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Stoczniowcy gdańscy podczas warszawskiej manifestacji w rocznicę tragedii smoleńskiej.

fot. Paweł Glanert

Radości w domu, powodzenia w pracy, dobrego nastroju przez cały rok
wszystkim stoczniowcom
życzy z okazji Świąt Wielkanocnych
Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

W pierwszą rocznicę
tragedii smoleńskiej

Na Wawelu
i w Warszawie
Nie tylko na Wybrzeżu, ale także w Krakowie, na
Wawelu i w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim oraz na Placu Zamkowym gdańscy stoczniowcy oddawali hołd 96 ofiarom katastrofy pod
Smoleńskiem, w której zginęli prezydent RP Lech
Kaczyński i jego małżonka Maria.
– W pierwszą rocznicę czyńskiemu i jego małżonce
tragicznej katastrofy w Smo- Marii. Grupa stoczniowców
leńsku i 71 rocznicę mordu ze sztandarem uczestniczyła
katyńskiego na polskich ofi- też w mszy św. odprawionej
cerach nie mogło zabraknąć w przez kardynała Dziwisza
Krakowie i Warszawie gdań- w katedrze wawelskiej. Nie
skich stoczniowców, człon- mogło nas zabraknąć także w
ków „Solidarności”, którzy innych miejscach w Polsce.
zawsze darzyli prezydenta Stoczniowcy byli zarówno w
Lecha Kaczyńskiego wiel- Gdańsku, w Bazylice Mariackim szacunkiem i sympatią kiej jak i w Warszawie. Duża
– mówi Karol Guzikiewicz, grupa z Krakowa pojechała
wiceszef stoczniowej „S”. O do Warszawy, na Krakowskie
8.41 byliśmy na Wawelu. W Przedmieście i Plac Zamkociszy i powadze, razem z cór- wy, gdzie wraz z Jarosławem
ką pary prezydenckiej Martą Kaczyńskim uczestniczyliśmy
Kaczyńską, władzami kościel- w przemarszu ulicami stolicy.
nymi i posłami PIS z Małopol- Ten przemarsz był masowym
ski, ze sztandarem stocznio- protestem przeciwko władzy,
wej „Solidarności” złożyliśmy która oszukuje społeczeńprzed sarkofagiem w krypcie stwo. Jednym z przykładów
wawelskiej hołd Lechowi Ka- oszustwa były m.in,. relacje z

przemarszu o 15.30 spod Pałacu Kultury przez Krakowskie
Przedmieście na Plac Zamkowy. Rządowe media mówiły
o tysiącu, dwóch tysiącach
uczestników, potem o siedmiu tysiącach, a tak naprawdę była to wielka rzeka ludzi,
dwadzieścia tysięcy, a może i
lepiej, nie było gdzie szpilki
wetknąć na całej trasie. Było
przede wszystkim dużo młodzieży, choć w przekazie telewizyjnym pokazywano głównie osoby starsze...Uważam że
skandaliczną sprawą był zakaz
złożenia wieńców, kwiatów i
zniczy przed Pałacem Prezydenckim. W pierwszą rocznicę
tragedii smoleńskiej taki zakaz
uważam za niewybaczalny
skandal. Przepychanki policji
z posłami PIS, którzy interweniowali i pomagali przenieść
część kwiatów i zniczy poza
barierki, można traktowć jak
kolejną prowokację. Dzień
wcześniej mieliśmy prowoka-

cję w tablicami smoleńskimi,
teraz mieliśmy kolejną.
Manifestacja w Warszawie była nie tylko hołdem
składanym ofiarom katastrofy smoleńskiej. Była masowym protestem przeciwko
temu co się obecnie w Polsce
dzieje, przeciwko czemu tak
często protestował prezydent
Kaczyński. Dziś wielu ludzi
„Solidarności”, mimo że nie
należą do partii, utożsamia
się z poglądami PIS, z hasłem
„Solidarne państwo”. Bo solidarne państwo – to państwo
które opiekuje się obywatelem, dba o niego, a nie działa
przeciwko niemu. Obywatele
powinni być wszyscy równi.
A państwo Platformy – to państwo ludzi bogatych. Ostatnie
miesiące to bezprzykładny
czas zamiatania wszystkich
afer pod dywan, zaniechanie
procesów sądowych. Ani afera
dokończenie na str. 6

Ku czci Anny Walentynowicz, Arama Rybickiego i Macieja Płażyńskiego
Na ścianach domów, w
których mieszkali: Anna Walentynowicz (przy ulicy Grunwaldzkiej 49) i Aram Rybicki
(przy ulicy Sienkiewicza
10), wmurowano w piątek,
8 kwietnia 2011 roku odlane
z brązu tablice, upamiętniające działalność wybitnych
działaczy
„Solidarności”,
którzy zginęli w tragicznej
katastrofie pod Smoleńskiem.
Zebrani podczas uroczystości
mieszkańcy Gdańska, działa-
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cze antykomunistycznej opozycji, wspominali skromność
i codzienne zaangażowanie w
działalność społeczną i opozycyjną pani Ani i Arama.
Wśród przyjaciół tragicznie
zmarłych gdańskich działaczy dawnej opozycji był także dominikanin, o. Ludwik
Wiśniewski, który pod koniec
lat siedemdziesiątych patronował zbuntowanej przeciwko władzy komunistycznej
młodzieży licealnej, tworzą-

cej opozycyjny Ruch Młodej
Polski. Aram Rybicki był jednym z liderów tej organizacji.
W niedzielę, 10 kwietnia,
odsłonięto trzecią pamiątkową
tablicę poświeconą Maciejowi
Płażyńskiemu, opozycyjnemu
działaczowi, który był pierwszym po upadku komunizmu
wojewodą pomorskim, a potem marszałkiem Sejmu. Tablicę wmurowano na ścianie
domu przy ulicy Szerokiej,
w którym mieściło się biuro

poselsko-senatorskie, gdzie
spotykał się z mieszkańcami
Gdańska Maciej Płażyński.
Na wszystkich trzech tablicach umieszczono ten sam cytat z wiersza Ryszarda Krynickiego: „Kogo śmierć wybierze
– ten umrze zaledwie”.
W niedzielę w Bazylice
Mariackiej odbyła się uroczysta msza św. poświęcona ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, koncelebrowana przez
abp.Sławoja Leszka Głodzia.

Nowy system płac

Nie ma ważniejszej sprawy
Rozmowa z Piotrem Pawłowskim, dyrektorem personalnym Stoczni Gdańsk SA
– Jak jest obecna średnia
płaca w stoczni? Jaka w grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, D10?
– Średnia w całej stoczni
w marcu wyniosła 3828 zł, a
w grupie pracowników produkcyjnych D10 – 3559 zł.
(Jeszcze w lutym te średnie
wynosiły odpowiednio:3413
zł i 2944 zł) Od kilku miesięcy
średnie płace w stoczni rosną.
W tej chwili płace pracowników
bezpośrednio produkcyjnych są
najwyższe od kilkunastu miesięcy. Biorąc to pod uwagę,
uważam że w stoczni problem
nie polega na poziomie wynagrodzeń pracowników D10,
który znacząco rośnie, ale w
systemie organizacji pracy. Tutaj
widzę wiele do zrobienia – trzeba jednak dodać, że usprawnienie procesów organizacyjnych
w tak dużej firmie produkcyjnej
jest słabym punktem wszystkich
firm. To zawsze jest najtrudniejsze i nieprzypadkowo najnowocześniejsze systemy w tym zakresie zakładają ciągłą zmianę,
aby dostosować się do nowych
warunków rynkowych. Żadnego
systemu w tym zakresie nie da
się ustawić raz na zawsze. Ale
podkreślam, że usprawnienia są
konieczne, bo w tym momencie
ma to negatywny wpływ na płacę pracowników bezpośredniej
produkcji.
– Myślę, że wyrażając taki
pogląd zdobędzie pan uznanie
wśród pracowników produkcji, którzy mówią podobnie.
Podczas ostatniej dyskusji w
redakcji „Rozwagi” przedstawiano liczne przykłady jak
zła organizacja, niekompletne
dostawy materiałów do produkcji czy wreszcie wadliwa
dokumentacja niszczą wydajność pracy, rażąco zmniejszają zarobki...

