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Szczęśliwych , spędzonych w gronie najbliższych ,
świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów zawodowych
i osobistych w Nowym Roku
życzy
Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarnośc” Stoczni Gdańskiej

Grudniowe rocznice
30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i 41
rocznicę stoczniowych strajków na Wybrzeżu obchodzono uroczyście, w skupieniu w całym kraju.
Domagano się ukarania winnych wydarzeń, w których śmierć poniosło kilkudziesięciu strajkujących
i manifestujących, a tysiące zostało internowanych
i uwięzionych. Domagano się demokratycznych
gwarancji, które nie pozwoliłyby na powtórzenie się
takich tragedii kiedykolwiek.
pod pomnikiem Wincentego
Witosa, działacza ludowego,
jednego z budowniczych II
Rzeczypospolitej. Wcześniej
jednak odśpiewano hymn państwowy i odczytano apel poległych. Wymieniono nazwiska
tych, którzy „zginęli za wolną
Polskę” podczas stanu wojennego. – Marcin Antonowicz
– lat 19, Piotr Bartoszcze – lat
34, Wojciech Cieślewicz – lat
29... – rozlegały się z głośników nazwiska osób, które utraciły życie 30 lat temu. Zgromadzony tłum wtórował: „Zginął
za wolną Polskę”. Marsz ruszył
następnie Alejami Ujazdowskimi w kierunku Belwederu.
„Sikorski precz”, „Prawdy o
10 kwietnia 2010 r.” – to tylko
niektóre z transparentów, jakie
trzymali protestujący. Jednak
największy był napis „Nie ma
Europy sprawiedliwej bez Pol-

Uroczystości na placu Solidarności w Gdańsku.
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Stoczniowcy pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Warszawie.
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Marsz w Warszawie:
Obudź się Polsko
„Jaruzelski
zdrajca”,
„Chcemy prawdy o Smoleńsku”, „Chcemy Orła, a nie
euro” – to niektóre z okrzyków, jakie skandowali uczestnicy Marszu Niepodległości i
Solidarności w Warszawie, w
którym udział wzięła liczna
grupa gdańskich stoczniowców. W skład Komitetu Honorowego marszu wszedł wiceprzewodniczący stoczniowej
„Solidarności” Karol Guzikiewicz. Uczestnicy marszu podkreślali że chcieli upamiętnić
ofiary stanu wojennego i zaprotestować przeciwko planom rządowym ograniczenia
suwerenności Polski na rzecz
Unii Europejskiej.
Marsz rozpoczął się na placu Trzech Krzyży, gdzie Jarosław Kaczyński złożył wieniec

ski niepodległej, Jan Paweł II”,
który był niesiony na czele manifestacji.
Organizatorzy
marszu
wynajęli dla przedstawicieli
mediów specjalny piętrowy
autobus. Gdy pojazd mijał manifestujących, podniosły się
okrzyki: „Piszcie prawdę”. Podążając wzdłuż ulicy, składano
kolejno wieńce pod pomnikami
osób zasłużonych dla polskiej
niepodległości: Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, gen. Stefana Grota-Roweckiego, komendanta
głównego Armii Krajowej, oraz
Romana Dmowskiego, współtwórcy II Rzeczypospolitej.
Pochodowi
wtórowały
okrzyki: „Tu jest Polska”,
„Bohaterom część i chwała”,
„Bóg, Honor i Ojczyzna”,
„Solidarność i niepodległość”,
„Stan wojenny pamiętamy”,
„Jaruzelski zdrajca”, „Chcemy prawdy o Smoleńsku”,
„Chcemy Orła, a nie euro”.
Odśpiewano również piosenkę Jana Pietrzaka: „Żeby Polska była Polską”.
Uczestnicy marszu deklarowali w rozmowie z dziennikarzami, że biorą w nim udział
głównie ze względu na 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Ich sprzeciw wywołuje
również polityka obecnego rzą-

du, szczególnie zagraniczna, i
działania Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw
zagranicznych. Potwierdził to
Jarosław Kaczyński w swoim
przemówieniu. – Trudno sobie
wyobrazić sytuację groźniejszą
niż ta, kiedy przedstawiciele
władz demokratycznego państwa zaczynają składać hołdy
innym państwom. Gdy dochodzi do tego, co polska publicystyka słusznie nazwała hołdem
berlińskim, hołdem, do którego
minister Sikorski nie miał żadnego prawa – powiedział prezes
PiS w czasie marszu. Odniósł
się w ten sposób do słów Sikorskiego w Berlinie 28 listopada
na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej.
Szef MSZ zaproponował wówczas m.in. zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie Komisji
Europejskiej, ogólnoeuropejską
listę kandydatów do Parlamentu
Europejskiego oraz połączenie
stanowisk szefa KE i prezydenta UE.
Prezes PiS na zakończenie Marszu Niepodległości i
Solidarności apelował o przebudzenie Polaków. Kaczyński
mówił o wprowadzeniu stanu
wojennego i jego konsekwencjach:
Cena 13 grudnia jest wielkim oskarżeniem zarówno

my sami i do tego potrzebujemy suwerenności. Chcę wam
przyrzec, że Prawo i Sprawiedliwość stanie na czele walki
o Polskę suwerenną, by naród
sam mógł budować swoją suwerenność. Gdyby nie budowanie tych interesów i interesików, gnalibyśmy do przodu
jak Chiny, bylibyśmy potęgą
Europy. Obudź się, Polsko!
Na Placu Solidarności
W „noc stanu wojennego”, 12 grudnia o godz. 23.30
członkowie Stowarzyszenia
„Godność”, Stowarzyszenia
„Solidarni z Kolebki”, Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych, członkowie
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, kibice Lechii
Gdańsk oraz mieszkańcy miasta spotkali się na Placu Solidarności. Wśród zgromadzonych były m.in. matka i siostra
Antoniego Browarczyka, jednej z pierwszych ofiar stanu
wojennego, zastrzelonego w
Gdańsku 17 grudnia 1981 r.
– Nie chcemy zemsty, ale
elementarnej sprawiedliwości
– powiedział przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „S” Krzysztof Dośla.
– Chcemy podziękować tym,
którzy w stanie wojennym,
ale także później, w walce dobra ze złem potrafili stanąć po
stronie dobra – dodał Krzysztof Dośla.
W podobnym duchu, w
imieniu byłych działaczy „Solidarności” represjonowanych
w stanie wojennym, wypowie-

