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Prezydent Andrzej Duda w otoczeniu członków „Solidarności” Stoczni Gdańskiej
przed Salą BHP. Tysiące związkowców z całej Polski, którzy przybyli na festyn
„Solidarność pokoleń” witało oklaskami i okrzykami sympatii wystąpienia
prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy podczas koncertu głównego „My Naród”.
fot. Paweł Glanert

35 lat temu

Podpisanie porozumień sierpniowych
31 sierpnia 1980 roku o
godz.16.40 Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy w Gdańsku
i Komisja Rządowa podpisały
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej
porozumienie, na mocy którego
powstają niezależne związki zawodowe.
Był to pierwszy – z listy 21
postulatów, które MKS przedstawił Komisji Rządowej. Pozostałe postulaty dotyczyły
przestrzegania konstytucyjnych
praw i wolności, zniesienia
przywilejów partyjnych i milicyjnych, a także spraw społecznych i ekonomicznych.
Wśród postulatów tzw. politycznych znalazły się m.in.

postulaty gwarantujące prawo
do strajku, do wolności słowa,
przywrócenie ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w
1970 i 1976 roku oraz studentów wydalonych z uczelni za
przekonania, a także uwolnienie wszystkich więźniów politycznych.
Postulaty społeczne dotyczyły m.in. poprawy zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe, obniżenia wieku
emerytalnego, wprowadzenia
wszystkich wolnych sobót,
poprawy warunków pracy w
służbie zdrowia, a także zapewnienia miejsc w żłobkach
i przedszkolach. Postulaty eko-

nomiczne dotyczyły podwyżki
płac, zniesienia cen komercyjnych i podniesieni diet. Niektóre postulaty nie są zrealizowane do dzisiaj, jak postulat dot.
służby zdrowia i wieku emerytalnego.
MKS tuż po podpisaniu
porozumień przekształcił się
w Międzyzakładowy Komitet
Założycielski
Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego. Tego samego dnia
o godz. 17.55 rozpoczęło się w
małej Sali BHP pierwsze posiedzenie MKZ.
Porozumienia w Szczecinie
– zawarte 30 sierpnia i w Jastrzębiu Zdroju – z 3 września, miały

charakter wyłącznie ekonomiczny i społeczny. Nie było w nich
postulatów politycznych.
Porozumienia Gdańskie, zawierające gwarancję utworzenia
niezależnych związków zawodowych, zostały zaakceptowane
przez wszystkie komitety strajkowe w Kraju. 17 września do
Gdańska przybyli przedstawiciele MKZ z całej Polski i przyjęli
propozycję zarejestrowania jednego, ogólnopolskiego związku
zawodowego – Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Została
powołana Komisja Porozumiewawcza NSZZ. Rodził się wielki niezależny ruch związkowy...

W sobotę 15 sierpnia br.
w Gdańsku odsłonięty został
pomnik Anny Walentynowicz. Powstał on z inicjatywy
Stowarzyszenia „Godność”,
skupiającego więźniów politycznych lat 80. Legendarna
działaczka WZZ i „Solidarności” zginęła 10 kwietnia 2010
r. w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem. Ponad 5 lat czekała na upamiętnienie.
– Należała do najodważniejszych działaczy opozycji demokratycznej, których
najzacieklej zwalczał komunistyczny aparat bezpieczeń-
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stwa – napisał o Annie Walentynowicz prezydent Andrzej
Duda.
Odlany z brązu pomnik
przedstawiający Annę Walentynowicz stanął przy skwerze
noszącym jej imię w Gdańsku
Wrzeszczu, nieopodal kamienicy, w której mieszkała.
Pomnik odsłonili syn Anny
Walentynowicz – Janusz oraz
wnuk Piotr i wnuczka Katarzyna.
Podczas uroczystości list
od prezydenta Andrzeja Dudy
przeczytał sekretarz stanu,
szef zespołu doradców Maciej
Łopiński.

– „Inko”, trwaj w
pamięci Oruni. Trwaj w
pamięci Gdańska. Trwaj
w pamięci całej Polski.
Cześć i chwała bohaterce! – mówił 30 sierpnia
metropolita gdański abp
Sławoj Leszek Głódź
w trakcie uroczystości
odsłonięcia i poświęcenia pomnika Danuty
Siedzikówny
„Inki”,
sanitariuszki słynnej V
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Popiersie
„Inki” na półtorametrowym cokole stanęło na
placu przy ul. Gościnnej
w gdańskiej dzielnicy
Orunia, przy salezjańskim kościele pw. Św. Jana Bosko. W uroczystościach wzięło
udział około tysiąca osób, w
tym reprezentujący prezydenta
Andrzeja Dudę szef jego doradców, minister Maciej Łopiński.
Danuta Siedzikówna zginęła 28 sierpnia 1946 r., zamordowana na terenie dzisiejszego Aresztu Śledczego przy ul.
Kurkowej w Gdańsku po wyroku Wojskowego Sądu Re-

fot. Paweł Glanert
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Pomnik Anny Walentynowicz Pomnik „Inki”
odsłonięto w Gdańsku Wrzeszczu stanął w Gdańsku Oruni

jonowego w Gdańsku. Był to
jeden z wielu tzw. mordów sądowych dokonanych w latach
40 i 50. XX wieku na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Na lokalizację pomnika „Inki” wybrano kościół
św. Jana Bosko, ponieważ
sanitariuszka AK w czasie II
wojny światowej uczyła się
w szkole sióstr salezjanek na
Podlasiu.