– Też tak uważam w wyniku moich obserwacji. To
nie system płac wpływa w
pierwszym rzędzie na patologię z wynagrodzeniami w
produkcji, ale zła organizacja
pracy, za którą my wszyscy
jako kadra menedżerska jesteśmy odpowiedzialni. W moim
przekonaniu musimy przede
wszystkim wszyscy siebie
uważnie słuchać, brać pod
uwagę każdy sygnał pochodzący od pracowników.
To nad czym obecnie pracujemy i co niedługo „położymy Zarządowi na stół”, po
zatwierdzeniu projektu stanie
sie przedmiotem konsultacji
ze związkami zawodowymi.
A do tego muszę dodać, że to
nie jest tak, że „dyrektor personalny usiadł sam i przez kilka
wieczorów coś wymyślił”. Od
listopada w rozmowach z różnymi pracownikami stoczni,
bardzo często na produkcji,
szukam inspiracji. Chciałbym
podziękować tym wszystkim,
którzy w tych rozmowach
zespołowi pracującemu nad
nowym systemem dostarczyli wielu ważnych informacji.
Rozmawiamy z wszystkimi
dyrektorami
operacyjnymi
w stoczni, w tym zwłaszcza
z dyrektorem produkcji, ale
wiem dobrze że same konsultacje z kadrą nie wystarczają.
Z mojego doświadczenie, a byłem „twarzą” kilku systemów
wynagrodzeń, wiem że takie
systemy się sprawdzają wtedy
gdy większość pracowników
się z nimi identyfikuje. Nasz
system powinien premiować
dobrą pracę, dobrą organizację,
powinien być odpowiedzią na
rzeczywiste, wysokie kompetencje naszych pracowników.
W mniejszym stopniu interesuje mnie to że ktoś jest dłu-

Piotr Pawłowski, dyrektor personalny Stoczni Gdańsk SA.
Ekonomista, po przejęciu w roku 1999 grupy Animex przez
amerykański koncern Smithfield Foods Inc. tworzył m.in. systemy
płacowe dla polskich spółek Animeksu. Pracował jako menedżer
wysokiego szczebla w kilku spółkach giełdowych. Miłośnicy
rocka znają Piotra Pawłowskiego także jako grającego na gitarze
basowej współkompozytora i autora tekstów grupy Made in
Poland, występującej od 1984 roku (m.in. na festiwalu
w Jarocinie).

goletnim pracownikiem, bardziej jak potrafi wykorzystać
swoje wysokie kompetencje.
A niestety nie zawsze to idzie
w parze.
I tu dochodzimy do moim
zdaniem najważniejszego problemu stoczni – czyli zarządzania kompetencjami. Gdy
pytam kierownika – jaki powinien być mistrz? – najczęściej
słyszę – no, dobry. Ja pytam
się – a co to znaczy? I słyszę,
że musi znać się na spawaniu,
na obróbce itp. Ok. mówię,
ale to chyba za mało. A co z
określeniem jego kompetencji
w zakresie kierowania zespołem? Co z jego znajomością
narzędzi informatycznych? I
dlatego musimy zacząć budować modele kompetencyjne
w stoczni. I oceniać następnie
rzeczywiste kompetencje. A te
– wiedzą to wszyscy, nigdy od
razu nie są najwyższe. Trzeba
określić ścieżki dojścia, tak
by mistrz, który ma np. słabe
umiejętności komunikacyj-

ne ze swoimi pracownikami,
wiedział jak to zmienić. A my
mu w tym pomożemy.
Ważne jest to by pieniądze
trafiały we właściwe miejsca.
A bez modeli kompetencyjnych, bez audytu kompetencji
pracowników nie będziemy
mieć pewności czy pieniądze
rzeczywiście tam trafiają.
– Co to jest model kompetencyjny?
– Upraszczając nieco, to
tabelka w której są określone
kompetencje zarówno twarde,
czyli techniczne, jak i miękkie (zachowanie, komunikowanie się) związane z danym
stanowiskiem. Ocena każdej
kompetencji zawiera kilka poziomów np. od 1-5. W stoczni
trzy lata temu przyjęty został
system ocen okresowych, ale
jest on kompletnie martwy,
nieprzydatny, bo brak w nim
było definicji pozwalających
na ocenę. System kompeten-
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dokończenie na str. 4
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Nie ma ważniejszej sprawy
wydajną pracę. Trzeba z tego
wyciągnąć bieżące wnioski i
to się już dzieje.
Jestem zwolennikiem jak
najbardziej
przejrzystych
systemów
wynagrodzenia.
Chciałbym żeby każdy rozpoczynając pracę wiedział na
jakie pieniądze w najgorszym
razie może liczyć. Ale to nie
znaczy że jestem zwolennikiem dniówki. Zwłaszcza, że
każdy system można wypaczyć. Dlatego trzeba dążyć do
systemów jak najprostszych i
przejrzystych. Trzeba też pamiętać o realiach biznesowych
i to powoduje wątpliwości co
do postulowanej stawki w czasie dyskusji w „Rozwadze” 32
zł za godzinę. Naszą szansą
jest dywersyfikacja produkcji,
budując same statki stocznia
nie dałaby rady na współczesnym rynku. Stąd te trzy nogi
na których stoimy: statki,
wieże wiatrowe i konstrukcje
stalowe. Nasza szansą są zamówienia o wysokiej rentowności, od tego zależeć będzie
realna wysokość płac.
Nasz właściciel zainwestował i inwestuje w stocznię
duże pieniądze. My, jako pracownicy, musimy to docenić.
Widać zmiany w technice produkcji. Nie możemy sobie po-