Baner ku czci
Antoniego Browarczyka
Wstrząsające zdjęcie z sekcji zwłok Antoniego Browarczyka, jednej z pierwszych
i najmłodszych ofiar stanu
wojennego w Polsce, zawisło
na budynku „Solidarności” 9
grudnia. Ma ono przypominać
wydarzenia z grudnia 1970 r.
a także z okresu stanu wojennego.
Antoni Browarczyk został
zabity przez milicjanta strzałem w głowę 17 grudnia 1981

roku w okolicach Targu Rakowego. 20–letni chłopak brał
udział w manifestacji w rocznicę wydarzeń Grudnia `70.
Dzień wcześniej uczestniczył
w walkach ulicznych. Browarczyk był kibicem Lechii
Gdańsk, uczestnikiem duszpasterstwa dominikańskiego,
angażował się w rozwieszanie
plakatów „Solidarności”.
Dlatego na uroczystość
przyszli działacze, sympatycy
„Solidarności”, kibice Lechii
Gdańsk oraz członkowie Federacji Młodzieży Walczącej.
– Proszę pamiętajmy o
ofiarach, aby ich krew na
marne nie została przelana –
łamiącym się głosem mówiła
Grażyna Browarczyk Matusiak, siostra zamordowanego.
Baner
upamiętniający
śmierć Antoniego Browarczyka ma 16 metrów długości i
sześć szerokości.
– Dlaczego baner, dlaczego
taki? Cóż lepiej może wyrazić
to, co się wtedy działo – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”. – To nie była gra,
to była zbrodnia popełniona
na młodym człowieku, na
polskim narodzie. Będziemy
o tym pamiętali, nie zapomnimy!
W siedzibie Solidarności,
na drugim piętrze budynku,
otwarto też z wystawę poświęconą 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
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tych, którzy wprowadzili stan
wojenny, ale i tych, którzy nie
chcieli tych czynów ukarać.
Oddaliśmy już hołd poległym, ale trzeba pamiętać o
tych wszystkich, którzy stracili zdrowie, którzy siedzieli
w więzieniach, obozach internowanych, którzy stracili
pracę, którzy stracili szansę na
normalne życie, którzy stracili
ojczyznę, bo musieli wyjechać
z Polski.
Polska dzisiejsza byłaby
inna, lepsza, silniejsza, bogatsza, gdyby nie 13 grudnia. To
jest prawda i ta prawda jest
wielkim oskarżeniem zarówno tych, którzy o 13 grudnia
zdecydowali, przeprowadzili, ale także i tych, którzy już
po roku 1989 nie chcieli tych
czynów ukarać, tych wydarzeń pokazać, pokazać do
końca całej prawdy, nie chcieli
wielkiego rozliczenia.
Kaczyński nawiązał także
do złej sytuacji w Polsce:
To nie jest prawda, że skoro
minęło 30 lat, te wydarzenia
już nie są aktualne. One nadal
są, co pokazują ostatnie tygodnie. Ostatnie wydarzenia pokazują brak moralnego fundamentu w rządzeniu państwem.
Trudno wyobrazić sobie
sytuację groźniejszą, niż ta,
gdy przedstawiciele władz demokratycznego państwa składają hołd innym państwom.
Tylko ci najbardziej pozbawieni rozumu mogą uwierzyć
w to, że ci silniejsi bedą dbali o nasze interesy. O nasze
interesy możemy dbać tylko
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Solidarnościowe piosenki w czasie otwarcia wystawy poświęconej
rocznicy stanu wojennego, II piętro w budynku „Solidarności”.

dział się sekretarz Stowarzyszenia „Godność” Stanisław
Fudakowski. W odczytanym
stanowisku oddał hołd ofiarom systemu komunistycznego, m.in. stanu wojennego
i Grudnia ’70. Fudakowski
wspomniał osoby i instytucje
wspierające „Solidarność” w
latach 80., m.in. Ojca Świętego Jana Pawła II, prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana i wolne związki zawodowe z innych krajów.
– Domagamy się osądzenia
winnych zbrodni popełnionych na narodzenie przez reżim komunistyczny – dodał
Fudakowski.
Czesław Nowak, przewodniczący Stowarzyszenia
„Godność”, nazwał ok. 100
zebranych osób „najwierniejszymi synami »Solidarności«„.
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Roman Gałęzewski,
szef stoczniowej „Solidarnosci”

Decydująca

nie zbadać dlaczego w wielu przypadkach pracownicy
otrzymują mniej pieniędzy.
Widzimy od razu, że sytuacja ta dotyczy tych pracowników, którzy osiągali wysokie, przekraczające 100 proc.
wyrobienie norm. Obecna
kategoria ich zaszeregowania
i premia nie pokrywają dotychczasowych zarobków. Po
rozmowach z Zarządem doszliśmy do wniosku, że sposobem naprawy tej sytuacji
będzie podwyższenie kategorii zaszeregowania tej grupie
zawodowej, tak by razem z
premią pracownicy zarabiali
nie mniej niż poprzednio. Jest
to grupa zawodowa, która powinna byś otoczona szczególna troską Zarządu, dyrekcji
produkcji i nas, związkowców. Pracownicy tej grupy powinni dostać wyrównanie do

fot. Paweł Glanert

– Podpisując porozumienie
o nowym systemie płacowym,
wiedzieliśmy że jest on zupełnie inny niż dotychczasowe
zasady – mówi Roman Gałęzewski, szef stoczniowej „Solidarności”. Z jednej strony
nowy system niesie poczucie
stabilności i bezpieczeństwa
płacowego, z drugiej zaś sporo sytuacji jednostkowych,
które trudno było przewidzieć. W skali stoczni wzrost
płac nastapił o 7 proc. i jako
szef „Solidarności” powinienem powiedzieć, że się bardzo cieszę. Ale nie mogę tego
zrobić bez zastrzeżeń, wynikających z tego że jest spora
grupa pracowników, którym
nowy system przyniósł spadek
zarobków. W związku z tym
musimy – i to robimy – nie
tylko cieszyć się ze średniego wzrostu płac, lecz dokład-