Testament Sierpnia nie do końca zrealizowany

Bazylika św. Brygidy,
świątynia
nierozerwalnie
związana z NSZZ „Solidarność”, szczelnie wypełniona
była tymi, którzy przybyli 31
sierpnia by uczcić 35 rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania naszego
Związku.
Przed i podczas uroczystości szczególnie fetowany był
prezydent RP Andrzej Duda.
Został on owacyjnie przywitany gromkimi oklaskami.
Prezydent RP oraz członkowie KK „Solidarności” złożyli
kwiaty pod pomnikiem kapelana strajkujących w sierpniu
1980 prałata Henryka Jankowskiego.
We mszy św., obok prezydenta RP, uczestniczyli m.in.
lider NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda, przewodniczący
ZRG NSZZ „S” Krzysztof
Dośla, byli przewodniczący
Związku Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek oraz byli
premierzy Jerzy Buzek i Waldemar Pawlak. Nie zabrakło
też kandydatki PiS na premiera
Beaty Szydło i lidera tej partii
prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W świątyni zgromadzili się
związkowcy z całej Polski, reprezentowani przez blisko sto
pocztów sztandarowych swoich organizacji.
Metropolita gdański, ks.
abp Sławoj Leszek Głódź, w
1980 roku kapelan białostockiej „Solidarności”, swoje
kazanie poświecił etosowi
Związku i jego znaczenia dla
krajów Europy Środkowo-Wschodniej zdominowanej
przez system komunistyczny.
– Trzydzieści pięć lat temu
tu, na Wybrzeżu, w stoczniach,
w zakładach pracy, rozpoczęła
się jego budowa. Niebawem
skrzyknęła się do tego dzieła
niemal cała Polska.

fot. Paweł Glanert

Nie ma przyszłości
bez „Solidarności”

„Solidarność” otworzyła bramy wolności” – tak św.
Jan Paweł II w 1999 roku w
Sopocie określił to, czego
uczestnikami było wielu dziś
tu zgromadzonych – narodziny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” – mówił ks. abp
Głódź. Dużą część kazania
abp. Głódź poświecił błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce, kapelanowi, a dziś
patronowi „Solidarności”.
Metropolita gdański jest
przekonany, że rola Związku
nadal jest niezwykle ważna:
– Wasz Związek, który wyrósł z potrzeby naprawienia
stosunków pracy w ojczyźnie,
przywrócenia pracy jej godności i znaczenia, ujmował te
zadania w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i magisterium Kościoła. To był i jest
oryginalny rys Solidarności.
„Solidarność” ma też zasługi nie do przecenienia w krzewieniu patriotyzmu i pamięci
historycznej. Ma świadomość,
że jest depozytariuszem testamentu Sierpnia 1980 roku,
postulatów tylko po części
zrealizowanych.

-Dziś wasza droga, bracia
związkowcy jest trudna i niewdzięczna. Rwie się dialog
społeczny, bywa, że zupełnie
gaśnie. Czas na zmiany. Często wypowiadacie te słowa. I
robicie swoje, to co przynależne do waszego programu,
do priorytetów związkowych.
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń, poprawa bezpieczeństwa pracy. „Solidarność”
z bezrobotnymi, z rodzinami.
Wciąż palące problemy służby
zdrowia, oświaty. Patriotyczna edukacja. Przypominanie o
prymacie godności człowieka
w prawie pracy. A także, jeśli
jest tak potrzeba, Solidarność
staje się głosem na trwogę.
Przestrzega przed zjawiskami, które tylko pozornie noszą znamiona sukcesu. Jeden
przykład, dostrzeżony także
przez Komisję Europejską:
oparcie rozwoju na konkurowaniu kosztami pracy. To
zjawisko szczególnie społecznie szkodliwe i krzywdzące.
Konsekwencje takiego stanu
rzeczy są takie, że choć jesteśmy jednym z najwięcej pracujących na świecie narodów,

to płace Polaków pozostają na
wyjątkowo niskim poziomie
w stosunku do państw Zachodniej Europy. – podkreślił
Sławoj Leszek Głódź.
– Po mszy świętej kilka
tysięcy osób przemaszerowało ulicami Gdańska na Plac
Solidarności. W marszu wraz
ze związkowcami i sygnatariuszami Porozumień Sierpniowych m.in. Andrzejem
Kołodziejem i Tadeuszem
Fiszbachem, szedł prezydent
Andrzej Duda, pozdrawiany okrzykami: Andrzej Duda
nasz prezydent!
Przy bramie nr 2 Stoczni
Gdańskiej I pod pomnikiem
Poległych Stoczniowców złożone zostały wiązanki kwiatów.
ttt
– Wierzę, że da się naprawić Polskę, wierze, że
jesteśmy w stanie to zrobić
właśnie w ramach „Solidarności”. Kiedy dorastałem, kiedy
miałem 17 lat i „Solidarność”
zwyciężyła, biegłem ulicą
krzycząc „Nie ma wolności
bez Solidarności” i to hasło
jest aktualne, ale do niego
trzeba dodać jeszcze drugie:
„Nie ma przyszłości bez Solidarności” – powiedział wzruszony prezydent RP Andrzej
Duda podczas uroczystości z
okazji 35. rocznicy podpisania
porozumień sierpniowych w
Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
– Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować i
pogratulować - mówił prezydent. Pogratulować 35-lecia
„Solidarności”, zwycięstwa,
które „Solidarność” osiągnęła
w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia. Zwycięstwa nad
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ciąg dalszy na str. 6
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Roman Gałęzewski

Liczę na nową władzę
– Wydaje mi się, że po 35
latach istnienia „Solidarności”
perspektywa z punktu widzenia stoczni jest identyczna jak
z punktu widzenia całego kraju. Kogo się nie zapyta o ocenę
tego okresu, uzyskuje się odpowiedź niejednoznaczną. Prawie
każdy pytany ma wątpliwości
czy dziś, po 35 latach istnienia
„Solidarności”, osiągnęliśmy
to, o co walczyliśmy w sierpniu 1980 roku. Walczyliśmy nie
tylko my, stoczniowcy, to była
walka całego społeczeństwa.
Dziś zastanawiamy się, czy
społeczeństwo jest dostatecznie zaspokojone w stosunku do
swoich oczekiwań, a zwłaszcza
w stosunku do swojego wkładu
pracy. Odpowiedź wydaje sie
jednoznaczna – społeczeństwo
liczyło na więcej, na bardziej
odczuwalne efekty pracy i
zmian jakie następowały przez

te 35 lat. Nie wszystko, oczywiście w życiu można zmienić. Ale wydaje się, że w wielu
przypadkach nie zmieniono
tego, co można było zmienić. I
to najbardziej doskwiera i boli.
Padają pytania – a co zrobił
Związek w tej dziedzinie?
To pytanie tak jakby odnieść
do dziecka, które jest ubezwłasnowolnione i mówi się mu dlaczego jeszcze nie zarabia?
Odczuwamy często, że wszyscy zostaliśmy jakby okradzeni.
Okradzeni z godności, z wolności. To co się dzieje po 35
latach budzi sprzeciw. Aktualna
władza wciąż mówi o upodmiotowieniu społeczeństwa, a praktyka rządzenia temu zaprzecza.
Doszli do władzy ludzie, którzy
nigdy nie pracowali, często byli
na utrzymaniu rodziców,różnych organizacji i instytucji...
Marszałek Senatu, Borusewicz,