fot. Paweł Glanert

dokończenie ze str. 3
cyjny, dający możliwości doskonalenia, będzie opracowany dla wszystkich stanowisk w
stoczni. Orientacyjnie ok. 200.
Ale żebyśmy się dobrze rozumieli – model kompetencyjny to nie system wynagrodzenia, to natomiast konieczny
warunek jego wprowadzenia.
– A jakie będą główne kierunki opracowywanego przez
pański zespół nowego systemu?
– Zespół w którym pracujemy jest dość liczny, nie
sposób wymienić wszystkich,
Jego filarami są pani Małgorzata Bączkowska i pan Michał Kucharski. Staraliśmy się
za punkt wyjścia brać zasadę,
że trzeba zrobić wszystko by
ułatwić i dobrze zorganizować
pracę pracownikom produkcji.
Bo bez nich przecież – stoczni
nie ma. Kontrakty, które zawieramy, to wynik współpracy wielu ludzi w firmie.
Trzeba kolegom z produkcji usuwać wszelkie kłody
spod nóg. Niestety, w ciągu
ostatnich kilku miesięcy nie
miałem możliwości by stwierdzić jak pracuje nasza produkcja gdy jest pełna dostępność
materiałów i dokumentacji,
bo zawsze czegoś brakowało.
Wciąż są zakłócenia, które
nie pozwalają na normalną,
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zwolić na straty w latach następnych. Optymistyczne jest
to, że pracy jest coraz więcej,
teraz chodzi o to by była jak
najlepiej zorganizowana.
W stoczni, niestety, wciąż
istnieje zjawisko „okopywania się na swoich pozycjach”.
A chodzi przecież o to by jak
najwięcej ze sobą rozmawiać,
by wzajemnie dzielić się uwagami, również krytycznymi,
by szukać rozwiązań. Niestety, przemysł okrętowy, ze
względu na nie najlepszą płynność finansową, nie cieszył się
uznaniem kooperantów, co z
pewnością ma też przełożenie
na zaopatrzenie materiałowe.
Ale mam nadzieję że w przyszłości będzie lepiej.
– Jak jest szansa na skuteczność nowego systemu?
– Gdybyśmy rozmawiali
za dziesięć dni to odpowiedź
byłaby bardziej precyzyjna.
Ale mogę powiedzieć że im
więcej będzie w naszym projekcie punktów wspólnych
dla wszystkich pracowników

stoczni, tym większa szansa
na consensus. Dlatego tak mi
zależy na szerokich konsultacjach, na wzajemnym zrozumieniu intencji.
– Czy koniec półrocza, jako
termin wprowadzenia nowego
systemu płac jest realny?
– On jest konieczny. Nie
ma chyba w tym momencie
ważniejszej sprawy dla stoczni. Bo to nie tylko kwestia
zaspokojenia interesów pracowników już pracujących,
ale i pozyskiwania nowych, z
zewnątrz.
Po analizie i akceptacji
nowego systemu płacowego
przez Zarząd Stoczni będzie
on przedmiotem szerokiej
dyskusji i konsultacji z pracownikami, związkowcami.
Od rzeczowości tej dyskusji
i uznania projektu za przynoszący korzyść tak pracownikom jak i stoczni jako firmie
będzie zależało jego powodzenie. Mam nadzieję że we
wspólnym interesie uzyskamy
porozumienie.

Ceny rosną jak szalone
Już nie tylko ceny cukru i
benzyny rosną w zawrotnym
tempie (w marcu cukier podrożał o 40 proc.), ale coraz
droższe są inne produkty żywnościowe, chleb, makaron,
masło i margaryna, wzrastaja
opłaty mieszkaniowe. W środę, 13 kwietnia, GUS podał,
że roczny wzrost cen przyspieszył z 3,6 do 4,3 proc. w
marcu. Tak wysokiego poziomu inflacji nie było od kwietnia 2009 roku, a podobna
dynamika wzrostu cen występowała ostatnio we wrześniu
2007 roku.
Najszybciej rosną ceny
żywności, opłaty mieszkaniowe i związane z transportem.
Sam wzrost cen cukru podbił

inflację o 0,2 proc. Przy inflacji jaka wystąpiła w marcu realna wartość naszych oszczędności (jeżeli ktoś je ma) na
zwykłych kontach w banku
zaczyna topnieć.
Wzrost inflacji nakazuje spodziewać się, że Rada
Polityki Pieniężnej dokona
kolejnej podwyżki stóp procentowych, by próbować zahamować wzrosty cen. Ale
wyższe stopy procentowe, to
wyższy koszt kredytów, które
trzeba spłacać. Obecny poziom inflacji nie tylko przekracza cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej, wynoszący
2,5 proc., ale także górną granicę dopuszczalnych wahań
(3,5 proc.)

Od klisz białkowych po offsetowy kolor na kredzie

Rozwaga i
21 kwietnia 1981 roku
ukazał sie pierwszy
numer pisma „Rozwaga i Solidarność”.
Poprzednikiem „Rozwagi” był „Biuletyn
Informacyjny”, który
rozpoczął swój żywot już w pierwszych
dniach strajku sierpniowego 1980. Ukazało się go 29 numerów.
W podtytule „Rozwagi i
Solidarności” zaznaczono, że
pismo ukazuje się „pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Stoczni Gdańskiej”, a w artykule wstępnym
redakcja zaznacza, że tygodnik
nie jest organem prasowym
Komisji Zakładowej związku
„Solidarność”, a jej udział w
wydawaniu pisma ograniczy
się „wyłącznie do sprawowania
funkcji patronackiej,
przejawiającej się
przede wszystkim w
zabezpieczeniu środków technicznych,
niezbędnych do jego
emitowania”.
– W koncepcji
swej zmierzamy do
tego – pisali redaktorzy, by „Rozwaga i
Solidarność” spełniała
służebną rolę nie wobec KZ, lecz wobec
wszystkich członków
związku „Solidarność”
w Stoczni Gdańskiej.
Idea niezależności –
jak widać – dotyczyła
już nie tylko związku,
ale i jego narzędzi oddziaływania na członków...
Pierwszy numer „Rozwagi i Solidarności” liczył 16 stron (podobnie

jak dziś, choć były to strony
formatu A4) i zawierał teksty
w zasadzie nie związane ze
stocznią, mające nastomiast
duży ładunek emocjonalny i
ujawniający mało znane wydarzenia sprzed lat. Było więc
obszerne kalendarium Marca
1968, fragmenty książki Władysława Bieńkowskiego „Motory i hamulce socjalizmu”,
wydanej przez Instytut Literacki w Paryżu, po zatrzymaniu jej w 1969 roku w wydawnictwie „Książka i Wiedza”
w Polsce, była wypowiedż dr
Wojciecha Lamentowicz na
temat wydarzeń marcowych,
a także deklaracja ruchu studenckiego dotycząca tych
wydarzeń. Numer zamykał
tekst przypominający rocznicę
zbrodni katyńskiej.
Warto może przypomnieć
zespół redakcyjny „Rozwagi
i
Solidarności”,

ma 30 lat
zwłaszcza że już wkrótce, po
wprowadzeniu stanu wojennego, nie można było ujawniać
redaktorów pisma. W stopce
pierwszego numeru widnieją
nazwiska: B. Maliszewski,
J. Merkel, T. Moszczak, A.
Onrodowski, E. Oleszek, R.
Pieńkowski K. Pierożek, Z.
Trafalski, P. Włodarczyk i Z.
Zawalski.
Kończył się jednak czas
wywalczonej w Sierpniu
wolności. W „Rozwadze” pojawiają się instrukcje na wypadek strajku powszechnego,
wprowadzenia stanu wojennego i przypadku interwencji
z zewnątrz.
12 września 1982 roku, w
stanie wojennym,ukazuje się
nr 1 – wojenny – „Rozwagi i
Solidarności”, wydany przez
Tajny Komitet Zakładowy
NSZZ „Solidarność”