fot. Paweł Glanert

rola
mistrzów
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końca roku, natomiast w roku
przyszłym otrzymać nowe
zaszeregowania. Oczywiście
wymaga to szczegółowej analizy, sprawdzenie każdej sytuacji, bo sprawa wiąże się z
wydawaniem pieniędzy, a w
tym przypadku Zarząd jak zawsze oglada każdą złotówkę...
Drugi problem – to zarobki
pracowników o bardzo niskich
kwalifikacjach. Wydaje się że
w nadmierny sposób zabrano
im premię. W tym przypadku uwidacznia się szczególna
rola mistrza. Dobry zespół
mistrzowski to taki w którym
są zarówno bardzo dobrzy,
wysokokwalifikowani
pracownicy, pracownicy średni,
ale i tacy którzy dopiero zdobywaja kwalifikacje. I mistrz
musi tak organizować im
pracę by wykonywali zadania
zgodne z ich możliwościami,
a zespół w sumie osiągał najlepsze wyniki. A pracownicy
o niższych kwalifikacjach w
sposób ewolucyjny zdobywali doświadczenie i umiejętności, pozwalające na lepsze
zarobki. Większość mistrzów
radzi sobie z tym problemem,
choc są niestety i tacy, którzy
ograniczają swa rolę do dodawaniu słupków z wynikami,
nie angażując się w aktywne
kierowanie organizacją pracy
zespołu. Mistrzowie, kierujący kilkudziesięcioosobowymi
zespołami muszą pamietać, że
od nich zależy kształtowanie
stosunków międzyludzkich w
zespole, przydzielanie pracy
zgodnie z możliwościami i
kwalifikacjami, dbanie o rozwój pracowników... Są przecież kierownikami małego

przedsiębiorstwa... Tam gdzie
są dobrzy mistrzowie, reakcje
na nieprawidłowości płacowe
były szybkie i już nastąpiły
zmiany. Ale są i tacy, którzy
biernie przyglądają się nieprawidłowościom. I uważam, że
jeżeli Zarząd szybko sie takich
mistrzów nie pozbędzie, sam
przysporzy sobie kłopotów...
To w końcu zasada zgniłego
ziemniaka: jak się nie wyrzuci,
psuć się będą szybko i zdrowe.
Dla ludzi nie potrafiących kierować zespołami powinna sie
znaleźć inna praca, nie wymagająca takich, niezwykle
ważnych kwalifikacji. Ważne
by szybko rozwiązywać takie
problemy z właściwą obsadą stanowisk mistrzowskich.
Bagatelizowanie, konserwowanie sytuacji pasywnych
jest konfliktogenne i niepotrzebnie obniża dobre efekty
nowego systemu płacowego.
A uważam, że w stoczni wyrobiliśmy sobie takie relacje
międzyludzkie na wszystkich
szczeblach, że ze szczególną
starannością musimy usuwać
wszystko co może je psuć.
Zbliża sie koniec 2011
roku. Chciałbym powiedzieć,
że bywało gorzej ale w stoczni radziliśmy sobie. Wydaje
mi się że nowy rok nie będzie
gorszy od poprzedniego. Ale
to jaki on bedzie naprawdę
bedzie załeżało od naszego podejścia do wszystkich
spraw w stoczni, od tego jak
będziemy rozmawiali między
sobą. Bo nie ma takich rzeczy, których wspólnie nie dałoby się rozwiązać. A wtedy
przyszły rok może być lepszy
od mijającego.

Ile stracimy
na reformach rządu TUSKA?
Choć od ogłoszenia
przez premiera planów
zaciskania pasa
i licznych cięć mija sporo czasu, wielu Polaków
wciąż nie otrząsnęło się
po tym, co usłyszeli.
Zwłaszcza że wcześniej
nic tych hiobowych
wieści nie zapowiadało
– zanim premier, wraz
z Tuskobusem, zniknął
po wyborach, nie był aż
tak wylewny.
Trzeba przyznać, że, niewiele jest grup, o których
można powiedzieć, że zostały przez Donalda Tuska...
oszczędzone. Oczywiście nie
wszyscy dostaną po równo;
niektórzy mogą liczyć nawet
na poprawę stanu swojego budżetu domowego w trudnym
2012 roku. Mowa tu o policjantach i wojskowych, którzy
od lipca 2012 mają dostać po
300 zł podwyżki.
Jednak, według szacunków
firmy Tax Care, trzyosobowa
rodzina może stracić na zapowiedzianych zmianach podatkowych 1384 zł. Nawet 272 zł
może zniknąć z konta w wyniku likwidacji ulgi internetowej, 1112 zł przez zmiany w
uldze prorodzinnej (jeśli osiąga roczny dochód powyżej
85,5 tys. zł) – podawał Forsal.
pl. Takim małżeństwom ulga
prorodzinna zostanie odebrana. Jednak rodziny biedniejsze na każde trzecie i kolejne
dziecko mają otrzymać ulgę
wyższą o 50 proc.
A w planach jest jeszcze
likwidacja becikowego dla
bogatszych rodzin oraz zniesienie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu dla twórców
zarabiających rocznie powyżej 85,5 tys. zł. „Nie będzie

świętych krów” – grzmiał premier. Ze stratami muszą liczyć
się też tysiące drobnych ciułaczy – za sprawą zmian dotyczących lokat „dziennych” i zakazu
omijania tzw. podatku Belki.
Dostanie się też grupom,
korzystających obecnie z
przywilejów emerytalnych. W
przypadku górników mają zostać utrzymane tylko dla osób
pracujących
bezpośrednio
przy wydobyciu. Według premiera także duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń
społecznych; w połowie roku
rząd ma też ogłosić zmiany
dotyczące
„specyficznych
uprawnień wynikających ze
stanu spoczynku prokuratorów i sędziów”. Mundurowych, którzy wstąpią do służb
w przyszłym roku będzie już
obowiązywać 55-letni wiek
emerytalny i 25-letni staż
służby – podawał Tvn24.pl.
Kolejne
zapowiadane
zmiany dotyczą rolników.
Docelowo mają się znaleźć w
powszechnym systemie emerytalno-rentowym. Jednak na
razie państwo będzie płacić
składkę za gospodarstwa o powierzchni do 6 ha. Właściciele
6-15 ha zapłacą połowę składki
(16 zł), a 15 ha – całą (32 zł).
Najwięcej
kontrowersji
wzbudziły jednak plany podniesienia wieku emerytalnego
do 67. roku życia w przypadku obu płci. Ten trudny proces
ma się rozpocząć już za nieco
ponad rok, od początku 2012
roku. Nowy wiek emerytalny
mężczyźni osiągną dopiero
za dziewięć lat, kobiety za 31.
Nie oznacza to jednak, że osoby, które już mają -dziesiąt lat
mogą spać spokojnie. Zmiany
dotkną także dużą część z nich.
Reforma rozpocznie się już
bardzo niedługo. W przypadku

