8,6 mi-
liona osób zdecydowało się 
przekazać 1 proc. swojego 
podatku organizacjom pożyt-
ku publicznego. To kolejny 
rekord, rok wcześniej takich 
osób było 7,3 mln. Gorzej 
jest z kwotą, którą przekazu-
jemy, w 2009 zmalała ono w 

wyniku reformy podatkowej 
(wprowadzenia w miejsce 
trzech stawek podatkowych: 
19, 30 i 40 proc. dwóch: 18 
i 32 proc.) W efekcie kwota, 
która od podatników otrzy-
mały OPP zmalała z 380,1 
mln zł do 357,1 mln zł. Ale 
jest nadzieje, że w tym roku 
będzie ona większa...

Nasza 1 proc. pomoc dla 
OPP zatacza coraz szersze 
kręgi. W pierwszym roku 
uczestniczyło w niej zaledwie 
80 tysięcy podatników, a orga-
nizacje pożytku publicznego 
otrzymały jedynie 10 milio-
nów złotych. W ubiegłym roku 
w akcji 1 proc. uczestniczyło 
już 8,6 mln osób czyli ponad 
34 proc. wszystkich podatni-
ków. Pamiętajmy więc w tym 
roku przy wypełnianiu PIT, 
że na naszą decyzję czekają 
tysiące organizacji pożytku 
publicznego i ich podopieczni.

Podziękowanie
W imieniu Paulinki Skocz dziękujemy wszystkim ludziom wiel-
kiego serca za przekazanie 1 procenta podatku na jej leczenie i 
rehabilitację. Pomogło nam to również przy zakupie niezbędnego 
sprzętu rehabilitacyjnego. Okazana pomoc jest wyrazem dużej 
życzliwości i wrażliwości na potrzeby niepełnosprawnego dziecka.
Dzięki Państwa hojności nasza córeczka będzie mogła lepiej 
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 Regio-
nalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej  
w Gdańsku. Maluchy przebywające w Placówce dzielą się na 
dwie grupy, na te które mają szanse na rodziny zastępcze 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 zapewnienie jak najlep-
szych warunków ich rozwoju. Tym różni się nasza Fundacja od 
innych, doraźnie służącym dzieciom.

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

1 proc. podatku dla potrzebujących

Wypełniając Pit – nie zapomnij

Jeszcze w listopadzie 
tego roku na terenie Stoczni 
Gdańsk ma stanąć hala nowej 
fabryki wież wiatrowych.

Spółka GSG Towers – od-
powiedzialna za realizację 
inwestycji – wystosowała 
zaproszenie do przetargu na 
jej budowę. Przedmiotem 
przetargu jest projekt „Kom-
pleksowe wykonanie hali 
produkcyjnej z budynkiem 
socjalnym wraz z instalacja-
mi budowlanymi dla Fabryki 
Wież Wiatrowych”. Termin 

na składanie ofert upływa 12 
kwietnia.

Pierwszą, największą w 
Polsce linię produkcyjną wież 
elektrowni wiatrowych uru-
chomiono w Stoczni Gdańsk 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Jej zdolność produkcyjna wy-
nosi 100 wież rocznie. Nowa 
hala zostanie postawiona na 
terenach stoczni na wyspie 
Ostrów. Docelowo zostanie 
ona włączona do Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Nowa fabryka ma 

osiągać zdolność produkcyj-
ną 200 wież do siłowni wia-
trowych rocznie. Razem z już 
działającą linią produkcyjną 
zdolność wyniesie 300 wież. 
Zarząd stoczni dzięki nowym 
inwestycjom chce wejść na 
rynek offshore, uniezależnia-
jąc zakład od produkcji stocz-
niowej.

– Od dwóch lat stocznia 
inwestuje znaczne środki w 
nowoczesny i bardzo zaawan-
sowany zakład produkcyjny. 
Inwestycje te są przygotowa-

ne na potrzeby dużych poten-
cjalnych projektów produk-
cyjnych – tłumaczy Andrzej 
Stokłosa, prezes Stoczni 
Gdańsk SA.

Stocznia oprócz statków 
i wież wiatrowych liczy tak-
że na pozyskanie kontraktów 
przy budowie elektrowni ato-
mowych. Rozmawia o tym z 
konsorcjami, starającymi się o 
zamówienia na dostawę reak-
torów dla pierwszej elektrow-
ni jądrowej w Polsce.

Dla wież wiatrowych

Stocznia szuka wykonawcy hali



Rada Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjęła 
uchwałę o zorganizowaniu 21 marca o godz. 
12.00 pikiety przed Urzędem Wojewódzkim  
w Gdańsku.

Emeryci i renciści domagali się od Rządu RP podjęcia natych-
miastowych działań w celu poprawy krytycznej sytuacji poprzez: 
l systematyczne przeprowadzanie rzeczywistej waloryzacji 

rekompensującej wzrost kosztów utrzymania,
l stopniowe podnoszenie wysokości najniższych rent i eme-

rytur,
l poprawę dostępu do usług medycznych.
Nasz protest to sprzeciw wobec braku jakichkolwiek działań 

rządu RP w celu poprawy sytuacji materialnej tej grupy społecz-
nej. Przeciwnie, działania rządu wskazują na obciążenie obywa-
teli o najniższych dochodach kosztami obecnego kryzysu i dziu-
ry budżetowej, powstałej w wyniku nieudolności rządu.

Zabierając głos na wiecu Karol Guzikiewicz podjął sprawę 
zmian w systemie OFE, króre doprowadzą do spadku nie tylko 
najbliższych, ale i przyszłych emeryrur.

Protest emeRytóW i ReNciStóW  
w Gdańsku
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