Stoczni Gdańskiej. Pisany na
maszynie, ma 6 stron. Po latach Alojzy Szablewski, który
stał na czele Tajnego Komitetu
Zakładowego i uczestniczył w
redagowaniu „Rozwagi”, tak
opowiada o tamtym czasie:
– Zachowaliśmy dawną
nazwę. Dziś trudno sobie wyobrazić ile trzeba było pokonać przeszkód, by wydawać
takie pismo. Początkowo na
białkowych kliszach, potem
powielaliśmy, wreszcie przeszliśmy na metodę fotograficzną. Nie mogliśmy zdobyć
papieru, bo pilnowano jego
zakupów, trzeba było mieć
pozwolenie... Może to było
trochę nieuczciwie, ale namawiałem kolegów, by podkradali w biurach papier, i tak zawsze trochę go uskładaliśmy.
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dokończenie ze str. 6
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„Rozwaga i Solidarność” ma 30 lat
dokończenie ze str. 5
A trzeba było niemało, bo co
miesiąc wydawaliśmy 3 tysiące egzemplarzy...Ścigaliśmy
na łamach tych łobuzów, co
poszli na współpracę z władzami, kierowników, którzy
utrudniali podziemną robotę,
oni się panicznie tego bali, by
nie trafić na łamy „Rozwagi”.
Pisałem ja, kolega Olczak, a
potem oddawaliśmy tę robotę
koleżance, pani Kowalczyk,
która pisała na maszynie. Materiały były przekazywane o
umówionej godzinie z ręki
do ręki, czasami w ostatnim
wagonie kolejki, czasami w
klatce schodowej. Nie było
wpadki, przydawały się moje
doświadczenia jeszcze z Armii Krajowej...
W stanie wojennym „Rozwaga i Solidarność” pomimo
olbrzymich trudności ukazywała się prawie regularnie
co miesiąc. Wraz z łagodzeniem restrykcji zwiększała
się objętość pisma, cieszyło
się wśród stoczniowców dużą
popularnością, zwłaszcza że
zawierało informacje
oficjalnie niedostęone, np. listy
aresztowanych stoczniowców,
szykanowanych,
zwalnianych z pracy w stoczni. Do
wybuchu majowego strajku
w 1988 roku Tajny Komitet
Zakładowy wydał 72 numery
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„Rozwagi i Solidarności”. Z
chwilą podjęcia strajku pismo zaczęło sie ukazywać w
stoczni codziennie, aż do 10
maja gdy strajk zakończono.
Wydano 11 numerów. Poza
realcjami strajkowymi można było przeczytać wniosek
Komitetu Założycielskiego
NSZZ „Soliodarność” Pracowników Stoczni Gdańskiej
do Sądu Wojewódzkiego w
Gdańsku o wpisanie do rejestru zakładowych organizacji
związkowych Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zamieszczony był też statut. W
skład komitetu założycielskiego wchodził m.in. Alojzy Szablewski, kierujący stoczniową
„Solidarnością” w podziemu.
10 czerwca „Rozwaga” zamieszcza relację z pierwszych
od 7 lat jawnych wyborów komisji Wydziałowej „Solidarności” na wydziale K3.
Gdy wybucha kolejny
strajk w 1988 roku – sierpniowy – „Rozwaga i Solidarność”
znów zaczyna wychodzić codziennie. W końcowej fazie
strajku, 30 sierpnia „Rozwaga” zamieszcza na czołówce tekst o rysującym się
zwycięstwie
strajkujących.
Rozmowy prowadzone przez
Edwarda
Szwajkiewicza,
Brunona Baranowskiego, Ro-

mana Gałęzewskiego, Jacka
Merkla, który był przewodniczącym Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego i Piotra
Zińczuka z dyrekcją stoczni
doprowadzają do zakończenia
strajku. Po 11 dniach pobytu
w stoczni długi pochód strajkujących wychodzi z zakładu i maszeruje do Brygidy.
W „Rozwadze” ukazują sie
pierwsze informacje o podjętych w Warszawie decyzjach
w sprawie rozmów przy okrągłym stole.
W numrze 102 „Rozwaga
i Solidarność” tytułuje wstępniak: „Położyliśmy ledwie
fundament”
W roku 1989 pismo zmienia format na większy, zamieszcza liczne publikacje domagające się legalizacji NSZZ
„Solidarność”,
relacjonuje
przebieg okrągłego stołu. A
potem rozpoczynają sie przygotowania do wyborów.
Z roku na rok pismo się
rozwija, zmienia szatę graficzną, zaczyna wychodzić w
kolorze, na dobrym, kredowym papierze. Jedno pozostało niezmienne – „Rozwaga
i Solidarność” spełnia, jak pisali redaktorzy w pierwszym
numerze przed trzydziestu
laty, służebną rolę wobec
wszystkich członków związku „Solidarność” Stoczni
Gdańskiej.

Na Wawelu
i w Warszawie
dokończenie ze str. 2

hazardowa, ani afera paliwowa, ani stoczniowa nie doczekały się finałów w sądzie.
A przecież Platforma miała
pokazać inną jakość rządzenia, uczciwość, wrażliwość na
problemy ludzkie...A do tego
– pisaliśmy o tym w „Rozwadze” – pozbawienie milionów
Polaków części oszczędności
emerytalnych, afera z OFE,
sięgnięcie do kieszeni Polaków po ich zaoszczędzone
pieniądze. Nawet Balcerowicz
nie mógł na to nie zareagować. Mam nadzieję że skorzystamy z mechanizmu pozwu
zbiorowego i wystąpimy przeciwko rządowi w tej sprawie.
To będzie najwiekszy pozew
zbiorowy w dotychczasowej
historii prawa.
O trosce obecnej władzy
o obywateli świadczy też
wszechogarniająca nas drożyzna, to co się dzieje z cenami
w sklepach, na stacjach benzynowych. A przecież np. cena
paliwa jest zależna od rządu,
akcyza i podatek to połowa
ceny. W sytuacji gdy koszt paliwa przenosi się na ceny innych produktów, brak decyzji
w tej sprawie jest karygodny.
To też jest nieuczciwość wobec społeczeństwa.
Prawdą jest, że przeciwko temu manifestowaliśmy
również w rocznicę tragedii
smoleńskiej. Bo prezydent
Kaczyński był zawsze przeciwko nieuczciwości, przeciwko krzywdzie słabszych.
Przeciwko takim metodom
rządzenia z jakimi dziś mamy
do czynienia, które z miesiąca
na miesiąc pogarszają sytuację
milionów ludzi pracy w Polsce, sprzyjają niestabilności
zatrudnienia, potęgują brak
stabilizacji materialnej setek
tysięcy rodzin – zakończył relację z manifestacji w Warszawie Karol Guzikiewicz.

Kraków
W hołdzIe ofiarom
smoleńskiej katastrofy

fot. Paweł Glanert

Wyprawa gdańskich stoczniowcó

Riva de Garda.

Monte Cassino.

Monte Cassino.

Monte Cassino.

zdjęcia: Paweł Glanert

ów: 6500 kilometrów po Włoszech

Rzym. Fontanna di Trevi

Kościół św. Jana na Lateranie. Schody Chrystusa.