nigdy nie pracował w jakimś
zakładzie, pamiętam, ile było
trudności, by w czasach gdy
nasze standardy wymagały by
kandydat do władz związkowych musiał pracować w jakiejś firmie, można było mu to
znaleźć... Dziś ludzie rządzący,
którzy nie znają ciężaru prawdziwej pracy, wypowiadają się
tak jakby posiedli wszystkie
doświadczenia rzeczywistych
ludzi pracy, jakby zjedli wszystkie rozumy. Ludzie, którzy zdobyli władzę, często tylko dlatego, że w pewnym momencie
znaleźli się we „właściwym”
miejscu, uzurpują sobie prawo
decydowania o wszystkim.
Jeśli nowa władza – a mam
nadzieję, że ona będzie – przyjmie zasady że społeczeństwo,
jeśli się tylko zorganizuje, będzie
miało prawo zabierać głos, że
powstaną warunki demokracji

bezpośredniej, to moim zdaniem
od tego momentu rządy będą
lepsze. Tak jak się zorganizowało społeczeństwo przeciwko
rządom komunistycznym, tak
obecna władza boi się siły zorganizowanego społeczeństwa.
Bo milion podpisów pod jakimś
żądaniem – to w praktyce głos
10 milionów, to siła którą musi
uznać władza. Dlatego tak wiele
nadziei wiążę z demokracją bezpośrednią, z nową władzą, która
ma szanse ją wprowadzić. Gdy
powstaną takie warunki, my będziemy się organizowali, będą
powstawać nowe rzeczy, nowe
cele społeczne.
A to wszystko się wiąże też
z naszą pracą w stoczni. Bo gdy
w nowych warunkach nowego
sensu nabierze życie społeczne,
znajdzie to odbicie również w
zakładach, gdzie spędzamy jedną trzecią naszego życia.

Karol Guzikiewicz

Cała Polska na 35 leciu „Solidarności”

W 35 lecie „Solidarności”
mieliśmy wspaniały koncert,
całodniowy piknik, w którym
uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób młodych i starszych.
Byli wspaniali artyści, oklaskiwano zarówno młodziutkiego
Dawida Kwiatkowskiego, jak
i seniorów Cugowskiego czy
Pietrzaka. Manifestowano poparcie dla Prezydenta Andrzeja
Dudy, który dziękował publiczności za wybór.
Można powiedzieć, że
cała Polska przyjechała na
poniedziałkowe uroczystości
w kościele św. Brygidy, pod
stoczniową Bramą nr 2 i w
Sali BHP, gdzie wzruszające
przemówienie wygłosił Prezydent Andrzej Duda.
Nie brakowało wprawdzie
medialnie wykorzystywanych
prób wprowadzenia zgrzytów
politycznych, związanych z pobytem w Gdańsku premier Ko-
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pacz, ale tysiące uczestników
obchodów 35 lecia „Solidarności” nie przywiązywało do tego
wagi. Z większym zainteresowaniem i oburzeniem spotkały
się natomiast informacje z internetowej strony „Solidarności” www.sprawdzampolityka,
podającej anty pracownicze wyniki głosowań posła PO Jerzego
Borowczaka, niegdyś działacza
stoczniowej „Solidarności”. Piszemy o tym w „Rozwadze” w
innym miejscu.
Co dzieje się w stoczni? Rozpoczęły się rozmowy z Zarządem na temat okresowej oceny
pracowników. W odpowiedzi
na wnioski pracowników o podwyżki Zarząd Stoczni stwierdził,
że podstawą zmian w płacach
może być tylko ocena okresowa, którą zapowiedziano na
październik i listopad. Stoimy
na stanowisku i mam nadzieję,
że poprą nas inne związki, że

taka ocena powinna stać się podstawowym narzędziem zarządzania kadrami. Wycena pracy
powinna się wiązać z umiejętnościami, wiedzą, terminowością
wykonania, ale i zachowaniem –
z tego powinna wynikać obiektywna wycena pracy. A niestety - do niektórych majstrów
można mieć zastrzeżenia co do
zachowania, nadużywania wulgaryzmów, złego traktowania
pracowników. Uważamy, że w
wyniku takiej oceny, każdy pracownik powinien otrzymać perspektywę awansu, również finansowego. Oczywiście, mogą
też być oceny negatywne, w
skrajnym przypadku związane
z obniżka płacy. Generalnie jednak, biorąc pod uwagę rozwój
pracowników, dokształcanie,
zdobywanie nowych umiejętności, „Solidarność” uważa że
cała operacja okresowej oceny
pracowników musi się wiązać

ze zwiększeniem ilości pieniędzy przeznaczanych na płace,
co pozwoliłoby również wyrównać dysproporcje płacowe
w stosunku do sąsiednich stoczni. Uważamy że bez powiązania finansowego cała akcja
okresowej oceny pracowników
nie ma sensu.
Zarząd Stoczni zwrócił sie
do pracowników o zgłaszanie
pomysłów usprawniających pracę. To nie są nowe rzeczy, przed
laty istniał przecież pracowniczy
ruch racjonalizatorski, ale zdaniem Związku cenna jest każda
inicjatywa angażująca pracowników w sprawy zakładu. Dlatego w pełni to popieramy. Dodam
tylko, że „Solidarność”, przy
wykorzystaniu środków unijnych, podjęła również działania
zwiększające zaangażowanie
naszych kolegów w nowe pomysły techniczne i dotyczące
bezpieczeństwa pracy.