mężczyzn podniesienie wieku
emerytalnego jako pierwsi
odczują ci urodzeni w styczniu 1948 roku. Wzrośnie on
zaledwie o miesiąc – na emeryturę przejdą w lutym 2013
roku (zamiast w styczniu).
Wiek emerytalny będzie rósł
stopniowo, co trzy miesiące
o kolejny miesiąc – u panów
docelowy poziom 67 lat zostanie osiągnięty w październiku
2020 roku. Mężczyźni urodzeni w październiku 1953 roku
będą więc pierwszymi, którzy
doświadczą pracy do „sześćdziesiątki siódemki”.
W przypadku kobiet bolesny
proces osiągania nowego wieku emerytalnego będzie trwał
znacznie dłużej – do nadgonienia jest w końcu aż 7 lat. Obejmie Polki urodzone w styczniu
1953 roku i młodsze; zakończy
się dopiero w październiku
2040 roku. Pocieszenie jest takie, że pracując dłużej, dostaną
znacznie wyższe emerytury.
Przynajmniej powinny.
Premier zapowiedział też
inne zmiany (m.in. wzrost
składki rentowej, wprowadzenie podatku od wydobycia
kopalin), a po jego piątkowym
exposé rząd szybko przeszedł
od słów do czynów. Już we
wtorek przyjął projekt, który zakłada m.in. podniesienie stawki
na olej napędowy i biokomponenty, zamrożenie płac w budżetówce, a także zamrożenie
podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wymienia „DGP” za
PAP. W planach jest też wzrost
akcyzy na wyroby tytoniowe,
wynikający z przepisów unijnych. W przyszłym roku paczka papierosów ma zdrożeć od
stycznia ok. 80-85 gr.
Do części bolesnych reform zdążymy się jednak
przygotować psychicznie. Ja-

cek Rostowski zapowiedział,
że zmiany w podatkach dochodowych i ulgach, o których
Donald Tusk mówił w exposé
będą obowiązywać od 2013
roku. Z kolei składka rentowa może pójść w górę już w
I połowie 2012 roku. W tym
samym czasie może zadebiutować podatek od wydobycia
miedzi i srebra – podawała
PAP.
Jak można się było spodziewać, niechęć wobec
zmian zapowiedzianych przez
premiera w exposé, połączyła
wiele rozmaitych grup. Na
przykład centrale związkowe
straszą wzrostem bezrobocia
w wyniku zwiększania wieku
emerytalnego i „dają do zrozumienia, że w razie braku
porozumienia z rządem nie
zawahają się wyprowadzić
ludzi na ulicę” – podawała
„Rzeczpospolita”.
Według
NSZZ Solidarność w przypadku projektu ustawy okołobudżetowej rząd naruszył
ustawowy termin konsultacji
społecznych. Związek nie
wyklucza wystąpienia w tej
sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, a szef „S” Piotr
Duda grzmi: „Rząd rozpoczyna program oszczędnościowy
od łamania prawa” – podawał
„DGP” za PAP.
Wzrostu bezrobocia – z
powodu podniesienia składki
rentowej – obawiają się też
przedsiębiorcy; to oni zapłacą
za tę podwyżkę. „Rz” ustaliła,
że chcą przekonać rząd, by
takie rozwiązanie było tylko
czasowe. Wygląda jednak na
to, że premier w końcu odważył się na wprowadzenie długofalowych, trudnych zmian
– być może dlatego, że ma to
być jego ostatnia kadencja na
tym stanowisku.
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Oto bieda Stocznia Gdańsk – Mostostal Chojnice
Polaków
w liczbach
68 złotych miesięcznie
Takiej wysokości zasiłek na dziecko do 5. roku
życia wypłaca państwo.
Ale tylko w przypadku,
kiedy dochód na członka
rodziny nie przekracza 504
złotych netto. Na dziecko
od 5 do 18 roku życia zasiłek ten wynosi 91 złotych.
17 procent
Tylu Polaków żyje w
domach zagrożonych ubóstwem relatywnym. Oznacza to, że tylu Polaków
żyje w gospodarstwach,
gdzie wspólny dochód nie
przekracza 1795 złotych
miesięcznie.
660 złotych
miesięcznie
Za tyle według państwa
powinien przeżyć miesiąc
bezrobotny. Taki zasiłek
wypłaca państwo przez
pierwsze trzy miesiące na
bezrobociu, potem zostaje on zmniejszony do 529
złotych na rękę.
634 złotych
miesięcznie
Osoba ciężko doświadczona przez los, całkowicie
niezdolna do podjęcia pracy, może dostać emeryturę
lub rentę takiej właśnie wysokości
1 milion 861 tysięcy
Tylu Polaków jest bez
pracy według oficjalnych statystyk. W urzędach pracy dla
blisko 2 milionowej rzeszy
bezrobotnych czeka zaledwie
49,5 tysiąca ofert pracy.
3,2 miliona
Tylu Polaków dostaje co
miesiąc emeryturę niższą
niż tysiąc złotych.
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Zwiększenie zatrudnienia o
około 150 osób do 2014 r. planuje Stocznia Gdańsk w swoim nowym oddziale – spółce
Mostostal Chojnice. Stocznia
od 1 grudnia jest dzierżawcą
majątku chojnickiej spółki,
znajdującej się od sierpnia w
upadłości likwidacyjnej.
W ramach umowy dzierżawy stocznia przejęła 390
wykwalifikowanych pracowników spółki, m.in. spawaczy,
technologów i handlowców.
Członek zarządu stoczni
Arkadiusz Aszyk zapowiedział na konferencji prasowej, że w przyszłym roku
zatrudnienie w zakładzie w
Chojnicach wzrośnie do 450
osób, a w latach 2013-2014
docelowo ma być zatrudnionych do 550 osób. Przypomniał, że jeszcze rok temu
zakład zatrudniał tyle osób,
ale z powodu kłopotów liczba
pracowników spadła do niespełna 400.

Prezes Stoczni Gdańsk Andrzej Stokłosa poinformował,
że umowa dzierżawy została
podpisana na 2,5 roku.
Prezes stwierdził, że stocznia
„wiąże z tą dzierżawą bardzo
duże nadzieje na pełniejszy rozwój jednej ze swoich działalności, czyli produkcji konstrukcji
stalowych”. „Widzimy bardzo
wiele możliwości współpracy
pomiędzy zakładem w Chojnicach a stocznią; Mostostal
ma możliwości produkcyjne w
budowie bardzo skomplikowanych maszyn i urządzeń oraz
mostów” – podkreślił.
Najbardziej trudne będzie
przeżycie kilku najbliższych
miesięcy; chodzi o zdobycie
nowych zamówień i odzyskanie
wiarygodności wśród klientów.
Prezes zakłada się, że „satysfakcjonujący poziom produkcji
zostanie osiągnięty w okresie
minimum 6 miesięcy”.
Arkadiusz Aszyk uważa, że
„Mostostal ma bardzo dobrą po-

Ile pieniędzy
utopiono
w Gawronie?

