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1 września 2011 r. Jarosław Kaczyński spotkał się w historycznej Sali BHP ze stoczniowcami  
i działaczami „Solidarności”. fot. Paweł Glanert
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W 31 rocznicę Sierpnia

Przed południem na 
Placu Solidarności 
kwiaty złożyli: Pre-
zydent Lech Wałęsa, 
pracownicy i związkow-
cy Stoczni Gdańskiej 
razem z dyrekcją oraz 
Prezydent Bronisław 
Komorowski razem  
z przedstawicielami sy-
gnatariuszy Porozumień 
Sierpniowych. 

Prezydentowi przed pomni-
kiem Poległych Stoczniow-
ców i bramą Stoczni Gdań-
skiej towarzyszyli członkowie 
prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „S” z przewodniczą-
cym Piotrem Dudą. 

– Kto ma taką potrzebę przy-
jeżdża tu, żeby podziękować 
wszystkim, którzy 31 lat temu 
strajkowali w tym miejscu i pod-

władz do pracy robotników, 
odsłonięto wystawy prezen-
tujące udział miasta Gdynia 
na drodze do niepodległości: 
„Grudzień 1970 w Gdyni” 
oraz „Solidarna Gdynia 1980”. 
Andrzejowi Kołodziejowi, 
prezesowi Fundacji Pomorska 
Inicjatywa Historyczna, która 
jest organizatorem wystawy 
zależy, aby fotografie przy-
pomniały mieszkańcom jak 
ważną rolę odegrała historia w 
życiu ich i miasta, ale także jak 
wielką rolę mieszkańcy Gdyni 
odegrali w historii.

Wieczorem w bazylice św. 
Brygidy odprawiona została 

pisali historyczne porozumienia. 
Staram się, żeby wszyscy mogli 
być tu razem. Mam nadzieję, że 
z czasem to się uda – powiedział 
Piotr Duda podczas spotkania z 
dziennikarzami.

W Warszawie prezydent 
Komorowski odznaczył 32 za-
służonych działaczy opozycji 
demokratycznej. Krzyż Wiel-
ki Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymał Zbigniew Bujak.

Uroczystości rozpoczęły 
się rano w Gdyni. Przewod-
niczący KK Piotr Duda i jego 
zastępcy Bogdan Biś i Tadeusz 
Majchrowicz złożyli kwiaty 
pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 
70 w Gdyni. Na kładce prowa-
dzącej nad przystankiem szyb-
kiej kolei miejskiej Gdynia 
– Stocznia, gdzie 17 grudnia 
1970 roku padły strzały skiero-
wane do idących na wezwanie 

msza św. przez Metropoli-
tę Gdańskiego abp.Sławoja 
Leszka Głódźia. Metropolita 
Gdański wspominał rolę jakąw 
Sierpniu odegrał proboszcz 
parafii św. Brygidy, zmarły 
w ub.r. ks. prałat Henryk Jan-
kowski. Po mszy uczestnicy 
przemaszerowali na Plac Soli-
darności, gdzie przed Pomni-
kiem Poległych Stoczniow-
ców oddano hołd uczestnikom 
Sierpnia. W Sali BHP otwarto 
wystawę poświęconą 30 rocz-
nicy I Krajowego Zjazdu Dele-
gatów NSZZ „S” przygotowa-
ną przez gdański oddział IPN  
i Komisję Krajową NSZZ „S”. 

Rozległa przestrzeń cią-
gnąca się wzdłuż europar-
lamentarnych budynków w 
Brukseli otrzymała imię „So-
lidarności 1980”. 

W uroczystościach w sto-
licy Belgii wziął udział szef 
związku Piotr Duda oraz 
poprzedni przewodniczący 
– Janusz Śniadek i Marian 
Krzaklewski. Z powodów 

zdrowotnych do Brukseli nie 
dotarł Lech Wałęsa. Obec-
ny był premier Donald Tusk, 
marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz oraz władze Unii 
Europejskiej. 

Przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Jerzy 
Buzek podkreślił podczas uro-
czystości, że nie ma lepszego 
miejsca, by uhonorować „So-

lidarność”. – Jako pierwszy 
niezależny związek zawodo-
wy w mojej części Europy był 
reprezentowany od początku 
w Brukseli, posiadając swoje 
biuro. Jako idea (solidarność) 
pojawiła się dużo wcześniej, 
przed akcesją Polski do UE – 
mówił Buzek.

Jak podkreślił, Solidar-
ność „to nie jest tylko na-

zwa takiego sobie związku 
zawodowego, ale jest to na-
zwa związku zawodowego, 
który powstał w oparciu o 
ogromną potrzebę wolno-
ści”. – Jest nazwą pierwsze-
go, jednego z największych 
ruchów, który pozwolił na 
uruchomienie procesów de-
mokratyzacji w tej części 
Europy i rozmontowanie że-
laznej kurtyny – dodał szef 
europarlamentu.

Esplanada „SolidaRNości” w Brukseli

Historyczne zdjęcie z i Zjazdu „Solidarności”, który obradował przed 
30 laty w hali olivia.
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W czwartek, 1 września, Jarosławe Kaczyński, 
prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się w histo-
rycznej Sali BHP z gdańskimi stoczniowcami. Przed 
spotkaniem Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod 
Pomnikiem Poległych Stoczniowców. W godzinach 
południowych prezes PiS przebywał na Westerplat-
te, gdzie złożył wieniec pod pomnikiem bohater-
skich obrońców polskiej placówki w 1939 roku.

Spotkanie z Jarosławem kaczyńskim

Polacy zasługują na więcej. 
WSZyScy, nie tylko niektórzy

Salę BHP wypełniło kilku-
set gdańskich stoczniowców, 
w większości członków „So-
lidarności”, wśród których 
było wielu uczestników sierp-
niowego strajku w 1980 roku, 
działaczy podziemia w stanie 
wojennym i uczestników straj-
ków w 1988 roku. Jarosław 
Kaczyński przybył do stocz-
ni na zaproszenie zakładowej 
organizacji „Solidarności”. 
Wraz z nim w Sali BHP zna-
leźli się m.in. wiceprezes 
PiS Adam Lipiński,  boha-
ter Sierpnia 1980 Andrzej 
Gwiazda, była szefowa dy-
plomacji w rządzie PiS Anna 
Fotyga, były przewodniczący 
„Solidarności” Janusz Śnia-
dek, prezes Ruchu Społeczne-
go im. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego Maciej Łopiń-
ski, posłowie z ramienia PiS. 
Wchodzącego do Sali BHP 
prezesa PiS powitała burza 
oklasków, zebrani odśpiewali 
hymn narodowy.