Warszawa
W hołdzIe ofiarom
smoleńskiej katastrofy

fot. Paweł Glanert

Rocznica w Rzymie jak co roku

Tradycyjnie, zawsze na
przełomie marca i kwietnia
organizujemy wycieczkę do
Rzymu w rocznicę śmierci
Jana Pawła II. W tym roku
z powodu zbliżającej się beatyfikacji nie było dużych
uroczystości ani mszy odprawianej dla wiernych przez Benedykta XVI w bazylice Św.
Piotra lub na placu przed bazyliką. Msza została odprawiona przy grobie Jana Pawła II
tylko dla przyjaciół i rodziny.
Mimo to do Rzymu przyjechało wielu pielgrzymów. Nasza
grupa również uczestniczyła
w mszy świętej odprawianej
specjalnie dla nas przy jednym
z bocznych ołtarzy w bazylice.
Podczas tej dwutygodniowej wyprawy zwiedziliśmy
również wiele innych miejsc
we Włoszech. Po raz pierwszy
odwiedziliśmy w tym roku
Monte San Angelo gdzie znaj-

duje się słynna grota Świętego
Michała Archanioła. Bazyliką
postawioną nad grotą opiekują się polscy księża Michalici.
Cały dzień spędziliśmy w San
Giovani Rotondo, mieście Św.
Ojca Pio. Poza tym jak zwykle
„po drodze” zahaczyliśmy o
San Marino, Wenecję, Padwę
i Weronę, Dwie noce spędziliśmy w pięknym Asyżu,
mieszkając w hotelu w centrum starego miasta. Nie ominęliśmy również Loreto gdzie
znajduje się dom rodzinny
Matki Boskiej przeniesiony
tu z Nazaretu. W drodze powrotnej z Monte Cassino odwiedziliśmy miasto słynnego
rycerza Rolanda Gaetę a także
zatrzymaliśmy się w Ostii by
obserwować zachód słońca
nad morzem Tyrreńskim. Nocowaliśmy w drodze nad położonym wśród ośnieżonych
szczytów jeziorem Garda.

W samym Rzymie przez
cztery dni oprowadzał nas
przewodnik Jacek Frąc, Polak
zamieszkujący od dwudziestu lat w Rzymie, posiadający
niesamowitą wiedzę o historii
i zabytkach wiecznego miasta. Jeżeli dodamy do tego codzienne 28 stopni ciepła, słońce
i wspaniałą atmosferę wśród
uczestników to wrażenia były
niesamowite a wspomnienia
i pamiątki pozostaną na długo. Przypominamy, że każdy
stoczniowiec, członek związku
oraz uprawnieni członkowie
rodziny mogą otrzymać oprócz
dofinansowania z ZFŚS stoczni
jednorazowe dofinansowanie ze
związku. Taka dwutygodniowa
wyprawa w tym roku kosztowała członka związku ze stoczni 500 zł. Dodajmy, że noclegi
mieliśmy zapewnione nie tylko
w domkach kempingowych
w Rzymie (dwuosobowych,

wyposażonych w prysznice
umywalki i toalety) ale także w
dobrej klasy hotelach w Arco,
Asyżu, San Giovani Rotondo
czy w polskiej Wiśle.
W przyszłym roku ponownie wybierzemy się w tym
okresie do Rzymu i będziemy
te wyjazdy kontynuować do
czasu aż wszyscy chętni stoczniowcy odwiedzą grób papieża
w rocznicę jego śmierci. Przez
sześć ostatnich lat uczestniczyło w naszych rocznicowych
wyjazdach do Rzymu już 450
osób. W tym miesiącu jeszcze
czeka nas wyprawa na beatyfikację Jana Pawła II. Do Rzymu
wybiera się około 140 pracowników stoczni wraz z rodzinami. Oprócz udziału w mszy
beatyfikacyjnej
zwiedzimy
również Rzym pod przewodnictwem pana Jacka ale również większość z nas odwiedzi
Wenecję Padwę i Asyż.

Upadłość Stoczni Marynarki Wojennej

W poniedziałek, 11
kwietnia, pracownicy
Stoczni Marynarki
Wojennej ogłosili, że
jadą do stolicy przed
siedzibę Ministerstwa
Obrony Narodowej.
W pikiecie uczestniczyli
członkowie „Solidarności” Stoczni Gdańsk.

Sąd Rejonowy w Gdańsku
ogłosił upadłość likwidacyjną
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Zakład stracił
płynność finansową. Prawie
półtora roku spółka była w
tzw. upadłości układowej ze
względu na trudną sytuację.
- Sąd musiał tak zrobić, bo
zakład utracił płynność finansową. Po długich rozmowach
nie dostaliśmy spodziewanych
pieniędzy z MON-u. Jednak

według zarządu ministerstwo
winne jest stoczni pieniądze
za wykonane prace - poinformował prezes Stoczni MW
Roman Kraiński.
Wynagrodzenia dla załogi
będą wypłacane z Funduszu
Świadczeń Gwarantowanych.
Za luty i marzec załoga otrzymała pensje w ratach i w późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady Pracowników stoczni Tadeusz
Szymelfenig poinformował, że
na spotkaniu syndyk zapewniła
przedstawicieli spółki, że produkcja w zakładzie będzie kontynuowana, a jeżeli stocznia
odzyska płynność finansową,
to sąd może przywrócić opcję
upadłości ugodowej.
Kwota zadłużenia stoczni
nie jest upubliczniona. Wiadomo jedynie, że zakład ma
ponad 800 wierzycieli. We-

dług zarządu firmy problemy zakładu wynikają m.in.
z tego, że MON winne jest
stoczni pieniądze za wykonane prace. Zdecydowanie
odmienne stanowisko w tej
kwestii mają przedstawiciele
resortu. - MON nie jest nic
winne stoczni, to stocznia do
tej pory nie rozliczyła się z

80 milionów złotych zaliczki
- powiedział Polskiej Agencji
Prasowej wiceminister obrony
Marcin Idzik. Dodał, że stocznia chce, by resort zapłacił za
budowaną w Gdyni korwetę
„Gawron”, jednak zgodnie z
prawem MON może zapłacić
dopiero, kiedy okręt będzie
gotowy.
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Wodowanie „Vestland Insula”
W piątek, 8 kwietnia, w
Stoczni Gdańsk spłynął na
wodę pierwszy w tym roku
statek, „Vestland Insula”,
specjalistyczna jednostka obsługująca i zaopatrująca platformy wiertnicze. Częściowo
wyposażony statek ma 85
metrów długości i 20 metrów
szerokości. „Vestland Insula”
zamówiony został przez norweską stocznię Hellesoy Verft
w Lofallstrand, która będzie
kontynuować jego wyposażenie. W Gdańsku nowa jednostka otrzymała stery strumieniowe, agregaty, systemy
rurarskie i obrotowy pędnik
azymutalny. Po zainstalowaniu kompletnego wyposażenia w Norwegii statek będzie

obsługiwał podmorskie pola
wydobywcze ropy naftowej
i gazu na Morzu Północnym.
W ładowniach i na pokładzie
będzie dowoził na platformy
wydobywcze materiały,elementy rurociągów i sprzęt
wiertniczy.
„Vestland Insula” jest pierwszym zbudowanym w Stoczni
Gdańsk statkiem serwisowym,
dotychczas budowano bloki
kadłubów takich jednostek. W
budowie jest drugi, bliźniaczy
statek serwisowy, zamówiony
przez Norwegów we wrześniu
ubiegłego roku.
Poza serwisowcami Stocznia Gdańsk buduje obecnie
dwa promy samochodowo
- pasażerskie (ro-pax), zamó-

wione przez norweską grupę
stoczniową Group Fosen ASA
w Bergen. Promy będą miały
po 170 metrów długści i zostaną w dużym stopniu wyposażone w Gdańsku. W końcu
marca położono stępkę pod
pierwszy ze statków ro-pax, a
także rozpoczęto palenie blach
na kadłub drugiej podobnej
jednostki.
Kontynuowane są też prace przy trawlerze rybackim

dla norweskiej grupy Kleven
Maritime AS. W perspektywie
stocznia ma szanse na dalsze
jednostki tego typu, szykuje
się kontrakt na budowę trzech
dalszych takich statków.
Również w piatek, 8 kwietnia w sąsiadującej ze Stocznią
Gdańsk Stoczni Północnej
zwodowano dwustronny prom
samochodowo pasażerski, budowany do obsługi fiordów w
rejonie Tromso.