Śledczy sprawdzają finansowanie projektu budowy
korwety Gawron, która miała
być jedną z najważniejszych
jednostek polskiej Marynarki
Wojennej. Projekt powstał w
latach 90., a do dziś zbudowano jedynie kadłub statku
– stwierdza „Rzeczpospolita”.
Jak mówi jeden ze śledczych, „mogły się do tego
przyczynić operacje finansowe, których legalność cały
czas badamy”. Gazeta ustaliła,
że w latach 2002-04 pieniądze
na korwetę zostały przekazane
na inną inwestycję – budowę okrętów Orkan. Chodzi o
blisko 60 mln zł. Prokuratura
sprawdza, kto odpowiada za
przekazanie pieniędzy i czy
było to zgodne z prawem.

Początkowo koszt budowy
każdej z siedmiu wielozadaniowych korwet szacowano
na 250-300 mln zł. Ostatnie
informacje z MON wskazywały już na kwotę 1,46 mld
zł.
Inwestycję
powierzono
Stoczni Marynarki Wojennej
w Gdyni. W 2001 roku ówczesny premier Leszek Miller uroczyście zainaugurował
budowę pierwszego z Gawronów. Brak pieniędzy sprawił, że Marynarka Wojenna
jeszcze w 2002 r. zmuszona
była zrezygnować z budowy
pięciu korwet, potem program skurczył się do budowy
jednej. A i ta inwestycja w
niedługim czasie została wyhamowana.

zycję na rynku, bardzo dobrych
klientów, niewątpliwy potencjał
i przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników”.
Wyjaśnił, że chodzi głównie o
„dopełniające się aktywa produkcyjne i lokalizacyjne, czyli
budowę dużych, ponadgabarytowych konstrukcji w Gdańsku
i mniejszych, możliwych do
transportu (elementy o szerokości do 7 m i wadze do 60 ton)
– w Chojnicach”.
Mostostal Chojnice SA jest
polskim producentem i montażystą konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych. Specjalizuje się w produkcji konstrukcji
dla przemysłu wydobywczego
(m.in. wieże wiertnicze i suwnice, wózki). Wykonuje nietypowe konstrukcje, takie jak: konstrukcje platform wiertniczych,
mosty, zadaszenia stadionów
i wieżowce (np. niedawno realizowany wieżowiec w Londynie czy wieże wiertnicze na
Syberii).
Drożej na święta
Rośnie nie tylko liczba
osób bez pracy, ale i ceny. Jak
podał GUS, inflacja w listopadzie br. (w ujęciu rocznym)
wyniosła 4,8 proc. W październiku wyniosła 4,3 proc.
Najbardziej zdrożało paliwo
– o 19 proc, energia o 8 proc,
opłaty w ochronie zdrowia o
6,4 proc., a żywność o 4,5 proc.
Jednym z powodów podwyżek
cen jest słaba pozycja złotego.
W 2011 r. polska waluta straciła
wobec euro 14 proc. Wzrost cen
odczujemy we własnej kieszeni.
Wg wyliczeń branży handlowej
tzw. koszyk 20 podstawowych
produktów spożywczych zdrożał od grudnia 2010 r. o 3,9 proc.
Rośnie bezrobocie
W listopadzie, po raz pierwszy od trzech miesięcy, wzrosło bezrobocie. Na koniec miesiąca wynosiło ono 12,1 proc.
(tj. 1,9 mln osób) i było o 0,34
proc. wyższe niż w październiku oraz o 0,4 proc. w porównaniu z listopadem ub. roku.

zdjęcia: paweł Glanert
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Nie samą pracą

człowiek żyje

Stępka pod kolejny statek
W środę, 14 grudnia,
w stoczni wodowano statek
Vestland Mistral, a już dzień
później na pochylni K 1 położono
stępkę pod kolejną jednostkę.
Wszystko wskazuje na to, że rok
2011 kończy się intensywnymi
pracami. Miejmy nadzieję, że
i w roku przyszłym będzie
podobnie.

Fot. Paweł Glanert

Nocny transport

Kolejna partia elementów wież wiatrowych opuszcza linię produkcyjną. Transport najłatwiej przeprowadzić wieczorem, gdy na stoczniowych
drogach zamiera ruch.
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Nie tylko samymi problemami stoczniowymi
żyją czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy
interesują się wydarzeniami w Polsce utworzyliśmy rubrykę pod tytułem „O tym się pisze
– o tym się mówi”. Będziemy w niej zamieszczać krótkie cytaty z różnych pism i forów
internetowych dotyczące, naszym zdaniem,
najciekawszych wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych.
„Nasz Dziennik”: Decyzje
brukselskie niekorzystne
dla Polski
Prawo i Sprawiedliwość,
Prawica Rzeczypospolitej i Solidarna Polska nie mają wątpliwości: ustalenia, jakie zapadły
na szczycie Rady Europejskiej
w Brukseli, są dla Polski niekorzystne.
Na dwudniowym szczycie
17 państw eurolandu oraz kilka
spoza strefy euro, w tym Polska,
zgodziło się na wdrożenie nowych zasad dyscypliny finansów
publicznych. Zakładają one m.in.
wprowadzenie automatycznych
sankcji za łamanie dyscypliny
budżetowej dla krajów przekraczających limity deficytu i długu
publicznego, a także wpisanie
do konstytucji narodowych przez
wszystkie kraje tzw. złotej reguły
utrzymywania zrównoważonych
budżetów. Ma ją egzekwować
Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Uzgodniono też, że 200
mld euro zostanie przekazanych
Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, który przeznaczy je na pomoc zadłużonym
gospodarkom; 150 mld euro
miałoby pochodzić od banków
centralnych krajów strefy euro,
a 50 mld euro od banków krajów
spoza strefy euro.