Prezydent Andrzej Duda
dziękuje stoczniowcom za życzenia
Na ręce Romana Gałęzewskiego, przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej wpłynęło pismo
z podziękowaniem prezydenta
Andrzeja Dudy dla stoczniowców za życzenia przesłane mu
z okazji wyboru.
– W imieniu Prezydenta
Andrzeja Dudy – pisze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski
– składam – za Pana pośrednictwem – serdeczne podziękowanie pracownikom i człon-

kom Związku za gratulacje i
życzenia nadesłane z okazji
wyboru na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
za deklarowane wsparcie.
Pragnę Państwa zapewnić,
że celem prezydentury Pana
Andrzeja Dudy jest służenie
obywatelom i krajowi, dlatego będzie ona otwarta na
wszystkie grupy społeczne i
oparta na dialogu. Udzielone
poparcie, a także gratulacje i
wyrazy życzliwości stanowią
dla Prezydenta Andrzeja Dudy
zobowiązanie i motywację do

konsekwentnego realizowania
założonych celów oraz zadań
wynikających z pełnienia najwyższego urzędu w państwie.
Pan Prezydent dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść
zaufania, jakim obdarzony został przez Naród i spełnić nadzieje pokładane w Nim przez
różne środowiska.
Porozumienia
Sierpniowe – stanowiące podwaliny
współczesnej Rzeczypospolitej – przeszły do historii jako
otwierające drogę do ważnych
przeobrażeń w naszej Ojczyź-

nie. Drogę do upadku komunizmu, do wolnej Polski i do
zjednoczonej Europy.
Jednocześnie
uprzejmie
informuję, że Pan Prezydent
31 sierpnia br. złoży wizytę
w Gdańsku i weźmie udział
w zaplanowanych uroczystościach, które obejmą między
innymi złożenie kwiatów
przed Bramą nr 2 Stoczni
Gdańskiej i spotkanie w Sali
BHP Stoczni, podczas którego
wygłosi przemówienie.
z szacunkiem
Wojciech Kolarski

– Zachęcam bardzo – mówi
Karol Guzikiewicz – do odwiedzenia Sali BHP, najlepiej
z całą rodziną, gdzie od niedawna, dzięki staraniom Fundacji Promocji Solidarności
i Komisji Krajowej „Solidarności” powstała Izba Pamięci
Stoczni Gdańskiej. Tej dawnej
stoczni, w której budowano
nie tylko długie serie drewnowców, ale i nowoczesne
bazy rybackie, kontenerowce,
statki specjalistyczne, a także
żaglowce. Teraz do Sali BHP
trafiły nie tylko pieczołowicie
zrekonstruowane przez Jana
Nałęcza modele tych statków,

niegdyś zdobiące dyrektorskie
gabinety, a potem niszczejące w magazynach. Równie,
a może jeszcze bardziej interesujące są makiety stoczniowych wydziałów m. in. K-2 i
K-3, a także makiety obrazujące niezrealizowane niestety
plany rozbudowy stoczni.
Szczególnie interesująca
jest makieta przedstawiająca
jak miała wyglądać stocznia
po rozbudowie w latach siedemdziesiątych. Mało osób
dziś wie, że na Wyspie Ostrów,
uzupełnieniem nowoczesnego
ciągu kadłubowego, którego
hale do dziś są podstawowy-

mi obiektami Grupy Stoczni
Gdańsk, miał być suchy dok,
pozwalający na budowanie
wielkich statków. Niestety,
załamanie się polityki gospodarczej Gierka, pozostawiło te
plany w sferze marzeń projektantów.
Dziś Sala BHP, kolebka
„Solidarności”,
częściowo
powróci do roli stoczniowej
Izby Pamięci, którą pełniła
przez dwudziestolecie 1976
- 96. Dla młodych staje się

interesującym miejscem spotkania ze stoczniową historią, dla starszych okazją do
dumnego spojrzenia na modele statków, do dziś jeszcze
pływających, a budowanych
przez gdańskich stoczniowców. A w przyszłości obok
modeli statków handlowych i
rybackich, mają się podobno
znaleźć też modele u-bootów,
które przecież też były częścią wojennej historii Gdańska i jego stoczni.

fot. Paweł Glanert

fot. Paweł Glanert

Pamięć o Stoczni Gdańskiej w Sali BHP

Chris de Burgh w towarzystwie Piotra Dudy zwiedza Salę BHP.
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Nie ma przyszłości bez „Solidarności”
dokończenie ze str. 3

komunizmem. Inni poszli za
„Solidarnością”! Jakiej to wymagało odwagi i determinacji.
Byłem niezwykle wzruszony,
gdy zobaczyłem napis na budynku: „Solidarność pokoleń”. Jest dzisiaj na sali pan
Andrzej Gwiazda z małżonką,
którzy mogliby być moimi rodzicami. Jestem ja, jest Julcia,
Zosia, młodzi stypendyści.
Trzy pokolenia przesiąkniętych ideami Solidarności. To
dla mnie jest niezwykle wzruszające – powiedział Andrzej
Duda i wyrecytował tekst
„Piosenki dla córki” Macieja
Pietrzyka, napisanej podczas
sierpniowego strajku w 1980
roku:
Nie mam teraz czasu dla ciebie
Nie widziała cię długo matka
Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij
Opowiemy ci o tych wypadkach
O tych dniach pełnych nadziei
Pełnych rozmów i sporów gorących
O tych nocach kiepsko przespanych
Naszych sercach mocno bijących
O tych ludziach, którzy poczuli
Że są teraz właśnie u siebie
Solidarnie walczą o dzisiaj
I o jutro także dla ciebie
– To piosenka śpiewana do
mnie i do mojego pokolenia.
My musieliśmy poczekać i
dorosnąć, by dowiedzieć się
o tych wypadkach, bo patrzyliśmy na to dziecięcymi oczy-

ma – mówił prezydent Duda
nie kryjąc wzruszenia.
– To niezwykle wzruszające – mówił prezydent – gdy
patrzy się na dzieje i wielkie
dzieło „Solidarności”. Nie
podniesiono broni przeciwko
władzy, a jednak zwyciężono.
To wielka zasługa Jana Pawła II, wielka zasługa kapelana
„Solidarności” ks. Jerzego
Popiełuszki, ks. Kazimierza
Jancarza (z parafii w Krakowie
Mistrzejowicach). To wielka
zasługa naszych prymasów:
Wyszyńskiego i Glempa – podkreślił prezydent rolę Kościoła.
– Dzisiaj jest solidarność,
mówił z kolei, ale potrzebujemy jeszcze większej solidarności – nie tylko związku zawodowego, ale także solidarności
wewnętrznej i wielkiej idei,
która nie da się ani podzielić,
ani zniszczyć, która ma przerastać serca i budować poczucie wspólnoty. Tą wielką ideą
jest dla nas Polska i godność.
A godność to praca – o tym
mówił też nasz Ojciec Święty.
Wtedy, gdy mówię o odbudowie Rzeczypospolitej, to myślę
o odbudowie godności tam,
gdzie jej tak mało, gdzie ludzie
podchodzili i mówili: „Panie,
ile to już lat bez pracy”. Ciężko zachować godność, gdy nie
ma się pracy latami, gdy się ma
świadczenie na poziomie 600
czy 800 złotych.
To są obowiązki państwa
– to są obowiązki władzy, od
której nie oczekuje się wiele – tylko profesjonalizmu
i uczciwości. To wystarczy.
Taka powinna być władza w