– W sanktuarium „Solidar-
nosci”, w historycznej Sali 
BHP – stwierdził Janusz Śnia-
dek – chcę głośno powiedzieć: 
obecna władza odwróciła się 
od wartości Sierpnia, odwró-
ciła się od ludzi. (oklaski) 
Sierpień 1980 roku wymaga 
nie tylko pamięci, wymaga 
kontynuacji. Sprowadzanie 
Sierpnia do wymiaru wolno-
ściowego, a pomijanie cha-
rakteru społecznego, to za-
kłamywanie historii.(oklaski). 
Nie może być wolności dla 

prowadzenia gospodarki ra-
bunkowej, gospodarki bez in-
westowania w kapitał ludzki, 
w naszą przyszłość. Nie może 

byc zgody na niepłacenie za 
pracę, ograniczanie praw do 
wypoczynku, do opieki zdro-
wotnej, do godnej emerytu-
ry, nawet do macierzyństwa. 
Hasło wyborcze PO brzmi: 
Polska w budowie. Buduje się 
jednak pałace dla wybranych, 
a nie dom dla wszystkich. 
Odpowiedzią „Solidarności” 
na polskie rozwarstwienie 
płacowe jest walka o podnie-
sienie płacy minimalnej do 50 
proc. średniej płacy krajowej. 
To postulat, wysunięty na I 
zjeździe „Solidarnosci” w hali 
„Oliwia” przed 30 laty... Dziś 
tylko połowa pracujących Po-
laków ma stałe zatrudnienie. 
Zmuszeni do samozatrud-
nienia ludzie tracą wszystkie 
uprawnienia pracownicze. 
Wolny rynek nie zastąpi pań-

stwa i rządu, nie daje pomysłu 
na Polskę. Polska potrzebuje 
wizji i mężów stanu na miarę 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
Polscy pracownicy potrzebują 
solidarności tak samo, a może 
i bardziej niż w roku 1980. 
Polsce potrzebne jest prawo, 
Polsce potrzebna jest sprawie-
dliwość, Polsce potrzebna jest 
solidarność! (oklaski).

Maciej Łopiński, prezes 
Ruchu Społecznego im. Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskie-

go, przypomniał że tragicznie 
zmarły prezydent był człowie-
kiem „Solidarności” jako jej 
działacz, jako jej przywódca, 
jako konspirator i polityk, jako 
prawnik i jako intelektualista. 
Także jako Prezydent Rzecz-
pospolitej. Na tym fundamen-
cie chciał zbudować lepsze 
państwo, chciał zbudować 
Polskę solidarną. Tę ideę Lech 
Kaczyński wyprowadzał także 
z polskiego doświadczenie hi-
storycznego, z walki o niepod-
ległość i społecznego sprze-
ciwu wobec narzuconego siłą 
ustroju. Solidarność była dla 
niego perspektywą znacznie 
szerszą niż tylko krajowa. Bez 
solidarności Europy i świata 
nie wyobrażał sobie przyszło-
ści. Do spuścizny politycznej 
Lecha Kaczyńskiego nawiązał 

dziś jego brat Jarosław na We-
sterplatte, przypominając jak 
godnie występował w intere-
sie Polski, jak bronił prawdy 
historycznej, nawet gdy była 
ona trudna. Ruch społeczny, 
który mam zaszczyt koordy-
nować, odwołuje się do idei, 
którymi kierował się Lech Ka-
czyński. Jako Ruch popieramy 
program Prawa i Sprawiedli-
wości, program Polski nowo-
czesnej, solidarnej i bezpiecz-
nej, podpisaliśmy deklarację 
Wspólnie dla Polski. Chcemy 
wypełnić tym testament Lecha 
Kaczyńskiego.

– Mamy wiele wydarzeń 
w historii Polski z których 
możemy być dumni – mówił 
Andrzej Gwiazda. Napewno 
jednym z takich wydarzeń jest 
powstanie i działalność „Soli-
darności”. Była ona przykła-
dem i inspiracją nie tylko dla 
Polaków ale ludzi wszystkich 
narodowości. I dlatego nie 
może być zgody na modne 
dziś próby pomniejszania roli 

Ciąg dalszy na str. 4

Przemawia andrzej Gwiazda.
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„Solidarności”, odbierania jej 
znaczenia w historii, przeina-
czania faktów.(oklaski). Ale 
ani siła zewnętrzna, ani ma-
nipulacja nie były skuteczne 
wobec tego czym była i jest 
„Solidarność”. Wierzę że bę-
dzie tak i obecnie, a niespra-
wiedliwy system, który jest 
żródłem narastającego kryzy-
su, bedzie musiał ustąpić.

– To miejsce, Sala BHP, po-
winno pozostać jako sanktu-
arium „Solidarności” – zaczął 
wsród oklasków przemówie-
nie Jarosław Kaczyński, pre-
zes Prawa i Sprawiedliwości. 
Nie tylko jako sanktuarium 
dla tych pokoleń, które w bu-
dowie „Solidarności” uczest-
niczyły, ale i dla obecnych, a 
także tych które przyjdą. By-
łem dzisiaj też na Westerplat-
te. Odwołałem się tam do słów 
Jana Pawła II, który podczas 
pamiętnej pielgrzymki powie-
dział , że każdy ma swoje  We-
sterplatte. Każdy ma coś ta-
kiego czego jest gotów bronić 
nawet za bardzo wysoka cenę. 
Kiedy stoję tutaj, zastanawiam 
się co jest tym Westerplatte 
dla organizacji, która jest cią-
gle moją. Takim zadaniem, 
które musi byc wciąż wykony-
wane, jest siła i jedność, słu-
żebna rola dla pracowników, 
to nie ulega żadnej wątpliwo-
ści. Musimy jednak pamiętać 
że nawet taki związek jak ten, 
który był największym obok 
ruchu Ghandiego ruchem spo-
łecznym w dziejach świata, 
związek który zmienił Polskę, 
Europę i świat, nawet on nie 
jest celem samym w sobie.W  
centrum naszego myślenia jest 
zawsze Polska, ale pytanie, 
które Polacy stawiają sobie od 
pokoleń brzmi: jaka Polska? 
Jaka rola w tej Polsce prawa, 
jaka sprawiedliwość dla ludzi 
pracy? To są te pytania któ-
re muszą byc postawione, na 
które trzeba koniecznie od-
powiedzieć. Trzeba wiedzieć 
jak jest, trzeba dostrzegać tę 

wielką nierówność 
i niesprawiedli-
wość, która nas 
otacza. Mówili o 
tym moi przed-
mówcy. Ale trzeba 
iść dalej, mamy 
dziś do czynienia 
nie tylko z kry-
zysem polskiej 
transformacji, ale 
ze światowym 
kryzysem pewnej 
ideologii, związa-
nej z popularnym 
światopoglądem, 
którego bohate-
rem jest menadżer, 
który wchodzi do 
przedsiębiorstwa, 
zwalnia ludzi, ma fantastycz-
ną pensję, nie ogląda się na in-
nych. Efektem jest ciężka cho-
roba systemu finansowego, 
gospodarki i wielki znak za-
pytania jak ma wyglądać świat 
przyszłości? Napewno nie tak 
jak teraz! Napewno nie może 
być tak, by grupy najbiedniej-
szych biedniały z pokolenia na 
pokolenie i nie miały szansy 
na zmianę. Napewno nie może 
być tak, by tylko jedni mieli 
monopol na zarabianie. By 
ogromny majątek przesuwał 
sie tylko w jedna stronę, a dla 
drugich pozostawało jedynie 
bezrobocie, utrata książeczek 
oszczędnościowych, infla-
cja, wysoko oprocentowane 
kredyty. Jarosław Kaczyński 
zwracał uwagę na rolę jaką w 
przyszłości może i powinien 
odegrać związek zawodowy 
„Solidarność” w walce Pola-
ków o sprawiedliwe życie. By 
nie było grup wykluczonych z 
normalnego życia, a przecież 
niemała taka grupa w Polsce 
istnieje. Nie może być tak, by 
ci którzy nawet jakoś koniec 
z końcem wiążą byli w sta-
nie ciągłego zagrożenia utratą 
pracy. Praca jest rzeczą bardzo 
ważną, ale równie ważna jest 
jej stabilność. Zapytajmy co 
ostatecznie ma być podmio-

tem, który tę nowa Polskę ma 
kształtować? Jest tylko jeden 
taki podmiot, to polskie pań-
stwo. To polskie państwo musi 
podjąć i prowadzić politykę 
gospodarczą. Takie państwo 
musi być akceptowane przez 
Polaków. Musi to być państwo 
sprawiedliwe. Bo sprawiedli-
wość, to jest legitymacja mo-
ralna dla tych, którzy rządzą. 
Ta sprawiedliwość musi zaspo-
koić też potrzeby tych, którzy 
dzisiejszą wolność budowali, o 
nią walczyli. Te postulaty, któ-
re stawia PiS w sferze material-
nej i moralnej muszą byc speł-
nione. To nie jest partykularna 
sprawa jednej grupy ludzi, to 
sprawa moralnego porządku w 
państwie, to sprawa tworzenia 
dobrej Polski, przyjaznej dla 
ludzi. Nie ma biednych naro-
dów. Są tylko źle rządzone. 
Polacy zasługują na więcej. 
Ale wszyscy Polacy, nie tylko 
niektórzy. I wierzę że przyjdzie 
taki czas, i to niedługo,  że ha-
sła te staną się czynem. (burzli-
we oklaski).