To jeden z wielu przykładów
nowych stoczniowych inwestycji na które przeznacza się
250 mln zł.
Na wydziale K1 trwają
końcowe prace budowlane i
montażowe przy budowie linii sekcji płaskich (LSP2). To
też jedna z nowych inwestycji,
której zakończenie pozwoli
na zastosowanie najnowszych
technologii obróbki blach.
Równolegle na K1 powstaje
linia do prefabrykacji mikropaneli. Służyć ona będzie do
montażu i spawania usztywnień
na niewielkich arkuszach blach.
Spawanie wykonywane będzie
przez dwa roboty.
Rozwojowi
zdywersyfikowanej produkcji w stoczni
(produkcja okrętowa, wieże
wiatrowe i wielkogabarytowe
konstrukcje stalowe) towarzyszą zmiany strukturalne w zakładzie. Powołane zostało Biuro Konstrukcji Stalowych (ZB),
którego dyrektorem został Rafał
Rost. Biuro ma pozyskiwać nowych klientów, nadzorować re-

alizacje projektów i prowadzić
badania marketingowe rynku.
Wśród konstrukcji wielkogabarytowych, których wykonanie
oferuje stocznia, znajduja się
m.in. elementy platform wiertniczych, konstrukcje terminali,
suwnice, konstrukcje wsporcze
kotłów przemysłowych i taśmociągów. Stocznia ma wszelkie predyspozycje do takiej
produkcji: posiada olbrzymią
halę K1 z ciężkimi dźwigami,
dobrze rozwinięty transport
ciężki, a nade wszystko jej położenie pozwala na korzystanie
z transportu morskiego, często
niezbędnego dla wielkich konstrukcji stalowych.
Inną zmianę w strukturze
stoczni jest powołanie Biura
Nadzoru i Realizacji Kontraktów (ZN), w miejsce rozwiazanego Biura Nadzoru i Budowy
Statków. Dyrektorem nowego
biura został Andrzej Aksman.
Biuro będzie odpowiadać za
realizację kontraktów wszystkich trzech „nóg” na których
stoi stocznia: statków, wież
wiatrowych i konstrukcji stalowych. Będzie też uczestniczyło w przygotowaniu ofert i
opiniowaniu kontraktów.

Stocznia się zmienia

Idąc codziennie do pracy
często się nie dostrzega zmian
jakie następują w krajobrazie
stoczniowym. Choć ostatnio
znikające stare budynki są zapowiedzią również zewnętrznych
zmian inwestycyjnych. Większość zmian kryje się jednak we
wnętrzach hal, gdzie instalowane są nowe maszyny, powstają
nowoczesne obiekty, jak choćby
oddana niedawno kompresorownia, w której zainstalowano
najwyższej klasy urządzenia
fimy Kaeser Kompressoren. In-
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stalacja wyposażona w hybrydowy osuszacz powietrza jest
największą w Europie i jedną z
trzech w tej klasie nowoczesności w Polsce.
23 marca rozpoczęto palenie blach na budowę kadłuba
drugiego statku typu ro-pax
(promu samochodowo-pasażerskiego). Blachy obrabiano
na jednym z dwóch nowych
urządzeń plazmy suchej, w
jakie w ramach programu
inwestycyjnego stoczni wyposażony został wydział K1.

Przeczytaj zanim zasiądziesz do święconego

Wielkanocne
zwyczaje
Powszechnie nazywane Wielkanocą
święta to Uroczystość
Zmartwychwstania
Pańskiego, Pascha.
Jest to najstarsze i
najważniejsze święto
chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania
Jezusa.

Ciekawym zagadnieniem
jest termin Wielkanocy. Obchodzi się ją w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Według
kalendarza gregoriańskiego
Wielkanoc przypada między
21 III a 25 IV. W Kościele katolickim wczesnym rankiem
w Wielkanoc odbywa się procesja, po której jest sprawowana uroczysta msza zw. rezurekcją; głównym akcentem
rodzinnym Wielkanocy jest
śniadanie wielkanocne, w czasie którego spożywa się pokarmy poświęcone w Wielką
Sobotę. Drugim dniem świąt
Wielkanocy jest Poniedziałek
Wielkanocny
(towarzyszą mu zwyczaje ludowe, jak
na przykład dyngus). Według
tradycji chrześcijańskiej Wielkanoc jest „świętem świąt”,
„uroczystością uroczystości”, a
każda niedziela roku jest pamiątką Wielkanocy, jako Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego.
Uroczystości wielkanocne
rozpoczynają się już w Wielki
Czwartek. Wspominana jest
wtedy Ostatnia Wieczerza,
podczas której Jezus umył
nogi Apostołom. Na pamiątkę

tego wydarzenia, w niektórych katedrach celebrans myje
nogi mężczyznom.
Wielki Piątek przeznaczony jest na cichą modlitwę,
rozważanie i czuwanie. Jedyną formą wspólnej modlitwy
jest liturgia godzin (jutrznia,
godzina czytań i nieszpory).
Popołudniu odbywa się Nabożeństwo Męki Pańskiej. W
ciszy kapłan pada na twarz
przed ołtarzem, od czwartkowego wieczoru odkrytym jako
symbol cierpiącego Jezusa.
W czasie nabożeństwa czytany jest opis męki i śmierci
Chrystusa z Ewangelii według
św. Jana, jedynego apostoła,
który pozostał pod krzyżem
Jezusa aż do Jego śmierci.
Potem wierni oddają cześć
krzyżowi. W czasie adoracji krzyża śpiewane są pieśni
pasyjne. Następnie wierni zaczynają czuwanie przy symbolicznym grobie Chrystusa.
Czuwanie to kończy się w
Wielką Sobotę przed zachodem słońca, bo według biblijnego czasu po zmroku zaczyna się już nowy dzień, czyli
Niedziela Zmartwychwstania.
Wielka Sobota to także
dzień odwiedzin grobów, modlitw i święcenia pokarmów
przez kapłanów. W poranek
niedzieli wielkanocnej odbywa się uroczysta procesja z
Najświętszym Sakramentem.
Wierni trzykrotnie obchodzą
kościół. Procesji towarzyszy
bicie dzwonów. Błogosławieństwo pokarmów, zwane
powszechnie święconką lub
święconym, ma długi rodowód. Początki tego chrze-