„Uważam Rze”: Nazywać
rzeczy po imieniu

Dlaczego tak ważne jest dziś
rozliczenie stanu wojennego?
Przecież minęło 30 lat, w wolnej
Polsce wychowało się już całe
pokolenie i żyjemy w innym kraju
– pisze Bronisław Wildstein.
Wojciech Jaruzelski stoi nad
grobem i możemy być pewni,
że żaden ziemski sąd nie każe
mu odpowiadać za to co zrobił.
Jednak temperatura sporu wokół
stanu wojennego dowodzi, że
nie dotyczy on zamkniętej przeszłości... .
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...Dwa lata temu w TVP wyemitowany został dokument
autorstwa Grzegorza Brauna i
Roberta Kaczmarka „Towarzysz
generał” poświęcony biografii
Wojciecha Jaruzelskiego. Film
obejrzało ok. 3 i pół miliona widzów czyli najwięcej ze wszystkich dokumentów w historii polskiej telewizji. Równocześnie
stał się on obiektem wściekłego
ataku ze strony establishmentu
III RP. Nie zarzucono mu żadnego przekłamania ani nieścisłości.
Oskarżano o jednostronność i
tendencyjność.
Obecnie ta sama spółka autorów zrobiła kolejny dokument
„Tow. Generał idzie na wojnę”
koncentrując się wyłącznie na
operacji stanu wojennego. Film
robi wstrząsające wrażenie. Jest
to konsekwencja nawarstwiających się świadectw i dokumentów dostępnych specjalistom,
ale nieznanych szerszej opinii w
Polsce. Dowodzą one niezbicie,
że Związek Sowiecki, owszem,
domagał się od przywódców PRL
zdławienia Solidarności i zadowolony był ze stanu wojennego,
ale jednoznacznie odmawiał militarnej interwencji w Polsce. 10
grudnia, Jaruzelski meldując o
przygotowaniu stanu wojennego
prosił o wojskowe wsparcie na
wypadek niepowodzenia i otrzymał jednoznacznie negatywną
odpowiedź. Moskwa nie będzie
w Polsce zbrojnie interweniowała. To tylko najbardziej wymowne
z licznych świadectw postawy
Moskwy w tej kwestii.
W filmie znajdujemy wiele
dowodów na to, że Sowieci pogodzili się z ewentualną zmianą
systemu politycznego w Polsce
domagając się jedynie zabezpieczenia ich militarnego interesu, a
więc byli gotowi zaakceptować
„finlandyzację” naszego kraju.
Wprost o tej decyzji Moskwy
pisał w swoim pamiętniku opublikowanym we fragmentach
w „Uważam Rze” [10-16.10]

Andrzej Krauze / „Uwarzam Rze”

O tym się pisze – o tym się mówi

zastępca kierownika Wydziału
Międzynarodowego KC KPZS,
Anatolij Czerniajew. Świetnie
zrobiony „Tow. Generał idzie na
wojnę” zostanie wyemitowany
we francuskim kanale dokumentalnym „Planete”, ale możemy
być pewni, ze nie pojawi się w
żadnej dużej telewizji w Polsce
mimo, że zapewniłby wielki komercyjny sukces. Po jego emisji
jednak powtarzanie kłamstwa o
stanie wojennym jako ocaleniu
Polski przed interwencją sowiecką, byłoby znacznie utrudnione.

on naszą pozycję w UE, pozycję
bardzo słabą – dodał poseł PiS.
Mariusz Błaszczak podkreślił,
że „żaden z projektów nie został
przeforsowany”, a ostatni szczyt
przywódców UE zakończył się
klęską.
– Bo czy można nazwać sukcesem to, że biedniejsza Polska
będzie dokładała się do bogatszych państw zagrożonych? Nas
po prostu nie stać na to, byśmy
płacili długi bogatszych, jest to
po prostu niesprawiedliwe – mówił Mariusz Błaszczak.

„Niezależna.pl”: Porażka
polskiej prezydencji

TVN24:
Ceny poszybowały

„Niewątpliwie porażka” – tak
szef klubu PiS Mariusz Błaszczak podsumował polskie przewodnictwo w Radzie UE. W jego
ocenie, jedynym konkretem, jaki
premier Donald Tusk przeforsował w jego trakcie, jest „zgoda na
to, byśmy płacili za długi bogatszych od nas”.
– Jeśli chodzi o całość prezydencji – cóż, nie zrealizowano
priorytetów, jakie były stawiane
– powiedział Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie.
Według polityka PiS, nie zostały wyrównane dopłaty dla
polskich rolników i tych, jakie
otrzymują rolnicy z Europy Zachodniej.
Mariusz Błaszczak mówił też,
że nie widać „sukcesów nawet
w sferze symbolicznej”. Zwrócił
uwagę, że traktat akcesyjny z
Chorwacją został podpisany w
Brukseli, a nie w Warszawie.
– Kiedy my wstępowaliśmy
do UE, traktat został podpisany
w Atenach, bo wówczas Grecja sprawowała prezydencję.
Pewnym symbolem też będzie
to, że przedstawiciele polskiej
prezydencji, minister finansów
był wypraszany z posiedzenia
dotyczącego przyszłości strefy
euro. To jest symbol i pokazuje

– Ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w listopadzie
wzrosły o 4,8 proc. w stosunku
do listopada 2010 roku, a w porównaniu z październikiem 2011
roku wzrosły o 0,7 proc. – podał
Główny Urząd Statystyczny. Prognozy zakładały roczny wzrost
o 4,5 proc., a miesięczny o 0,3
proc. Największy wpływ na tak
nieoczekiwany wynik okazały
się mieć drożejące paliwa i żywność.
Już skok inflacji w październiku do 4,3 proc. z 3,9 we wrześniu zaskoczył. W listopadzie
miała ona nadal rosnąć, ale nie
aż tak.
Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w
listopadzie podwyżki cen żywności, opłat związanych z transportem, czyli wzrost cen paliw, a
także ze zdrowiem (o 2,3 proc.),
które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,27 pkt proc., 0,14
pkt proc. W ciągu roku paliwa
zdrożały o 19,4 proc., a żywność
o 4,5 proc.
– Są dwa główne czynniki,
które prawdopodobnie przyczyniły się do tak wysokiego odczytu. To przede wszystkim wysoki wzrost cen żywności o 4,5

proc w ujęciu rocznym i druga i
wzrost cen paliw blisko w ujęciu
rocznym o 20 proc. – powiedział
w TVN CNBC Adam Antoniak z
BPH. Jak dodał, miał na to też
wpływ słaby złoty, który podnosił
ceny importowanych towarów.

Nadciąga hegemonia

zdaniem, to oznacza wzrost cen
usług komunalnych i podatków
lokalnych.
– Samorządy będą zamykały szkoły, potem Orliki, bo nie
będzie ich na nie stać, a Świetliki zostaną świetlaną mrzonką
premiera, bo żaden rozsądny
burmistrz, któremu nie starczy
na wypłatę zasiłków, nie będzie
tego budował – powiedziała.