– Kiedy w 2005 roku, w 
czasie kampanii wyborczej 
pan premier Jarosław Ka-
czyński powiedział że uratuje 
Stocznię Gdańską, mało kto 
w to wierzył – przypomniał 
poseł Andrzej Jaworski, przed 

laty prezes stoczni. W 2006 
roku, dzięki osobistej decyzji 
premiera Kaczyńskiego udało 
sie oddzielić Stocznę Gdańską 
od Grupy Gdynia, ekonomiści 
twierdzili że stocznia za chwi-
lę upadnie. 5 dni temu minęła 
piąta rocznica od tej decyzji. 
Panie premierze, ta stocznia 
istnieje dzięki panu! Za to ser-
decznie dziękujemy! (oklaski)

– Na wstępie chciałem 
panu prezesowi podziękować, 
że przyjechał do Gdańska 
– powiedział Karol Guzikie-
wicz, wiceszef struktur „So-
lidarności” Stoczni Gdańsk. 
Gromkie „dziękujemy” podję-
ła cała Sala BHP.

– Jesteśmy wielką rodziną 
kontynuował Guzikiewicz, 
który jest kandydatem PiS na 
posła do Sejmu – i znajdujemy 
się w historycznej Sali BHP, 
która dzięki „Solidarności”. 
dzięki przewodniczącemu Ja-
nuszowi Śniadkowi, dzięki 
Zarządowi Regionu Gdańskie-
go i dzięki licznym ofiarodaw-
com, którzy się zrzucili, nie 
trafiła w ręce Platformy Oby-
watelskiej... Ta sala należy do 
„Solidarności”, ta sala należy 
do narodu i każdy ma prawo 
tutaj mówić... Ta sala symbo-
lizuje zwycięstwo i teraz też 
ma prowadzić do zwycięstwa! 

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim
Ciąg dalszy na str. 4
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(Oklaski). Chciałem prze-
prosić wszystkich za ostatnie 
wydarzenia i spory, ale to nie 
był przypadek, nie wierzcie w 
to...Te kłótnie nie były przy-
padkowe, są wywoływane od 
wielu lat. Zaczęło sie dwa lata 
temu od Adamowicza, później 
Borusewicz, a ostatnio przed 
rokiem była pani Krzywo-
nos...Zawsze na uroczystości 
sierpniowe próbowano skłó-
cić „Solidarność”. A dzisiaj 
próbowano pokłócić „Solidar-
ność” po to żebyśmy przegrali 
wybory. Nie jest winny Duda, 
to ludzie Platformy próbują 
skłócać, jątrzyć w „Solidarno-
ści”. Ale się nie udało. Przed 
kilkoma dniami, tu na tej sali, 
Komisja Krajowa „Solidarno-
ści” zadecydowała, że „Soli-
darność” będzie głosować na 
ludzi dobrych, na ludzi którzy 
bronią biednych, na ludzi któ-
rzy mówią prawdę. Nie bę-
dziemy głosować na oszustów. 
Chciałem jeszcze powiedzieć, 
iż mimo że mamy dwadzie-
ścia lat demokracji, znajdu-
jące się w tej sali tablice z 21 
postulatami są nadal aktualne.  
Postulaty mówiące o godnym 
życiu, mówiące o służbie zdro-
wia, mówiące że państwo nie 
może oszukiwać, są nadal ak-
tualne. Nie wolno nam zwijać 
sztandarów jak chcieliby nie-
którzy. Mimo dwudziestu lat 
demokracji mordercy księdza 
Popiełuszki, mordercy z czasu 
stanu wojennego, są na wolno-
ści. Straszy się nas Trybunałem 
Stanu, chce sie postawić przed 
nim Jarosława Kaczyńskie-
go, to kolejna prowokacja...
To Donald Tusk musi stanąć 
przed Trybunałem Stanu za to 
co zrobił z przemysłem stocz-
niowym, za upadek stoczni w 
Szczecinie i Gdyni. Dzisiaj so-
lidarność jest niezbędna. Idzie-
my do wyborów! Do zwycię-
stwa! (Burzliwe owacje)

Spotkanie w Sali BHP 
zakończono odśpiewaniem 
hymnu narodowego.

Po spotkaniu w Sali BHP 
Jarosław Kaczyński pojechał 
złożyć kwiaty na grobie Anny 
Walentynowicz.

GłoSuJEmy  
Na PolSKę SolidaRNą

W drugiej połowie sierpnia 
doszło do polemiki pomię-
dzy wiceprzewodniczącym 
stoczniowej „Solidarności” 
Karolem Guzikiewiczem, a 
przewodniczącym Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotrem Dudą, na tle 
formy zaproszenia gości na 
uroczystości 31 rocznicy Po-
rozumień Sierpniowych. Pole-
mika, będąca wyrazem prawa 
do demokratycznej różnicy 
poglądów w „Solidarności” 
znalazła odbicie podczas po-
siedzenia Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” i w ape-

lu, który wzywa do oddania 
głosu w wyborach na ludzi, 
którzy swoją dotychczasowa 
postawą gwarantują uczciwą 
służbę publiczną i deklarują 
działanie na rzecz realizacji 
praw pracowniczych, bez-
piecznej i godziwie wynagra-
dzanej pracy, stałego zatrud-
nienia, rzeczywistego dialogu 
społecznego”. Piotr Duda wy-
jaśnił przyjęty przez niego 
klucz zaproszeń na uroczysto-
ści sierpniowe, a także wska-
zał na manipulację mediów w 
tej sprawie. Przeprosił też ze-
branych za zaistniały konflikt.   

Roman GałęzeWSKi: 
nikt nie może być 
wykluczony... 

– Podczas posiedzenia Komi-
sji Krajowej wyjaśniliśmy sobie z 
przewodniczącym Piotrem Dudą 
jak mogło dojść do takiego nie-
porozumienia na tle procedury 
zaproszeń na uroczystości sierp-
niowe. Medialnie wyglądało to 
tak jakby przewodniczący Duda 
był po jednej stronie, a stocz-
niowa „Solidarność” po drugiej. 
Wyjaśniliśmy sobie, że forma za-
proszenia przedstawicieli władz 
państwowych, nie oznacza pozy-
tywnej oceny tych władz zwłasz-
cza w zakresie ich stosunku do 
spraw pracowniczych.Przyjęto 
natomiast zasadę, że imiennie 
zapraszano przedstawicieli naj-
wyższych władz państwowych, 
natomiast zaproszenia skierowa-
ne do partii politycznych,organi-
zacji społecznych nie były sygno-
wane imiennie. Nieporozumienie 
wzięło się stąd iż jeden z dzien-
nikarzy zapytał czy zaproszono 
Jarosława Kaczyńskiego, na co 
otrzymał odpowiedź, że imiennie 
nie zapraszano żadnego przed-
stawiciela partii. I to stwierdzenie 
nadinterpretowane stało się przy-
czyną lawiny medialnych komen-
tarzy, co spowodowało też reak-
cje ze strony naszej organizacji 
„S”, dla której Jarosław Kaczyński 
był i jest przyjacielem, zasłużo-
nym nie tylko w latach strajków, 
ale i później gdy decydowały się 
losy Stoczni Gdańskiej.