ścijańskiego obrzędu sięgają
VIII wieku. Zwyczaj święcenia pokarmów przywędrował
do Polski z zachodu Europy
około XII wieku. Początkowo
pokarmy święcono w domach.
Należało poświęcić to wszystko, co miało zostać spożyte
podczas śniadania wielkanocnego, stąd przygotowywano
ogromne kosze z jedzeniem.
W późniejszych wiekach pokarmy święcono na powietrzu,
pod krzyżami lub na placach.
W końcu XVIII wieku święcenie przeniosło się do świątyń i
tak jest do dziś.
Najpierw święcono tylko
pieczonego baranka, a więc
chlebową figurkę o postaci
baranka. Potem dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino.
Na końcu święcony kosz
został uzupełniony jajkiem i
pozostałymi pokarmami, które obecnie weszły do kanonu
święconki.
Warto pamiętać, że dobór
potraw w koszyku nigdy nie
był przypadkowy. Od wieków
każdy Boży dar symbolizował
co innego, uznanego przez
ludową jak i chrześcijańską
tradycję. Zestaw tych darów
się zmieniał, ograniczano
ich ilość, aż pozostało tylko
sześć, by ostatecznie powiększyć do siedmiu. Ten zestaw,
przyjęty w okresie wczesnego
romantyzmu, obowiązuje do
dziś. Potraw w koszyku może
być więcej, ale tych siedem
powinno się w nim znaleźć
przede wszystkim. Symbolizują bowiem treść chrześcijaństwa.

Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i jest
pokarmem
podstawowym,
niezbędnym do życia. Wśród
chrześcijan zawsze był symbolem nad symbolami –
przedstawia, bowiem Ciało
Chrystusa. Jajko jest dowodem odradzającego się życia,
symbolem zwycięstwa nad
śmiercią. Tę symbolikę rozpowszechnili w Polsce niemieccy zakonnicy. Wywodzi się
ona z dawnego zakazu spożywania jaj podczas Wielkiego
Postu. Jajka na stół powracały
ponownie w Wielkanoc.
Sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc
odstraszania wszelkiego zła.
Bez soli nie ma życia. To takźe oczyszczenie, samo sedno
istnienia i prawdy. Stąd twierdzenie o „soli ziemi”, jak to w
Kazaniu na Górze powiedział
Chrystus o swoich uczniach.
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dokończenie na str. 14

13

Wielkanocne
zwyczaje
dokończenie zea str. 13

Wędlina zapewnia zdrowie
i płodność, a także dostatek,
bo przecież nie każdy mógłsobie pozwolić na ten szczególny pokarm. Kiedyś był to
choćby plaster szyneczki, a
od XIX wieku słynna polska
kiełbasa.
Ser jest symbolem zawartej
przyjaźni między człowiekiem
a siłami przyrody, a przede
wszystkim stanowi gwarancję rozwoju stada zwierząt
domowych. Ser jest, bowiem
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produktem mlecznym pochodzącym od krów, owiec i kóz.
Chrzan zawsze był starym
ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy.
Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność.
Ciasto do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako
symbol umiejętności i doskonałości – zapewne głównie
jako popis domowych gospodyń. Ciasto reprezentowane
było głównie przez wielkanocne baby, a jej nieudany
wypiek był wielką kompromitacją. Poza tym winien to
być zawsze wypiek własny,
domowy.
Koszyk do święconego
powinien być z wikliny, słomy lub sosnowych łubów.
Wyścielony serwetą, czasem
świeżym mchem, albo nawet
zieloną rzeżuchą ogrodową,
ozdobiony bielą koronek i
zielenią bukszpanu lub gałązek borówki brusznicy, był
wyrazem wielkiej radości. Tą
radością trzeba się podzielić
podczas wielkanocnego śniadania. I to w znaczeniu symbolicznym jak też dosłownym.
Tak przystrojonemu koszykowi ze święconką przysługiwało szczególne miejsce na świątecznym stole.
Nakryciu stołu urody dodawał wystrój regionalny, stylizowany ludową tradycją.
Najszlachetniejszym kolorem obrusów była wprawdzie
zawsze biel, ale warto pamiętać, że nasze prababcie czyniły w tym względzie pewne
wyjątki. Za bardzo uroczysty
uchodził kiedyś kolor błękitny
czy kremowy i takimi wła-

śnie obrusami albo płóciennymi serwetami nakrywano
wielkanocne stoły. Pięknie na
nich wygląda kociewski albo
kaszubski haft. Środek stołu
rezerwowano na koszyk wypełniony kolorowymi kraszankami z kokoszką lub figurą baranka. Baranek – najbardziej
znamienny symbol świąt wielkanocnych — wśród chrześcijan uosabia zwycięstwo
Chrystusa, który jak ofiarny
baranek oddał swoje życie
za ludzi, by następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem
i śmiercią. Najczęściej baranek występuje z chorągiewką,
podobnie jak sylwetka Zmartwychwstałego Chrystusa ze
sztandarem, symbolem zwycięstwa i tryumfu.
.Nie wolno też zapomnieć
o wielkanocnym bukiecie. Na
jego kompozycję składają się,
od pokoleń ludową tradycją
uwieńczone, ulistnione gałązki
brzozy oraz kwitnącej wierzby i leszczyny. Pięknym uzupełnieniem bukietu mogą być
wcześnie żółto kwitnący dereń
jadalny, forsycje, czy też ogrodowe żonkile i tulipany.
Uroczyste śniadanie wielkanocne poprzedza ceremonia dzielenia się poświęconym jajkiem oraz serdeczne
życzenia radości, zdrowia i
szczęścia w życiu rodzinnym,
które składają sobie nawzajem
uczestnicy święconego. Dzielenie się jajkiem przypomina
przełamywanie opłatka na
początku wieczerzy wigilijnej i wyraża – podobnie jak
obrzęd bożonarodzeniowy –
przyjaźń, miłość i życzliwość
uczestników
wielkanocnej
biesiady, a ponadto rzadko
kiedy świadomie wypowiadane życzenia płodności.
Ponieważ
wielkanocne
śniadanie jest jednocześnie
obiadem, na stole znajdują
się smaczne różności. Zacząć
można od żuru na białej kiełbasie lub od zupy chrzanowej

z jajkiem i białą kiełbasą bądź
od zwyczajnego barszczu z
jajkiem.
Potem pojawiają się przeróżne zimne mięsa: pasztety,
rolady, schaby faszerowane i
w galarecie, pieczenie podawane na zimno, drób na różne
sposoby, a przede wszystkim
jajka, dla których mistrzowie
sztuki kulinarnej wymyślili
już ponad sto przepisów.
Bogata i różnorodna, czasem wewnętrznie sprzeczna
jest symbolika jajka. W wielu kulturach uważano, że ma
ono wspólny rytm ze światem
i wszechświatem, ze Słońcem, Ziemią, siłą życiową,
płodnością,
odrodzeniem,
zmartwychwstaniem. Kojarzono je z powrotem wiosny,
poczuciem bezpieczeństwa,
domem, gniazdem. U wielu
ludów na różnych kontynentach jajka używano w magii
leczniczej i oczyszczającej,
często wykorzystywano do
rozmaitych zabiegów służących ochronie człowieka
przed szeroko rozumianym
złem oraz występowało we
wszelkich rytuałach mających na celu wyzwolenie lub
wzmocnienie sił witalnych.
W niektórych grobowcach
antycznych umieszczano posążki Dionizosa trzymającego w dłoni jajko oznaczające
powrót do życia, wkładano
jajka do grobowców egipskich i katakumb rzymskich.
Malowanie jajek znane było
w czasach cesarstwa rzymskiego. Wzmiankują o tym
zwyczaju Owidiusz, Pliniusz
i Juwenalis. U nas zaś – jak
pisze Kadłubek charakteryzując wewnętrzną sytuację polityczną kraju – „Polacy z dawien dawna (...) bawili się z
panami swymi jak z malowanymi jajkami”. Owa zabawa,
nazywana „na wybitki”, „w
bitki” lub „walatka”, polegała
na uderzaniu jednej pisanki
o drugą – wygrywał ten, kto
stłukł jajko przeciwnika.