Rzeczypospolitej,
władza,
która rozumie, co to znaczy
solidarność. Wierzę w to, że
da się naprawić Polskę. Wierzę
w to głęboko, że jesteśmy to w
stanie zrobić razem – w ramach
solidarności. Kiedy miałem 17
lat i „Solidarność’ zwyciężała,
to ja także z radością biegłem
ulicą, krzycząc, że nie ma wolności bez solidarności. To hasło jest nadal aktualne, ale do
niego trzeba dodać jeszcze drugie: „Nie ma przyszłości bez
solidarności”, bez tej idei, bez
tej wizji, bez jej istoty – mówił
prezydent Duda.
W Sali BHP Stoczni Gdańskiej uhonorowani zostali zasłużeni wyróżnieniami działacze opozycji solidarnościowej
m.in Paweł Glanert, uczestnik
strajku z 1970 roku, fotograf
przemian w Polsce, współpracownik „Rozwagi” i „Magazynu Solidarność”, Andrzej
Malinowski, związkowiec w
firmie Hydroster, który dwa
i pół roku spędził w więzieniu w czasie stanu wojennego, ks. Jarosław Wąsowicz,
duszpasterz formacji kibicowskich, koordynator i opiekun
pielgrzymek kibiców na Jasną Górę, Jerzy Zacharow,
związkowiec z Zamościa i
nastoletnia Marysia Kołakowska. Uroczystość prowadził
Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wręczone zostały też stypendia Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”. Otrzymało je 35 uczniów. Ich sylwetki przedstawił Wojciech
Książek, lider oświatowej

„Solidarności” w Regionie
Gdańskim. Stypendyści zrobili sobie wspólne pamiątkowe
zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą.
ttt
W sobotnie, słoneczne popołudnie 29 sierpnia, błonia
wokół historycznej Sali BHP
i Europejskiego Centrum Solidarności, które z okazji sierpniowej rocznicy odwiedził
prezydent Andrzej Duda, zapełniły się tysięcami młodych
i starszych osób, w tym wielu
przybyłych z całej Polski. Od
godziny 15 trwały występy zespołów muzycznych i piosenkarzy na scenie piknikowej,
o 19.30 rozpoczął się koncert
główny „My naród”, na który przybył prezydent Andrzej
Duda. Wśród długotrwałych
oklasków i okrzyków sympatii witał go na scenie przewodniczący KK „Solidarność”
Piotr Duda. Przez ponad dwie
godziny występowały znane
zespoły muzyczne i popularni
artyści starszego i młodszego pokolenia. Oklaskiwano
Krzysztofa Cugowskiego, Dawida Kwiatkowskiego, Natalię Przybysz, Jana Pietrzaka,
zespoły Elektryczne Gitary,
Lombard, Sztywny Pal Azji...
Po godzinie 22 rozpoczął się
koncert gwiazdy, zaproszonego na 35 lecie „Solidarności”
popularnego na całym świecie
artystę Chrisa de Burgh.
Fotograficzną relację z
uroczystości 35 lecie „Solidarności” zamieszczamy na
stronach 7,8 i 9.

Piotr Duda odrzuca oszczerstwa „Newsweeka”
– Nie będę się bronił – powiedział Piotr Duda podczas konferencji prasowej w Gdańsku 8 września. Przedstawię tylko fakty,
bo one są najważniejsze.
Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Gdańsku szef
Związku podziękował członkom „Solidarności” za masowe
wsparcie w postaci maili, telefonów i sms-ów oraz odpowiedział
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na oszczercze zarzuty „Newsweeka” na swój temat. Wskazał na
13 kłamstw, jakich dopuścili się autorzy materiału. Zapowiedział, że sprawa znajdzie finał w sądzie.
Szczegółowa relacja z przebiegu konferencji Piotra Dudy
dostępna jest na stronie internetowej NSZZ Solidarność Stoczni
Gdańskiej.

fot. Paweł Glanert,
Wojciech Milewski

Uroczystości
35-lecia „S”

35 lat po Sierpniu. Solidarn

darność pokoleń
Zdjęcia:
Paweł
Glanert

zdjęcia: Olga Zielińska

stoczniowcy w pikiecie pod parlamentem

stoczniowcy
w pikiecie
pod
sejmem
Warta
przy grobie
Jerzego
Popiełuszki
Gdańscy
stoczniowcy
uczestniczyli w pikiecie pod
Senatem RP, gdzie 4 września
izba wyższa decydowała ws.
wniosku prezydenta Andrzeja
Dudy o zarządzenie referendum ws. prywatyzacji lasów
państwowych,
obowiązku
szkolnego 6-latków i wieku
emerytalnego.
Po manifestacji stoczniowcy złożyli hołd bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce na warszawskim
Żoliborzu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wspomnieliśmy już w poprzednim numerze o planowanych zmianach w regulaminie
ZFŚS stoczni od przyszłego
roku. Generalnie chodzi o to
aby pracownik miał możliwość
wyboru
poszczególnych
świadczeń. Planowane są odpisy na świadczenia medyczne lub całoroczne dopłaty do
korzystania z różnego rodzaju
karnetów np. całoroczny karnet na fitness - co preferują
młodzi pracownicy. Oczywiście fundusz nie jest z gumy i
obowiązuje zasada coś za coś.
Ograniczone zostaną prawa

do korzystania z popularnych
do tej pory form rekreacji i
wypoczynku. Będzie też prawo wyboru przez pracownika
między różnymi rodzajami
świadczeń. Może być tak że w
zamian za karnety i karty medyczne trzeba będzie ograniczyć lub zlikwidować dodatek
urlopowy. Propozycje są też
inne np. z dofinansowania do
wycieczki obojętnie, krajowej
czy zagranicznej będzie można skorzystać raz na dwa lata,
z absolutnym pierwszeństwem
tych pracowników którzy do
tej pory nie korzystali z takie-

Rozpoczeła się rejestracja
pielgrzymów na światowe
dni młodzieży

Światowe Dni Młodzieży,
w których udział ma wziąć papież Franciszek, odbywać się
będą od 26 do 31 lipca 2016
r. w Krakowie, pod hasłem
«Błogosławieni
miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią». Według szacunków
organizatorów w tym czasie
do Krakowa przybędzie ok 2
mln 600 tys. osób.
Nie wiadomo jeszcze, czy
podczas swojej wizyty w
Polsce papież odwiedzi tylko Kraków, czy również inne
miasta. Pod koniec sierpnia
metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz wyraził nadzieję, że tak się stanie,
wspomniał o Częstochowie,
b. obozie Auschwitz, Poznaniu, Gnieźnie i Warszawie.