Zareagowaliśmy zapraszając 
jako stoczniowa „Solidarność” 
Jarosława Kaczyńskiego żeby 
przeciwstawić się absurdalnym 
sugestiom niektórych dziennika-
rzy, że przewodniczący „S” nie 
zaprosił prezesa PiS. Karol zare-
agował impulsywnie, czemu się 
nie można dziwić, ja zajmowałem 
stanowisko bardziej stonowa-
ne, powiedziałem, że w sytuacji 
gdyby sugerowano wykluczenie 
spośród zaproszonych kogoś 
innego, należałoby się temu też 
sprzeciwić. Np. gdyby pojawiły 
się dzienniarskie sugestie, że 
przewodniczący nie zaprosił na 
uroczystości Donalda Tuska, 
byłbym skłonny w imieniu stocz-
niowej „Solidarności” takie zapro-
szenie wystosować...

Wybierzmy ludzi i ugrupowania, które chcą budować Pol-
skę solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie 
równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybra-
nych – to fragment apelu, przyjętego przez członków Komisji 
Krajowej podczas obrad, które odbywały się w 23 i 24 sierpnia 
w historycznej sali BHPw Gdańsku.

Apel zgłoszony z inicjatywy Regionu Gdańskiego przypo-
mina, że Sierpień był walką o demokrację, ale i godność ludzi 
pracy i wzywa do korzystania z wywalczonych wówczas praw 
i udział w wyborach parlamentarnych. Oddajmy głos na ludzi, 
którzy swoją dotychczasową postawą gwarantują uczciwą 
służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz realizacji praw 
pracowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, 
stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego.

Podczas obrad żywo dyskutowano na temat obchodów Po-
rozumień Sierpniowych. Piotr Duda, przewodniczący KK wyja-
śnił przyjęty przez niego klucz zaproszeń, a także wskazał na 
manipulację mediów w tej sprawie. Przeprosił zebranych za 
zaistniały konflikt.

Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego 
poinformował natomiast o inicjatywie dotyczącej budowy po-
mnika ks. prałata Henryka Jankowskiego. Wezwał do wspar-
cia finansowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. 
– Chcielibyśmy, aby w tym roku jeszcze poświęcić i odsłonić 
pomnik – powiedział. Członkowie KK powołali także Zespół 
Programowy, którego celem jest przygotowanie planu realiza-
cji uchwały programowej. W skład zespołu wszedł Jacek Ry-
bicki z Regionu Gdańskiego.

Uchwalono także przyjęcie Regulaminu Pracy KK NSZZ „S”.
Związkowcy podsumowali również akcję zbierania podpi-

sów pod inicjatywą obywatelską dotyczącą projektu ustawy o 
minimalnym wynagrodzeniu, a także wyjaśnienie nieporozu-
mień wokół sierpniowych uroczystości zdominowały wczoraj-
sze (23 sierpnia) obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Przypomnijmy, „Solidarność” zebrała 306 tys. podpisów pod 
projektem ustawy, którego pierwsze czytanie ma odbyć się 15 
lub 16 września.

Komisja Krajowa, 23-24 sierpnia 2011
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W niedzielę 28 sierpnia 
o godzinie 12:00 pod 
złotą Bramą rozpoczął 
się czwarty już marsz 
Pustych Garnków 
przeciwko podwyżkom 
czynszów i antyspo-
łecznej polityce władz 
Gdańska. 

ciwko arbitralnie podejmowa-
nym decyzjom dotyczącym 
czynszów mieszkaniowych i 
lokalowych, a także rosnącym 
z roku na rok opłatom miej-
skim.  

1 września wchodzą w ży-
cie nowe stawki czynszowe w 
mieszkaniach komunalnych, 
które dla zdecydowanej więk-
szości najemców oznaczać 
będą drastyczną podwyżkę 
opłat, nawet o 150%. Pod-

wyżka o takiej skali bez wąt-
pienia stanie się przyczyną 
dramatu wielu rodzin, które 
nie będąc w stanie regulować 
należności popadną w długi 
i staną przed widmem utraty 
mieszkań. Przewidując zwięk-
szoną liczbę eksmisji, władze 
miasta dopuszczają nawet bu-
dowę podmiejskiego osiedla 
kontenerowego, do którego 
będą wykwaterowywać dłuż-
ników. Sprzedaż zabranych 
lokatorom mieszkań pomoże 
łatać rosnącą miejską dziurę 
budżetową, co zdaje się być 
głównym celem planowanych 
podwyżek.

Skutki polityki zadłuża-
nia miasta dziś ponosić mają 
najemcy mieszkań komunal-
nych, ale prędzej czy później 
dotkną one nas wszystkich. 
Nasze miasto, na skutek me-
galomanii jego władz oraz 
pazerności krążących wo-
kól nich biznesmenów coraz 
szybciej podąża ścieżką nie-
kontrolowanego zadłużania 
się, której koniec jest zawsze 
taki sam – koszty spłaty gi-
gantycznych zobowiązań po-
nosi społeczeństwo. Pierwsze 
objawy już widzimy w postaci 
coraz wyższych opłat, zamy-
kania niedochodowych szkół, 
przymusowego przekształca-
nia miejskich instytucji socjal-
nych w finansowane z grantów 

organizacje „pozarządowe”, 
czy obcinania funduszy na 
projekty społeczne kiedy bra-
kuje kilkuset milionów na 
prowadzący do nikąd tunel.  
W miarę powstawania kolej-
nych stadionów, hal sporto-
wych, ECSów czy Teatrów 
Szekspirowskich zjawiska te 
będą się tylko nasilać.

Musimy już teraz głośno 
powiedzieć STOP takiej poli-
tyce, jeśli chcemy w Gdańsku 
uniknąć scenariusza grec-
kiego, w którym wierzyciele 
przejmują publiczny majątek, 
bogacze uciekają z nagroma-
dzonym kapitałem, a zwykłym 
ludziom każe się zaciskać 
pasa. Jeśli dziś pozwolimy 
władzom miasta ograbić naszą 
sąsiadkę-emerytkę z „komu-
nałki” wyższym czynszem, to 
jutro ograbią i nas.

Dźwięk łyżek, pokrywek 
i pustych garnków niósł się 
w niedzielę ponad uliczkami 
starego Gdańska. Setki miesz-
kańców miasta demonstro-
wały swoje niezadowolenie  
z polityki rosnącego zadłużania 
Gdańska kosztem jego obywa-
teli. Łoskot pustych garnków 
odbijał się głośnym echem od 
murów Urzędu Miasta, przy-
pominając że wiele podejmo-
wanych tu decyzji spotyka się 
ze sprzeciwem mniej zamoż-
nych mieszkańców Gdańska.