Cegła za cenę laptopa...
słynnym Check Point Charlie
. My też możemy postępować podobnie i sprzedawać
kawałki kolebki Solidarności.
Wszak to w Gdańsku wszystko się zaczęło, a teraz cały
świat nabiera przekonania, że
Europa Środkowa zawdzięcza
Berlinowi wejście do demokratycznego świata.
Zdaniem Marciuka, teraz jest
dobry czas na wprowadzanie na
rynek turystyczny takich przedmiotów. W związku z budową
ECS w rejon stoczni przychodzi
więcej wycieczek. Z możliwości
nabycia nowych pamiątek będą
zadowoleni zwłaszcza przybysze z zagranicy.
– Już wcześniej były podobne propozycje – przyznaje Andrzej Kwiatkowski, prokurent
spółki Drewnica Development.
– Świętej pamięci poseł Arkadiusz Rybicki mówił: gdyby sprzedawać cegły z muru,
przez który przeskakiwał Lech
Wałęsa, każda z tych cegieł
mogłaby mieć cenę laptopa.

Aleksandra Dulkiewicz z
Biura Prasowego Europejskiego Centrum Solidarności
uważa, że pomysł oferowania
gościom oryginalnych fragmentów historycznych budynków stoczni jest godny rozważenia. – W nowej siedzibie
ECS, która powstaje, będzie
sklepik z pamiątkami – mówi.
Ale z pozyskaniem pamiątek mogą być kłopoty. Jedne z
najważniejszych postoczniowych obiektów, niebędących
pod ochroną konserwatora zabytków, zostały już zdemontowane, zburzone, usunięte,
wywiezione. – Tak postąpiono
m.in. z historyczną stołówką
– wspomina Aleksandra Dulkiewicz. Żeby pamiątka była
naprawdę wartościowa, trzeba
by umieścić na niej albo na
opakowaniu napis: „Solidarność”. Potrzebna jest na to
zgoda właściciela znaku.
Dzisiaj dawna Stocznia
Gdańska im. Lenina, w której
narodziła się Solidarność, już

nie istnieje. Majątek jej podzielono i sprzedano prywatnym firmom.
Natomiast na terenie, którym włada miasto, trwa budowa nowej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności.
– Nie wiadomo, czy to,
co znajdowane jest w ziemi
podczas robót, ma bezpośredni związek z historyczną
stocznią – mówi Magdalena
Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prasowy, kierownik Zespołu ds. Public Relations w
spółce Gdańskie Inwestycje
Komunalne, odpowiedzialnej
za realizację prac. – Gruz, na
który natrafiono podczas robót
ziemnych, pochodzi prawdopodobnie z fundamentów hali,
jaka nie powstała. To raczej
nie ma historycznego związku z wydarzeniami z Sierpnia
1980 roku czy późniejszymi.
Teraz odsłaniany jest kanał
Drewnica. Może warto ocenić,
czy coś stamtąd nadaje się do
wykorzystania.

Uśmiechnij się

Kawałki obiektów, maszyn, wyposażenia byłej
Stoczni Gdańskiej mogą być
dla cudzoziemców wspaniałą
pamiątką z czasów powstania
Solidarności. O tym, że warto
je turystom oferować (wraz z
certyfikatami poświadczającymi ich autentyczność) przekonywali Alicja Kosicka i Jarosław Marciuk z firmy Inspiros
Consulting Group podczas
warsztatów turystyki biznesowej „Solidarity & Freedom”.
Przykład możemy brać
z Niemców – czytamy w
Dzienniku Bałtyckim – sprzedających fragmenty muru
berlińskiego i tym sposobem
utrwalających w pamięci obcokrajowców wyobrażenie, że
to właśnie w Berlinie – dzięki
zburzeniu muru – zaczęły się
przemiany, które przyniosły
wolność krajom Europy Środkowo-Wschodniej.
– Kawałki muru można
kupić w berlińskich hotelach,
sklepach z pamiątkami, w
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Nowości w wypożyczalni

Step Up 3; reż. Jon Chu

22 kule; reż. Richard Berry

Red; reż. Robert Schwentke

Kontynuacja wielkich hitów tanecznych
„Step Up – Taniec zmysłów” i „Step Up
2”. Najlepsi tancerze świata, miłość i
muzyka w filmie o młodych ludziach,
którzy wierzą w marzenia i dla których taniec jest sposobem na życie.
Luke (Rick Malambri) jest ulicznym
tancerzem, mieszkającym w starym
magazynie, gdzie spotykają się ludzie
kochający taniec. Przygotowując się do
mistrzostwa w tańcu Luke poznaje Natalie (Sharni Vinson) i Moose’a (Adam
Sevani). Ale jest sekret, który może
wszystko zniszczyć...

Jean Reno, znany z „Leona zawodowca” i „Imperium wilków” występuje
w nowym, znakomitym thrillerze. Jako
były gangster, od trzech lat żyje spokojnie i uczciwie. Ale niespodziewanie,
na podziemnym parkingu ktoś faszeruje
go 22 kulami. Cudem uchodzi z życiem.
I postanawia wyrównać rachunki...

Rewelacyjna komedia sensacyjna w
doskonałej obsadzie: Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Mary Louise Parker i Helen Mirren. Kiedyś byli
najlepszymi agentami CIA. Teraz stają
się celem numer jeden. Walka toczy się
z grupą zamaskowanych zabójców, film
pełen scen o wielkiej dynamice z solidną
dawką humoru.

Street dance; reż. Max Giwa i
Dania Pasquini

Duże dzieci; reż. Dennis
Dugan

Shrek – Ostatni Rozdział;
reż. Mike Mitchell

W filmie biorą udział finaliści brytyjskiej edycji You Can Dance i Mam
Talent. Tancerka street dance Carly
(Nicola Burley), zakochana i zdradzona przez lidera zespołu, który porzuca
ekipę walczącą o mistrzostwo Wielkiej
Brytanii, musi sobie sama radzić. Nie
jest to łatwe...

To, że człowiek się starzeje, wcale nie znaczy że dorośleje. Szanowani
biznesmeni, ojcowie rodzin, spotykają
się po latach i okazuje się, że pozostało
w nich wiele ze swawolących chłopców.
Ciepły, pełen humoru film w dokonałej
komediowej obsadzie: Adam Sandler,
Kevin James, Chris Rock, David Spade
i Rob Scheider.

Ostatni rozdział bijącej rekordy popularności opowieści filmowej o Shreku, uroczym ogrze, zaprzyjaźnionym
z gadającym osłem, wybawcy pięknej
księżniczki. Magiczny kontrakt podpisany niebacznie przez Shreka wszystko zmienia w jego życiu. A tylko 24
godziny pozostają, by odwrócić fatalne
zaklęcie...

Wypożyczalnia bezpłatna dla członków NSZZ „Solidarność”