„Gazeta Polska”:
Skopana wolność
zgromadzeń
Jeśli pomysły Bronisława
Komorowskiego ograniczające
prawo do zgromadzeń przejdą,
policja będzie zamykać uczestników miesięcznic Smoleńska
za zapalenie pochodni pamięci.
Po nowej agresji Rosji na Gruzję protest będzie mógł odbyć
się dopiero... tydzień później,

gdy media znajdą inne tematy.
A prowokatorzy bez trudu spowodują ukaranie organizatorów
opozycyjnych manifestacji rujnującymi grzywnami – pisze Piotr
Lisiewicz.
11 listopada. Policjant Andrzej Czajka sadystycznie katuje
idącego na Marsz Niepodległości Daniela Kloca. Pomagają mu
koledzy w mundurach. Pobity
zostaje zatrzymany. Policjanci
zarzucają mu, że to on był agresywny. Ich zeznania są w tej
sprawie zgodne.
Sędzia Iwona Konopka skazuje Kloca na trzy miesiące
aresztu. Do okoliczności obciążających go zalicza fakt, że wyjazd, w którym uczestniczył, „był
zorganizowany, a jego uczestnicy musieli przebyć długą drogę,
aby wziąć udział w przedmiotowym marszu”.
Gdyby nie film nagrany przez
blogera, skatowany zostałby pra-

womocnie uznany za przestępcę. Z osobistych doświadczeń
wiem, że policjanci w takich sytuacjach nie mają oporów przed
składaniem fałszywych zeznań,
a sądy przed dawaniem im wiary.
Wyrok jak ze stanu wojennego to
nie ewenement, a tylko ciąg dalszy procesu, który dzieje się na
naszych oczach...
Co zmienią nowe przepisy
Komorowskiego?
Dotychczas
przewidziane kary były za niskie, by złamać najbardziej upartych. Zmiany dadzą urzędnikom
nahajkę, która pozwoli bić ich
dotkliwie. Ich wprowadzenie to
w polskich realiach zabójstwo
przede wszystkim dla oddolnej,
pozbawionej możnych sponsorów działalności obywatelskiej.
Możliwość drastycznego karania
manifestantów mocno upodabnia Polskę do Rosji Putina i Białorusi Łukaszenki.

Andrzej Krauze / „Uwarzam Rze”

Projekt budżetu na 2012 r.
jest nierealny, nierzeczywisty,
antyspołeczny, powinien zostać
odrzucony już w pierwszym
czytaniu – powiedziała podczas
debaty budżetowej w Sejmie posłanka Beata Szydło w imieniu
klubu PiS.
Beata Szydło podkreśliła,
że projekt został skonstruowany według zasady: ludzie niech
zaciskają pasa, byle Bruksela
była zadowolona, byle rozwijała
się biurokracja oraz zadowolenie
klubu PO.
– Rząd nie traktuje budżetu
jako najważniejszego dokumentu,
ale jako instrument doraźnej gry
politycznej – podkreśliła Szydło.
Dodała, że rząd chce chronić obywateli przed kryzysem
w specyficzny sposób – przez
wzrost cen, podatków, obciążeń
dla pracodawców, sankcjonując
umowy śmieciowe i skazując absolwentów na bezrobocie.
Jej zdaniem, projekt oparto
na nierealnych już założeniach i
wszyscy to wiedzą. Jak przypomniała, dowodem na to jest fakt,
że występujący przed nią w Sejmie – minister finansów Jacek
Rostowski i szef komisji finansów publicznych Dariusz Rosati
– wspominali o możliwości nowelizacji budżetu na 2012 r.
Beata Szydło skrytykowała
też rząd za pożyczkę dla MFW w
celu stabilizacji euro. Jak mówiła, Polska wesprze MFW prawdopodobnie ok. 10 mld euro.
– Będziemy płacić za tych,
którzy być może są rozrzutni,
być może nie radzą sobie z kryzysem, ale na pewno są od nas
bogatsi. Za ten wielkopański gest
Polacy będą musieli zapłacić
wyższymi podatkami i cenami, a
w nagrodę będą dłużej pracować.
Będą pracować ci, którzy jeszcze
będą mieli pracę, a z pewnością
część wyjedzie pracować w tych
krajach, którym pomagamy –
oświadczyła posłanka PiS.
Beata Szydło mówiła też, że
rząd zleca samorządom coraz to
nowe zadania, nie dając im jednocześnie pieniędzy. Wskazała,
że zakłada się spadek deficytu
sektora samorządowego. Jej

Rafał Zawistowski / „Uwarzam Rze”

„Niezależna.pl”:
Antyspołeczny projekt
budżetu
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Gdzie Rzym a gdzie Krym
czyli o „socjalu” ciąg dalszy
Obiecaliśmy w poprzednim numerze „Rozwagi”
więcej szczegółowych
informacji dotyczących
regulaminu ZFŚS
w roku 2012. Miało
być już po spotkaniu
związków zawodowych
z przedstawicielami zarządu. Niestety, z prostego powodu, z powodu
zwykłego braku czasu
spotkania takiego nie
będzie do końca roku.
Rozumiemy powody, są
obecnie w stoczni ważniejsze
sprawy, nie zmieni to znacząco naszych planów na rok
przyszły gdyż i tak działalność
Komisji Socjalnej stoczni została zawieszona do końca
lutego. O przyczynach pisaliśmy w numerze poprzednim.
Opóźni się tylko informacja
o naszych zamierzeniach i
zmianach w regulaminie. W
dwóch poprzednich numerach
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ogłosiliśmy wstępne zapisy
na wycieczki organizowane
przez nas. Wyjątkowo dużo
osób zgłosiło chęć wyjazdu na
Krym w lipcu, prawie komplet
jest też na wyjazd do Rzymu.
Pozostało tylko kilka miejsc a
jest to jedyny wyjazd o którym
możemy napisać, że odbędzie
się na pewno.
W maju planujemy wyjazd do Legolandu i zachę-

camy bardzo do udziału. W
czasie tej wycieczki tradycyjnie odwiedzamy jeden z
największych parków zabaw
w Niemczech gdzie spędzamy cały dzień a także duńskie
safari czyli Givskud ZOO i
piękne miasteczko Ribe. Kilka godzin spędzamy na wyspie Romo z bardzo rozległą
piaszczystą plażą gdzie można spotkać wylegujące się na
piasku foki. Wyjazd dzieci do
lat 16 jest bezpłatny, odbędzie
w czasie wolnym od szkoły i
chcemy aby kolejne dzieci z
tej możliwości skorzystały
Chcemy też aby wszyscy
stoczniowcy a w szczególności członkowie związku mogli
przynajmniej raz w życiu wybrać się do wiecznego miasta
i dlatego wprowadziliśmy dodatkowe dofinansowanie do
każdego wyjazdu
Tym razem oprócz pięciodniowego zwiedzania Rzymu
i oczywiście udziału w rocznicowej mszy świętej będziemy w Wenecji, Padwie i Weronie. Cały dzień spędzimy
nad pięknym jeziorem Garda
i dwa dni w modnej ostatnio
Toskanii odwiedzając urokliwe miasteczka i krzywą wieżę w Pizie. W samym Rzymie