W marszu wzięły udział 
liczne grupy mieszkańców 
Gdańska protestujących prze-

Od 6 do 8 września trwać 
będą największe w Europie 
środkowo-wschodniej targi 
przemysłu morskiego: XVI 
Międzynarodowe Targi Mor-
skie Baltexpo 2011 w Gdań-
sku. Stocznia Gdańsk jest jed-
nym z wystawców i jednym z 
głównych partnerów imprezy. 
Eksponowane będą m.in. mo-
dele produkowanych statków: 
specjalistycznej jednostki ra-
towniczej  Fugro Saltire oraz 
wielozadaniowej jednostki do 
transportu konstrukcji wiel-
kogabarytowych Combidock. 
Wystawiony będzie też model 
wieży elektrowni wiatrowej. fo
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Stocznia  
na Baltexpo



Karol Guzikiewicz
Kandydat  na posła, lista Prawa i Sprawiedliwości 
miejsce nr 9, okręg wyborczy nr 25
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Karol Guzikiewicz
Kandydat  na posła, lista Prawa i Sprawiedliwości 
miejsce nr 9, okręg wyborczy nr 25

Działacz gdańskiej Solidarności od 1980 roku, zaraz po straj-
ku sierpniowym zakłada młodzieżówkę związkową w stoczni. 
Czynnie działa w stanie wojennym. W 1988 członek komitetu 
strajkowego. Po tym strajku doszło do okrągłego stołu i komu-
niści częściowo oddali władzę. W 2001 roku odznaczony przez 
władze kościelne Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą św.Brygi-
dy. W 2009 roku odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 
wyróżniony  Pierścieniem gen.Józefa Hallera „Animus et Semper 
Fidelis” - odważny i zawsze wierny ojczyźnie. 

W ostatnich dwóch latach organizuje w ramach funduszy unij-
nych pomoc szkoleniową dla tysięcy osób zagrożonych zwolnie-
niem z pracy oraz dla bezrobotnych. Jest inicjatorem  
i współautorem kolejnych projektów ze środków unijnych, które 
mają korelować działania edukacyjne z rzeczywistymi potrze-
bami rynku pracy. Nowe projekty zakładają podjęcie współpracy 
międzynarodowej m.in. z mającymi doświadczenia w tym zakre-
sie związkowcami z Turku w Finlandii i organizacjami brytyjskimi. 
Prowadzi  bardzo aktywną i zdecydowaną działalność w obronie 
praw pracowniczych. Ponadto od niedawna jest na Pomorzu 
ambasadorem norweskiej firmy Vikersonn.

Karol Guzikiewicz urodził się 
25 stycznia 1964 roku  
w Gdyni. Jest żonaty, ma 
dwoje dzieci, mieszka w Gołę-
biewku gm. Trąbki Wielkie.

Ma zawód technika-mechani-
ka okrętowego

tel. 502 504 929
www.guzikiewicz.com.pl/wybory
e-mail: kguzikiewicz@o2.pl

Program wyborczy
Mój program wyborczy - mówi Karol Guzikiewicz - to zarówno 
program Solidarności jak i Prawa i Sprawiedliwości. Te programy 
są bardzo podobne. Polacy mają prawo do życia w nowocze-
snym, solidarnym i bezpiecznym państwie , z którego będą 
dumni.
A oto najważniejsze hasła mojego programu:
l Prawo do pracy bezpiecznej i godziwie wynagradzanej
l Solidarność z bezrobotnymi
l Podnoszenie kwalifikacji pracowników
l Zabezpieczenie powszechnego dostępu do usług publicznych
l Społeczna gospodarka rynkowa
l Obrona demokracji i praw człowieka
l Patriotyzm dla przyszłości
l Troska o najsłabszych
l Dbałość o rodzinę
l Globalizacja solidarności
l Ochrona i promocja edukacji, kultury i nauki
l Ochrona środowiska
l Ochrona interesów ludzi pracy na forum międzynarodowym i 

europejskim

Obecnie Karol Guzikiewicz pełni funkcję Za-
stępcy Przewodniczącego NSZZ Solidarność  
w Stoczni Gdańskiej, jest wieloletnim członkiem 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidar-
ność oraz delegatem na zjazd krajowy i regio-
nalny. Członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego. Jest członkiem Prawa  
i Sprawiedliwości od listopada 2010 roku.
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Stoczniowa „Solidarność”, z inicjatywy Karola Guzikiewicza, przed dwoma laty 
podjęła udaną próbę wykorzystania środków Unii europejskiej na realizację 
projektów umożliwiających zdobywanie nowych kwalifikacji przez pracowni-
ków zagrożonych zwolnieniami z pracy i bezrobotnych.

Prowadziliśmy np. unikatowe 
szkolenia w dziedzinie projek-
towania trójwymiarowego z 
wykorzystaniem najnowszych 
technik, czego nawet nie ofe-
ruje Politechnika Gdańska. 
Były to bardzo drogie szko-
lenia, ale dawały międzyna-
rodowe certyfikaty. Możemy 
się poszczycić, że ci pracow-
nicy nie tylko w Polsce, ale i 
za granicą mogą znaleźć pracę

– Szkolenia są realizowane 
nie tylko dla członków Związ-
ku, są to szkolenia otwarte. 
Jak ktoś przychodzi, nie py-
tamy, czy należy do Związku. 
Często jednak bywa tak, że po 
zakończonych szkoleniach lu-
dzie zapisują się do Związku.

– Trzeba próbować no-
wych rzeczy, nowych form 
działalnosci związku. Nie ma 
roku, żebyśmy jako „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej, nie 
wprowadzali czegoś nowego.  
Następuje zmiana w mental-
ności ludzi, którzy zaczynają 
doceniać rolę wykształcenia. 

Rozumieją, że nie można się 
trzymać raz zdobytego zawo-
du. Trzeba być elastycznym, 
trzeba się kształcić. 

– Obecnie zainicjowaliśmy 
projekt, o którego sfinanso-
wanie wystąpimy do Unii 
Europejskiej, którego idea 
sprowadza się do dopasowy-
wania kierunków kształcenia 
na wszystkich poziomach do 
istniejących w rzeczywistości 
i spodziewanych w przyszło-
ści potrzeb rynku pracy. Do-
tyczy to m.in. tak popularnych 
na Wybrzeżu specjalności 
w dziedzinie budownictwa 
okrętowego, gdzie zmiany w 
zakresie poszukiwanych fa-
chowców są szczególnie szyb-
kie. Dotychczas kształcący się 
w tej dziedzinie korzystali z 
wielu specjalistycznych syste-
mów komputerowych o dość 
wąskim zastosowaniu. Obec-
nie wprowadza się zintegro-
wane systemy wspomagające 
wszystkie etapy produkcji, 
niezależnie od branży,( sys-

temy CAD/CAM/CAE) To 
przełom w sferze narzędzi dla 
innowacyjnego rozwoju prze-
mysłu, pozwalający nasycić 
rynek pracy absolwentami 
przygotowanymi do innowa-
cyjnych działań w różnych 
dziedzinach inżynierskich.  
Współpracujemy w tym za-
kresie z uczelniami, Politech-
niką Gdańską i Uniwersytetem 
Gdańskim, a także ze szkoła-
mi technicznymi, chcemy do-
prowadzić do takiego kształto-
wania kierunków kształcenia, 
które nie tylko odpowiadałyby 
potrzebom rynku, ale dawały 
młodym ludziom umiejętno-
ści uniwersalne, pozwalające 
szybko zmieniać zawód, do-
stosowywać się do nowych 
kierunków rozwoju rynku 
pracy. Pozyskaliśmy wspar-
cie w tym zakresie kilkuna-
stu profesorów Politechniki, 
nawiązaliśmy kontakty mię-
dzynarodowe, by wykorzy-
stać już istniejące doświad-
czenia. W Turku, w Finlandii 
np. w bardzo krótkim czasie 
dostosowano różne formy 
kształcenia, tak zawodowego 
jak i np. językowego, do po-
trzeb dużej grupy pracowni-
ków z Polski, którzy zasilili 
tamtejszy rynek pracy. Z ini-
cjatywy miejscowych związ-
ków, władz lokalnych i szkół 
w krótkim czasie objęto 
szkoleniem wszystkich go-
towych do podjęcia pracy w 
nowych warunkach. Podob-
ne doświadczenia, sprawdzo-
ne w wieloletniej praktyce są 
w Wielkiej Brytanii. Zamie-
rzamy stworzyć w Polsce 
struktury szkoleniowe nasta-
wione na obecne i przyszłe 
potrzeby rynku pracy, tak w 
skali lokalnej jak i krajowej, 
chcemy wykorzystać też do-
stępne doświadczenia mię-
dzynarodowe.