Zaznaczył jednak, że są to jedynie „pragnienia” i wszystko
będzie zależało od możliwości
i czasu Ojca Świętego.
Światowe Dni Młodzieży
to odbywający się co 2-3 lata
cykl spotkań młodzieży z całego świata, zapoczątkowany
przez Jana Pawła II w 1985 r.
W ostatnich ŚDM, które odbyły się w 2013 r. w Rio de
Janeiro, uczestniczyło około
3,5 mln osób. Polska będzie
gospodarzem wydarzenia po
raz drugi; poprzednio gościła
młodych w 1991 r. w Częstochowie.
Zapisy
stoczniowców,
chętnych do udziału w ŚDM,
w „Solidarności” prowadzi Karolina Wolszleger
Tel.15-00 pok.717

go dofinansowania. Regulamin
dla wszystkich firm w grupie
GSG będzie identyczny a my
będziemy informowali na bieżąco o wszystkich ustaleniach.
Tymczasem socjal kręci się
w miarę dobrze przy dobrej
współpracy związków zawodowych z działem personalnym
GSG Servis. W tym roku odbędzie się jeszcze wyjazd rekreacyjny do Funki organizowany
dla pracowników GSG Towers,
wyjazd na Andrzejki organizowany dla wszystkich pracowników przez Związek Zawodowy
Pracowników Stoczni Gdań-

skiej i coroczna pielgrzymka
ludzi pracy do Częstochowy.
Prowadzimy już zapisy na
dwutygodniową wycieczkę –
pielgrzymkę do Rzymu w przyszłym roku która odbędzie się
na przełomie kwietnia i maja .
Zgłosiło się już 28 osób. Przypominamy że odpłatność od
pracownika stoczni, GSG Servis i GSG Towers - członka
związku NSZZ „Solidarność”
wyniesie 150 zł. Od uprawnionej osoby towarzyszącej 950
zł. Wyjazd nastąpi w dniu 24
kwietnia 2016r. Szczegóły w
biurze NSZZ „Solidarność”

Jeżeli nie wiesz jak należy się w jakiejś
sytuacji zachować, na wszelki wypadek
zachowaj się przyzwoicie...

Spawacze z miotłą
Jest ich pięciu. Przez lata byli dobrymi spawaczami, pracowali po kilkadziesiąt lat w stoczni. Majstra denerwowało,
że po latach zaczęli nosić okulary... Trzy miesiące temu
stanęli przed ośmioosobową komisją, która po wykonaniu
przez każdego z nich prac sprawdzających wręczyła jednobrzmiące pięciowierszowe pisemka:
– Prace spawalnicze wykonywane przez Pracownika nie
spełniają założonego poziomu akceptacji PN EN ISO5817:B, PN EN ISO8501– 3: P2 (spoiny są nierówne, dużo
odprysków, brak załamania krawędzi R2). Praca świadczona przez Pracownika wykonywana jest powoli, bez
zaangażowania, niestarannie i niesumiennie co wymaga
poprawek przez pozostałych pracowników, a tym samym
obniża wydajność pracy całego zespołu mistrzowskiego.
Taka ocena – to wyrok. Ale po kilkudziesięciu latach
pracy spawalniczej ma się też inne umiejętności techniczne. Tymczasem cała piątka otrzymała przydział do
miotły, brygady sprzątającej. Z zarobkami – jak mówi
jeden z nich – 1200 zł. Odwoływali się, domagali się
pracy technicznej, wykorzystującej ich kwalifikacje, lepiej
płatnej. Bo za 1200 zł nie da się wyżyć. Podobno nawet
Prezes obiecał znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale minęło
trzy miesiące i byli spawacze, z 37 letnim stażem, zamiatają nadal stocznię.
Być może ośmioosobowa komisja formalnie miała rację.
Być może byli spawacze nagle stracili swe dawne umiejętności. Ale swój wzrok stracili też przez kilkadziesiąt lat
pracy w stoczni. Być może nie mieli takiego skojarzenia
ludzie wydający na spawaczy wyrok. Może dlatego warto
im przypomnieć słynne powiedzenie polskiego poety
Antoniego Słonimskiego: Jeżeli nie wiesz jak należy się w
jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowaj
się przyzwoicie...
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Tadeusz Suhak

Były obietnice, a zostało jak dawniej...

Tadeusz Suhak w Stoczni Gdańskiej pracuje od 40
lat. Od trzech miesięcy, od 1 maja, został, po wyrażeniu zgody, przeniesiony do spółki GSG Towers,
gdzie pracuje jako traser produkcji okrętowej. Od
wielu lat pełni też funkcję społecznego inspektora
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Z okazji 35 lecia
„Solidarności”, jako jej aktywny działacz w Stoczni
Gdańskiej został wyróżniony przez Zarząd Regionu
Gdańsk honorowym dyplomem.
– Minęło już trzy miesiące
jak przeszliśmy wraz z kolegami do spółki GSG Towers,
bo jak mówiono – nie ma innego wyjścia. Większość z
nas zgodziła się na przejście
jedynie z zawarciem umowy
o pracę, tylko nieliczni, najczęściej z określonych, indywidualnych przyczyn, zawarli
umowy o działalności gospodarczej. Ale mówiąc szczerze
– po tych trzech miesiącach
żadnych zmian w sytuacji
pracowniczej nie odczuwamy. Jest jak było. Są przerwy
w pracy, są postoje, zarobki
spadają, gdyż system premiowy uzależniony jest od terminowego wykonania zadań
produkcyjnych, a te z różnych
względów, ale zawsze niezależnych od pracowników, przy
częstych przerwach nie mogą
być wykonane. Zajmujemy