obowiązkowo trzeba odwiedzić najważniejsze bazyliki
czyli Św. Pawła za murami,
Św. Jana na Lateranie, Matki
Boskiej Większej i oczywiście
Św. Piotra w Watykanie. Poza
tym stary Rzym , katakumby
i całodzienny wyjazd na Monte Cassino. Wieczne miasto
Rzym pokaże i oprowadzi nas
jeden z najlepszych przewodników pan Jacek. Dwie noce
spędzimy w Wenecji, dużo
czasu poświęcając na zwiedzanie tego pięknego miasta
ale także odwiedzimy bazylikę Św. Antoniego w Padwie
i podwórko gdzie mieszkała
Julia w Weronie. Koszt tej 15
dniowej wycieczki to zaledwie
700 zł. od osoby jeżeli wyjeżdża po raz pierwszy do Włoch
z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II Pozostali
uczestnicy, członkowie związku zapłacą 1000 zł. W czasie
trwania wycieczki, codziennie
jest zapewniony jeden posiłek,
noclegi w hotelach i w domkach kempingowych. Dodajmy tylko, że we Włoszech o
tej porze można już chodzić w
krótkich rękawach i na pewno
na kempingu nie zmarzniemy.
Wszelkich informacji zasięgnąć można pod numerem 1560 lub 15-00.
W organizowaniu naszych
wycieczek często korzystamy
z pomocy Fundacji Stoczni
Gdańsk. Na naszych kalendarzach ściennych znalazło się
właśnie jej logo i wzbudziło
wśród stoczniowców sporo
zainteresowania. W licznych
telefonach dopytujecie się na
jakich zasadach funkcjonuje
fundacja co robi i jaką korzyść
z tego mogą mieć stoczniowcy. W styczniowym numerze
przedstawimy zarys jej działania w postaci krótkiego wywiadu.

2 kwietnia 2012 – 7 rocznica śmierci
Papieża Jana Pawła II
Wyjazd 21 marca, powrót 4 kwietnia 2012 r.
Szczegóły pod numerem telefonu 15-60, 15-00
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Wesołych Świąt!
Wesołych Świąt – to
zawołanie jakim od
wieków witają i żegnają
się Polacy w drugiej
połowie grudnia.

fot. Paweł Glanert

Za kilka dni – najbardziej
oczekiwany okres całego
roku: Święta Bożego Narodzenia, w polskiej tradycji
czas szczególny, radosny,
przywołujący wspomnienia i
pełen serdecznych życzeń lepszej przyszłości, szczęścia rodzinnego spokoju. Wszystko
w atmosferze strojenia choinki, poszukiwania prezentów,
przygotowań do wieczerzy
wigilijnej. Z myślą o tym cza-

sie – garść informacji o genezie i tradycji światecznej.
Boże Narodzenie, Uroczystość Narodzenia Pańskiego –
w tradycji chrześcijańskiej to
święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to
liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia (wg
kalendarza gregoriańskiego).
Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie
czterech niedziel), zwanego
adwentem.
W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według
kalendarza juliańskiego (tzw.
Kościoły wschodnie, głównie
Cerkiew Greckokatolicka i
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Kościół prawosławny), Boże
Narodzenie przypada na 25
grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.
W niektórych Kościołach
chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się
od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii
(wieczór 24 grudnia), zwanej
w Polsce regionalnie Gwiazdką lub Godami. W dniu tym
tradycją w Polsce jest post
jakościowy (bezmięsny, w
pewnych regionach kraju jest
to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja
nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej
gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli
do stajenki.
Świętowanie Wigilii, ani
tradycyjny post w tym dniu
nie są wspólne wszystkim
chrześcijanom, np. protestanci nie zachowali specjalnych
przepisów odnośnie do jedzenia lub niejedzenia mięsa.
Chrześcijan prawosławnych
obowiązuje w tym dniu ścisły
post, aż do kolacji wigilijnej.
Warto mimo to odnotować, że
w Polsce również i mniejszości wyznaniowe przestrzegają
wigilijnego postu ze względu
na specyficzną tradycję naszego kraju. Obowiązek postu
zniesiono w Kościele katolickim w roku 1983 (Nowy kodeks prawa kanonicznego), w
Polsce episkopat podtrzymywał post wigilijny specjalnym
dokumentem aż do roku 2003
– obecnie post w Wigilię jest
jedynie zalecany.
Polska literatura kulinarna podaje, że liczba gości w
czasie wieczerzy wigilijnej
powinna być parzysta (plus
jeden talerz dla nieobecnych/
zmarłych/niespodziewanych
przybyszów/Dzieciątka). Na-

tomiast nie ma zgodności
co do liczby potraw: według
niektórych źródeł powinna
ona wynosić 12, zaś w innych
podkreśla się, że winna być
nieparzysta, generalnie 13 u
magnatów, 11 u szlachty, 9 u
mieszczaństwa. Te 13 potraw
jest górną granicą. Ale według
księcia J. O. Radziwiłła, można spróbować wszystkich ryb,
które są liczone jako jedno
danie.
W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się
uroczysta msza zwana Pasterką.
Następny dzień (25 grudnia)
jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce
drugi dzień świąt obchodzony
na pamiątkę św. Szczepana,
pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.
W Polsce Boże Narodzenie w większości rodzin jest
obchodzone jako święto gromadzące wielu krewnych.
Typowymi atrybutami są:
opłatek (z łac. oblatum – „dar
ofiarny” – bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny
(czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mąki
i wody bez dodatku drożdży,
którym dzielą się chrześcijanie, zgromadzeni przy stole
wigilijnym, składając sobie
życzenia), kolędy ( pierwotnie
radosne pieśni noworoczne,
które współcześnie przyjęły powszechnie formę pieśni
bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia), utrzymywane najczęściej w konwencji religijnej,
początkowo wywodzące się
z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana są również przez wielu
wybitnych kompozytorów),
choinka, a często i szopka bożonarodzeniowa oraz prezenty
składane pod choinką lub wręczane przez Mikołaja.