ZdoByWać WiEdZę  
potrzebną na rynku pracy

– Obecnie prowadzimy 
sześć takich projektów – mówi 
Guzikiewicz – z czego dwa 
już się kończą. Wciąż również 
składamy nowe wnioski. Re-
alizujemy przede wszystkim 
projekty dla pracowników za-
grożonych zwolnieniem oraz 
tych, którzy już otrzymali wy-
powiedzenie z pracy. Już same 
nazwy naszych projektów 
mówią, jaki jest ich zakres – 
Europracownik, Eurokwali-
fikacje, Zawód na miarę czy 
Dać nadzieję. Stwarzamy pra-
cownikom możliwość szko-
leń, dzięki którym poprawia 
się ich pozycja na rynku pra-
cy. Zdarza się, że dzięki kwa-
lifikacjom zdobytym przez 
pracowników w projekcie 
pracodawcy wycofują zamiar 
zwolnień grupowych.

– Szkolenia traktujemy 
jako nową formę działalności 
związkowej. Głównym za-
daniem Związku jest pomoc 
pracownikom. Jeżeli pracow-
nikowi grozi utrata pracy, po-
nieważ jego kwalifikacje są 
niewystarczające, to dlaczego 
Związek nie może mu pomóc 
w ich zdobyciu? Tym bardziej 
że związkowcy z zakładów, 
gdzie są zwolnienia, wiedzą 
najlepiej czego powinny do-
tyczyć szkolenia i jakie jest 
rzeczywiste zapotrzebowanie 
na rynku pracy. W bardziej lub 
mniej oficjalny sposób kon-
taktujemy się z pracodawcami 
i także od nich uzyskujemy in-
formację na temat kierunków, 
w których powinny iść prze-
kwalifikowania. Nasze szko-
lenia często wykraczają poza 
to, co mają do zaoferowania 
nie tylko firmy szkoleniowe, 
ale nawet uczelnie wyższe. 

Kilkaset osób zagrożonych bezrobociem ukończyło kursy Euroma-
nagera, jednego z pierwszych projektów stoczniowej „Solidarności” 
finansowanych ze środków unii Europejskiej.
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Uważam Rze:  
zaburzenia pamięci 

Niektórzy narzekają na 
amnezję, zwłaszcza młodsze-
go, wychowanego w III RP 
pokolenia – pisze Andrzej 
Nowak.  Przytaczają z przera-
żeniem dane takie jak choćby 
rezultat badania OBOP z 2007 
r., z którego wynikało, że w 
tym właśnie pokoleniu (Po-
laków urodzonych w latach 
1979–1989) 40 proc. respon-
dentów nie potrafiło prawidło-
wo wskazać, kto kogo zabił 
w Katyniu. Przedstawiciele 
owego pokolenia i jego samo-
zwańczy rzecznicy odpowia-
dają (z medialnych trybun 
ludu „młodych wykształco-
nych z dużych miast”), że zna-
jomość przeszłości jest tylko 
śmiesznym, niepotrzebnym 
garbem. Jakby wychodząc im 
naprzeciw, szkoły systema-
tycznie ograniczają poziom 
wiedzy, jaka jest wymagana. 
Obowiązkowa nauka przed-
miotu historia kończy się już – 

o tym się pisze – o tym się mówi
nie tylko samymi problemami stoczniowymi 
żyją czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy 
interesują się wydarzeniami w Polsce utworzy-
liśmy rubrykę pod tytułem „o tym się pisze – o 
tym się mówi”. Będziemy w niej zamieszczać 
krótkie cytaty z różnych pism i forów interneto-
wych dotyczące, naszym zdaniem, najciekaw-
szych wydarzeń społecznych, politycznych  
i gospodarczych.

po reformie minister Hall – na 
I klasie liceum.

Jednakże słyszymy wciąż 
nawoływania, że nie dość 
pamiętamy, że źle pamięta-
my lub pamiętamy nie to, co 
trzeba. Działający od ponad 
dekady Instytut Pamięci Naro-
dowej stał się istotnym narzę-
dziem przypominania o zbrod-
niach komunistycznych z lat 
1944–1989, o (zapomnianych 
wcześniej) bohaterach Polski 
Podziemnej, tej z lat 1939–
1945 i tej drugiej powojen-
nej. Powołane przez Lecha 
Kaczyńskiego Muzeum Po-
wstania Warszawskiego oży-
wia pamięć nie tylko tego 
Powstania, ale – w pewnym 
sensie – całej postawy insu-
rekcyjnej, niepokornej, nie-
podległej w naszych dziejach. 
To „sztandarowe” przykłady 
tego, co przeciwnicy takiej 
pamięci potępiali jako zło-
wrogą „politykę historyczną” 
prawicy, braci Kaczyńskich, 
reakcji. 

„Rzeczpospolita”: PiS: 
rząd nie zdał egzaminu

W stylu republikańskim 
utrzymana była sobotnia kon-
wencja PiS we Wrocławiu. 
Najgoręcej witano polityków 
uosabiających twardy kurs: 
szefa parlamentarnego zespołu 
badającego przyczyny katastro-
fy smoleńskiej Antoniego Ma-
cierewicza, byłego szefa ABW 
Bogdana Święczkowskiego, 
byłego szefa CBA Mariusza 
Kamińskiego, byłą szefową 
MSZ Annę Fotygę i posłankę 
Beatę Kempę. Gdy prezen-
towano dwójkę w Gdańsku, 
czyli byłego szefa „S” Janu-
sza Śniadka, sala skandowała 
„Solidarność”, „Solidarność”. 
A prezesowi PiS Jarosławowi 
Kaczyńskiemu zgotowała pół-
minutową owację.

 – Państwo i rząd nie zda-
ły egzaminu – oceniał prezes 
PiS. – Ale Polacy zdali, nie 
dali oszukać się brudnej, od-
rażającej kampanii, godnie 
uczcili śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, jego małżonkę 
i innych poległych.

Według prezesa PiS przy-
kładów bezradności rządu 
było więcej: – Rząd zawiódł 
nadzieje Polaków, zamiast 
autentycznego zbliżenia z 
Zachodem mamy podporząd-
kowanie Polski Rosji Putina. 
Zamiast nadrabiania cywili-
zacyjnych zaległości – bajki o 
powszechnym dobrobycie.