się produkcją okrętową, wykonujemy grodzie dla Stoczni
Remontowej, nadbudówki dla
Stoczni Północnej, elementy
dziobów. Praca jest , niestety, szarpana, co powoduje
przestoje. Po nich następuje
wzmożona aktywność, co nie
gwarantuje jakości, bo gdy
rzuca się do pracy zwiększoną
ilość ludzi, to trudno o dobrą
jakość pracy. Potem są poprawki, no – jednym słowem
jest jak było przed zmianami
strukturalnymi. A przecież
przed kilkoma miesiącami
zapewniano nas, że nastąpi
poprawa w działalności kontraktowej stoczni, że zlecenia
będą spływały terminowo,
że będzie pracy pod dostatkiem...
Jedyne co się zmieniło,
to odczuwalna poprawa bezpieczeństwa pracy. Ponieważ

Sekcja Młodych po wakacjach
8 września po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie
spotkali się członkowie Regionalnej Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność”.

Gośćmi spotkania byli sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Bogdan Olszewski oraz kierownik
działu Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Kacper
Stachowski. Spotkanie zdominował temat konieczności pozyskiwania młodych członków. Jak zauważył Bogdan Olszewski,
zmiany w strukturze wiekowej Związku są nieuchronne. – Jestem ostatnią osobą w Zarządzie Regionu, która należy do władz
gdańskiej „Solidarności” nieprzerwanie od 1981 roku – podkreślił. Kacper Stachowski zasugerował natomiast, że członkowie
sekcji mogliby korzystać z wzorców. – Może warto wziąć przykład z tych, którym się udało, na przykład z Regionu Wielkopolskiego – zasugerował. Podczas spotkania podjęto jeszcze jeden
ważny temat: szkolenia dwuetapowego w Jastrzębiej Górze, zaplanowanego na dni 21 – 23 października 2015 r.
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znaczna część zadań jest wykonywana na zlecenie sąsiednich stoczni, zleceniodawcy
potrafili wymusić na naszym
kierownictwie poprawę jakości narzędzi pracy, spełnianie
warunków dyktowanych przepisami BHP, lepsze są rusztowania, warunki w jakich
produkujemy sprawdzane są
przez zleceniodawców. Jednym słowem zleceniodawcy
wykonywanej przez nas produkcji wymusili by to co robimy u nas produkowane było
w nie gorszych warunkach niż
w Stoczni Północnej czy Remontowej. Również armatorzy, dla których produkujemy
części statków dbają o to by
były one wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i warunkami
pracy bezpiecznej, bo wtedy
mają gwarancję dobrej jakości naszej produkcji. Niestety
– jak mówiłem – brak rytmiki
pracy, przerwy, a potem spiętrzenia, często utrudniają osiągnięcie dobrej jakości pracy i
dotrzymanie terminów.
To rzutuje – jak wspomniałem – na nasze zarobki,
które po przejściu do GSG
Towers nie poprawiły się i
są zdecydowanie niższe niż
w sąsiednich stoczniach. A
przecież nasi ludzie pracują
też „za płotem” i wiedzą jak
się tam zarabia. Powoduje to

rozgoryczenie, złe nastroje,
brak wiary w to, że nastąpi
poprawa organizacji pracy
w stoczni, że zwiększą się
płace.
Sytuacja jest dziś taka, że
ludzie nie widzą perspektywy. A jak nie widać perspektywy, to następuje marazm.
Przychodzą do pracy, robią,
ale nie wiedzą co będzie jutro. Nikt nie informuje o tym,
władze stoczni parę miesięcy
temu obiecywały radykalną
zmianę, poprawę, miało być
tak dobrze, a jest jak było...
Ludzie są niecierpliwi, chcieliby zmian na dobre, a ich nie
widać. I najgorsze , że nie
ma żadnej informacji ze strony kierownictwa stoczni, nie
ma dialogu, stałej rozmowy z
ludźmi, dzielenia się zamiarami i sposobami ich realizacji.
Słyszymy o jakiejś weryfikacji, ale brak konkretów, szczegółów, a przede wszystkim
poczucia, że za poprawą naszej pracy pójdą pieniądze, że
nie będziemy gorzej traktowani niż nasi koledzy w sąsiednich stoczniach. Tam pracuje
sporo byłych pracowników
Stoczni Gdańskiej, wiemy dobrze ile zyskali na przejściu do
Remontówki. Jeśli się tu nie
poprawi – to tam znajdą się też
dla nas miejsca... Choć nie powiem, bym o tym marzył. W
końcu tutaj pracuję już 40 lat...

Baner posła Jerzego Borowczaka

Kto kogo powinien przepraszać?

Otrzymaliśmy od Edwarda Roedinga, publicysty,
emerytowanego pracownika Biura Konstrukcyjnego Stoczni Gdańsk tekst na temat działalności
Jerzego Borowczaka oparty na publikacji Jerzego
Śnieżki w portalu www.kworum.com. Oto jego obszerne fragmenty:
Zna go wielu, przez media
i przyjaciół politycznych został wykreowany na jednego z
głównych liderów „Solidarności”, walczącego o los robotników Stoczni. Fakty są nieco
inne.
Jerzy Borowczak walczący
dzisiaj tylko o przywileje dla
siebie i najbliższych, beneficjent Sierpnia’80, na którego,
podobnie jak na Lecha Wałęsę spadł „złoty deszcz” zaszczytów i nagród, zapomniał
i nie przejmował się i nie
przejmuje się losem najbliższych kolegów takich, jak nie
mniej zasłużonych „legendach
związku”, którzy idąc przez
życie, nie rozpychali się łokciami, nie domagali się gratyfikacji czy posad, ale za to ledwo wiązali „koniec z końcem”
byli to:
• Henryk Lenarciak, skromny i bezgranicznie oddany
„Solidarności”, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Poległych Stoczniowców,
weteran, któremu skromna
emerytura nie starczała na
życie, szczególnie na zakup
drogich lekarstw dla ciężko
chorej żony. Musiał, więc
przez wiele lat (do dnia tragicznej śmierci pod kołami
tramwaju) dorabiać na etacie nocnego dozorcy. J.S.
Borowczak dyrektor „Centrum Solidarności”, zapomniał o byłych kolegach ze
strajku i nie zatrudnił go,
• również z nim w Sierpniu
’80 rozpoczęli strajk: Lucjan Prądzyński, robotnik
z wydziału kadłubowego
stoczni, pozostał na swoim