Kaczyński wielokrotnie 
podkreślał niekompetencję 
rządu i jego lekceważący sto-
sunek do Polaków. – A oni 
mają marzenia, które rząd 

ignoruje. To marzenia o Pol-
sce, gdzie bez obaw można 
wytykać rządzącym elitom 
błędy, o Polsce nieklęczącej 
przed silniejszymi, o Polsce 
sprawiedliwej – wyliczał.  
I spuentował: – Marzenia mu-
szą się spełnić, Polacy zasłu-
gują na więcej.

Tak właśnie: „Polacy za-
sługują na więcej”, brzmi ha-
sło wyborcze partii.

„Gazeta Polska”: Premier 
na zakręcie

Donald Tusk ma kłopoty i 
mimo demonstrowanej pew-
ności siebie coraz trudniej mu 
ukryć, że jego pozycja słabnie 
z dnia na dzień – pisze Joanna 
Lichocka. Premiera publicznie 
wygwizduje się i obśmiewa. 
Widzą to nie tylko zwykli lu-
dzie. Widzi to też jego partia

Inauguracja działania sta-
dionu w Gdańsku Donaldowi 
Tuskowi, czułemu na to, jak 
reagują na niego ludzie, mu-
siała jawić się jako koszmar.

A przecież otwarcie Areny 
mogło być jednym z najlep-
szych ujęć kampanii, która 
pod hasłem „Polska w budo-
wie” miała przekonać Pola-
ków, jak dobrze wiedzie się 
krajowi pod rządami Platfor-
my. Tymczasem nowy stadion 
na pierwszym meczu, nie ba-
cząc na założenia spin dok-
torów Platformy, gremialnie 
wygwizdał Donalda Tuska, 
wykrzyczał stadionowy stan-
dard o „Donaldzie matole” i 
powiesił nie do pominięcia 
transparent „Nigdy nie by-
łeś, nie jesteś i nie będziesz A
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kibicem Lechii”. Sądząc po 
minie szefa rządu, „premier 
się wściekł”, a jego złość 
przybrała pewnie na sile, gdy 
okazało się, że nie da się tego 
wydarzenia zatuszować. Prócz 
Niezależnej.pl informację 
na ten temat zamieścił także 
TVN24, zdjęcia obiegły inter-
net – gwizdy słyszalne więc 
były daleko poza Gdańskiem.

„nasz Dziennik”: Komu 
zabrał Sejm?

Parlament poprzedniej 
kadencji zmniejszał obcią-
żenia finansowe Polaków z 
korzyścią zarówno dla osób 
bogatych, jak i biednych, 
a szczególnie dla rodzin z 
dziećmi – pisze Małgorzata 
Goss. Obecny Sejm, w któ-
rym większość ma koalicja 
PO – PSL, wspierał głównie 
najzamożniejsze gospodar-
stwa domowe, zwłaszcza bez-
dzietne małżeństwa – wynika 
z najnowszego raportu Fun-
dacji Centrum Analiz Eko-
nomicznych CenEA. Tym, 
co najbardziej obciąża parla-
ment kończącej się kadencji, 
jest – zdaniem ekonomistów 
– znieczulica na sytuację ro-
dzin wielodzietnych oraz brak 
przeciwdziałania zapaści de-
mograficznej w naszym kraju.

Według CenEA, zamro-
żenie w 2009 r. przez obecny 
Sejm kwoty wolnej od podat-
ku zniwelowało praktycznie 
dla mniej zamożnych gospo-
darstw korzyści z reformy 

PIT wprowadzonej przez po-
przedników, a dokonana w 
tym samym roku podwyżka 
świadczeń rodzinnych tylko 
minimalnie podniosła dochód 
najbiedniejszych rodzin. Co 
więcej, Sejm dobiegającej 
końca kadencji zarzucił po-
litykę wspierania rozwoju 
demograficznego. O ile na 
zmianach wdrożonych przez 
poprzedni skład parlamentu, 
kiedy rządziła koalicja PiS 
– LPR – Samoobrona, naj-
bardziej skorzystały rodziny 
z dziećmi, o tyle Sejm VI ka-
dencji wspierał głównie mał-
żeństwa bezdzietne.

– O ile poprzedni parla-
ment – niezależnie od partii, 
która te propozycje inicjowa-
ła – obniżył podatki zarówno 
najbogatszym, jak i tym, któ-
rzy posiadają dzieci, to obecny 
parlament był na tym polu wy-
jątkowo bierny. To, co go naj-
bardziej obciąża, to znieczulica 
wobec ubóstwa części rodzin 
wielodzietnych, i to w sytuacji 
zapaści demograficznej – oce-
nia finansista dr Cezary Mech.

„Wprost”: Trzeba to 
wszystko rozpieprzyć – 
mówi Kazimierz Kutz

– Jeśli posłowie nie zrozu-
mieją, że mają służyć obywa-
telom, a nie partiom, to trzeba 
będzie to wszystko rozpie-
przyć – mówi „Wprost” Kazi-
mierz Kutz. 

– Szybko się rozczarowa-
łem – mówi w rozmowie z 

„Wprost” Kutz, wspominając 
swoją karierę parlamentarną. 
Były reżyser podkreśla, że na 
Wiejskiej pojawił się 14 lat 
temu, gdy miał już wyrobione 
nazwisko i pozycję. Kutz de-
klaruje, że chciał swym „do-
robkiem i doświadczeniem” 
służyć krajowi. – A przede 
wszystkim Śląskowi, który 
chcę nadal w parlamencie re-
prezentować – dodaje.

Kutz mówi, że gdy jego 
chęci zderzyły się z rzeczy-
wistością z Wiejskiej, doznał 
szoku. – Wyobrażałem sobie 
naiwnie, że jeśli ze Śląska 
wybranych jest blisko 60 par-
lamentarzystów, to jesteśmy 
ogromną siłą, łączy nas po-
czucie więzi, wspólnego inte-
resu naszego regionu i wiele 
możemy zrobić. Okazało się, 
że nikt nie myśli podobnie, a 
karty na Wiejskiej rozdają wy-
łącznie partie – mówi z gory-
czą poseł.

W 2007 r. Kutz został po-
słem z list PO. – Lojalnie zdo-
byłem dla partii wszystko, co 
na Śląsku było do zdobycia 

– podkreśla. – W zamian nie 
otrzymałem nic – ubolewa. 

Kutz krytykuje posłów, że 
interesują ich głównie partyj-
ne posady i podział stanowisk 
w komisjach. A troska o region 
zniknęła. Została gra pozorów, 
jak w trakcie debaty budżeto-
wej. Gdy ważyły się losy bu-
dżetu, Kutz głosował za 17 
poprawkami wbrew partyjnej 
dyscyplinie. Polityk ujawnia 
„Wprost”. że po fakcie dostał 
od PO rachunek na 17000 
złotych – tysiąc za każdą po-
prawkę. Chciał manifestacyj-
nie opuścić klub, ale poseł Je-
rzy Fedorowicz przekonał go, 
by został. Kutz Platformie nie 
zapłacił. Inni posłowie, którzy 
złamali dyscyplinę, ulegli.

„Gazeta Wyborcza”: 
Rosyjski regres  
w kosmosie

Z powodu katastrofy stat-
ku transportowego Progress, 
który w środę spadł na Sy-
berię 325 sekund po starcie, 
Rosjanie wstrzymali loty ra-
kiet Sojuz. Na szczęście astro-
nauci mieszkający w stacji 
kosmicznej, którym Progress 
wiózł zaopatrzenie, mają za-
pasy wystarczające na rok. 
Problem jednak w tym, że 
rakiety Sojuz wynoszą na or-
bitę również statki załogowe. 
A po przejściu na emeryturę 
amerykańskich promów ko-
smicznych Rosjanie jako je-
dyni odpowiadają za transport 
ludzi do stacji. Być może więc 
jej obecna załoga, której część 
miała być zmieniona po pół-
rocznej służbie we wrześniu, 
będzie musiała spędzić na nie-
bie trochę więcej czasu.

Polska w budowie.
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Opisywana wcześniej 
przez mnie firma EUE znowu 
odbiera nam pracę! Człowiek, 
któremu dwa razy cofnięto 
przepustkę, niejaki Kazimierz 
Bielik, mistrz we wspomnia-
nej firmie, a niegdyś kierow-
nik oddziału malarskiego w 
stoczni, jakimś cudem - nie 
wiem czy przez szerokie plecy 
i układy w wyższych sferach 
naszego zakładu, czy też za 
kasę wsuwaną komuś do kie-
szeni, znów legalnie szwenda 
się po stoczni, kombinując jak 
rozpieprzyć nam robotę.

Kilka faktów: na LKM 
(Linia Konserwacyjno Ma-
larska) trafiła „bardzo pilna” 
sekcja (co u nas nie jest pil-
ne!?). Sekcja ta w niedzielę 28 
sierpnia miała być już na stat-
ku. Niestety, ta „bardzo pilna” 
robota jeszcze w poniedziałek 
29 sierpnia znajdowała się na 
LKM... I co, czy Bielik jest 
takim „orłem” że bez niego 
nie damy sobie rady? Nasuwa 
się pytanie, dlaczego nikt z 
kierownictwa zakładu nie za-
pytał malarzy zatrudnionych 
w stoczni czy nie wykonaliby 
tej pilnej pracy przez sobotę i 
niedzielę? Widocznie białym 
kołnierzykom nie zależy na 
tym, by nasi ludzie wykony-
wali pracę za normalne pienią-
dze, lepiej zatrudniać ich przy 
wycinaniu krzaków, grabieniu 
trawy czy zamiataniu zakładu 
w ramach postoju... Panowie 
za biurkami, zastanówcie się 
co robicie i za co bierzecie 
gruby szmal, czy naprawdę za 
rozpieprzanie tego co zostało 
z naszej stoczni?

Ludzi na produkcji zaczyna 
już krew zalewać, gdy patrzą 

na swoje kwitki z wypłaty! 
Nie macie zielonego pojęcia 
co przeżywa stoczniowiec 
zamiatając halę na postoju  
i widząc ludzi z zewnętrznych 
firm wykonujących jego pra-
cę i to za za...biste pieniądze! 
Nic tylko trzeba chyba będzie 
komuś za to zdrowo przyło-
żyć. A pięści stoczniowców, 
którzy z ledwością wiążą ko-
niec z końcem coraz częściej 
się zaciskają... Ci, którzy od-
powiadają za brak pracy dla 
stoczniowców, a zatrudniają 
spółki zewnętrzne, powinni 
pomyśleć czy to się opłaca... 
Często słyszę, że nasi ludzie 
się „nie wyrabiają”. A to g... 
prawda, my się wyrabiamy 
z pracą, trzeba nam tylko za-
pewnić jej ciągłość, materiały 
i odpowiednie narzędzia oraz 
terminy - nie na przedwczoraj, 
ale na jutro...

Najwyższa pora by pomy-
śleli o tym ludzie ,którzy biorą 
pieniądze za siedzenie za biur-
kami. Jeżeli nie potraficie zor-
ganizować nam pracy, to sami 
się zredukujcie i znajdźcie 
pracę, którą bedziecie potrafili 
wykonywać nie tylko w teorii.

Stefan

P.S. Obserwatorowi z boku 
układy pozwalające zatrud-
niać firmy zewnętrzne, pod-
czas gdy stoczniowcy znajdu-
ją się „na postoju” ciśnie się 
do głowy myśl, że sytuacja 
taka polega na kumoterstwie, 
być może grubych kopertach, 
a nie na rzeczywistach potrze-
bach i terminach produkcyj-
nych naszego zakładu.

Informacje do nas doszły „Firma piaskuje, maluje proste 
sekcje, nasi koszą trawę”. Byliśmy, sprawdziliśmy, okazało 
się że to troska jest o pracownika. Mistrz na LKM poinformo-
wał nas, że nasi malarze zapieprzają po 12 godzin dziennie 
i należy się im wypoczynek sobotnio-niedzielny, dlatego też 
firma od Bielika musi pracować w święta i niedziele a że naj-
prostsze i najlepiej płatne sekcje robią? – muszą się wyrobić 
i zarobić przecież, na sekcji trudnej nasi się pomęczą. 

Jest inne rozwiązanie,  brygada od trawników koszenia 
nie zapieprza po 12 godzin dziennie i pewnie malarze pomo-
gą na „ciągu”, tym bardziej, że wydział ten sam, kierownik 
ten sam, dyrektor ten sam a woli współpracy nie widać. A 
szkoda, tym bardziej że niektórzy z tych  co odpoczywać w 
sobotę i niedzielę mają, w spółce w nocy pracują. Mało tego, 
mistrz jednej z brygad pomocy zatrudnił dwóch fachowców, 
z firmy Bielika oczywiście, którzy podłączają rurę do piasko-
wania i piach sypią czyli robią to co potrafi każdy malarz od 
„kosiarzy trawy”.  Na końcu  pytanie - jak mocny jest Bielik? 

Fryderyk Radziusz

Znowu 
afera!

Około 300 osób potrzebu-
je Stocznia Gdańsk, by mieć 
obsadę zaspokojającą obecne 
potrzeby produkcyjne - po-
wiedział Kurierowi Andrzej 
Stachura, dyrektor produkcji 
spółki. Ilość zadań do koń-
ca roku  przekracza moce, 
którymi Dyrekcja Produkcji 
dysponuje. W bezpośredniej 
produkcji stocznia zatrudnia 
ok. 1200 osób, z czego 930 
to stali pracownicy stoczni, a 
270 pochodzi z firm zewnętrz-
nych. Zapotrzebowanie na 
dodatkowych pracowników 
jest raz większe, raz mniejsze, 
co wynika z faktu, że stocz-
nia buduje w tym roku kilka 
prototypów jednocześnie, a 
z tym są związane określone 
problemy dokumentacyjno-
materiałowe, dokuczliwe dla 
ciągłości produkcji. Proble-
my z brakiem dostatecznej 
liczby pracowników pogłębia 
wysoka absencja pracowni-
ków, przekraczająca 30 proc. 
Zarząd stoczni zachęca pra-
cowników do pracy w sys-
temie trójzmianowym. ale z 

a w stoczni mówią,  
że brak rąk do pracy...

zachowaniem wolnych week-
endów. Deficyt pracowników 
występuje w różnych fazach 
budowy statków, największy 
jest jednak na prefabrykacji, 
gdzie odczuwa się nie tylko 
brak rąk do pracy, ale przede 
wszystkik pracowników o 
określonych kompetencjach 
w takich zawodach jak mon-
ter kadłubów,rur, wyposaże-
nia, spawacz, malarz i kowal.
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animus et semper fidelis

Odważny i zawsze wierny Ojczyźnie

Zakończenie strajku, sierpień 1988 r. 

Prezydent lech Kaczyński w Stoczni Gdańskiej.

Nagroda „animus et semper 
fidelis”, luty 2011.

i kto tu się kogo boi...? Gdynia 2010.

W obronie emerytów. 2011.

W obronie Stoczni z raportem 
NiK-u pod domem donalda 
Tuska. 2009.Zawsze blisko Kościoła.