stanowisku i „cienko przędzie” oraz Bogdan Felski,
który wyemigrował z Polski za chlebem.
J.S. Borowczak pracował w
stoczni na wydziale kadłubowym tylko przez kilka miesięcy
(wcześniej stacjonował na Bliskim Wschodzie w ramach misji ONZ). Począwszy od lat 80
niewiele miał wspólnego z wydziałem kadłubowym K5. Wiosną 1980 r. dołączył do grupy
Wałęsy w wolnych związkach
zawodowych i mimo bardzo
krótkiej przynależności, czuł się
ich weteranem.
Wbrew temu, co twierdził,
J.S. Borowczak nie był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej (TKZ) Stoczni Gdańskiej.
Nie był jak tysiące innych
działaczy internowany. W
latach 1990 do 1998 pełnił
stanowisko przewodniczącego i w latach 1998 do 2002 r.
wiceprzewodniczącego stoczniowej „Solidarności”. Będąc
przewodniczącym
związku
(na pełnym etacie), jednocześnie był prezesem klubu sportowego „Polonia”, również
na pełnym etacie. W Stoczni
Gdańskiej, w związku, którym
kierował pokazywał się od
„wielkiego święta”. Oczywiście brał za to niemałą kasę z
obu firm. O etycznej i moralnej stronie tych „przekrętów”
szkoda po prostu mówić!.
Wspólnie z żoną są właścicielami i członkami kilku
spółek, jak widać umieli zadbać o siebie:
• PBO-TEC Spółka z o.o. z
Gdańska,
• POL-BROKERS Spółka z
o.o. z Sopotu,

• Jerzy Borowczak również
doradza w zakresie budownictwa ogólnego oraz inżynierii lądowej w GASTEL
SA.
J.S. Borowczak, na początku lat 90., będąc przewodniczącym
zakładowej
„Solidarności” i jednocześnie
przewodniczącym
Komisji
Socjalnej w Stoczni Gdańskiej
przydzielił sobie (za zgodą
ówczesnego prezesa Stoczni) mieszkanie zakładowe w
Gdańsku Nowym Porcie. Fakt
ten miał miejsce mimo tego,
że w stosunku do innych oczekujących zbyt krótko pracował w stoczni, dobrze zarabiał
a co najważniejsze byli inni,
którzy bardziej na te mieszkanie zasługiwali
W 1997 r, nadal będąc
przewodniczącym
związku
„Solidarność” i jednocześnie
prezesem klubu sportowego „Polonia” (brał pensje z
dwóch firm) J.S. Borowczak
otrzymał od syndyka masy
upadłości Stoczni Gdańskiej
mec. A. Wiercińskiego oprócz
komórki (12 lat temu to był
prawdziwy luksus), służbowego samochodu z kierowcą,
dwa mieszkania zakładowe
(po 5 tys. zł. każde) w wieżowcu na ul. Doki 2, obok
stoczni, z tym, że jedno z nich
było przeznaczone dla klubu
„Polonia”, którego był prezesem.
Jerzy Borowczak po zakończeniu krótkiej działalności w Sejmie, będąc współwłaścicielem: spółki PBO-TEC
z Gdańska Wrzeszcza (od
04.04.2002 do 05.02.2007
r.) pracował w charakterze
„rzecznika prasowego firmy”. Po pewnym czasie wręczono mu wypowiedzenie. J.
Borowczak w tamtym czasie
był: współwłaścicielem firmy PBO-TEC, dyrektorem w
„Fundacji Centrum Solidarno-

ści”, radnym, członkiem kilku
rad nadzorczych i miał sprytną oraz zaradną żonę Mariolę
będącą również w kilku radach nadzorczych. Jak widać,
krzywda nikomu się nie stała.
O jego hipokryzji i braku
poczucia rzeczywistości może
świadczyć to, że do dzisiaj ma
on pretensje do kolegów ze
związku „Solidarność”, o to,
że nie bronili swojej „legendy”
i dopuścili do jego odejścia ze
Stoczni Gdańskiej. Poskarżył
się więc red. R. Daszczyńskiemu z „Gazety Wyborczej”
i opublikował to „Tygodnik
Powszechny” –„Trzeci koniec
kolebki” z 14.09.2008 r.
Gołym okiem widać, że
J.S. Borowczak „legenda Solidarności” podeptał idee, o
które walczyliśmy w Sierpniu
’80, a mianowicie m.in. Pkt.
11 Porozumień Sierpniowych,
których był sygnatariuszem „
zakazujący zajmowania stanowisk kierowniczych przez
niekompetentne osoby z tzw.
klucza partyjnego.
Z pewnością że zgodnie z
biblijną zasadą „po owocach
ich sądźcie”, J.S. Borowczak
umiał zadbać o siebie i najbliższych, jest synonimem: cwaniactwa, prywaty, układów,
kolesiostwa, niekompetencji i
protekcji i używając słów pani
prof. Staniszkis należy do tzw.
„klasy pasożytniczej”. Należy
on do ludzi ustosunkowanych,
tkwiących w układach liberalnej partii rządzącej, jednocześnie będąc zaprzeczeniem
solidarności.
Jest to jakimś déjà vu(!), że
formalnie członek i trybun Solidarności od kilkunastu lat ją
zwalcza, chce wyprowadzić ją
z zakładów pracy! Jako poseł
na Sejm niemal zawsze glosuje
przeciwko pracownikom.
Na internetowym portalu www.sprawdzam polityciąg dalszy na str. 14
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Kto kogo powinien przepraszać?
dokończenie ze zstr. 13
ka czytamy m.in., że poseł
Borowczak głosował m.in.
za wydłużeniem czasu pracy
osób niepełnosprawnych, za
wydłużeniem wieku emerytalnego, za ograniczeniem
praw obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach, za
antpracowniczymi zmianami
w Kodeksie Pracy i ustawie
o związkach zawodowych, za
likwidacją kopalń. Był natomiast przeciw referendum w
sprawie obowiązku szkolnego
6 – latków, przeciwko obniżeniu podatku dla najuboższych
a także przeciwko prawu rodziców do decydowania o
obowiązku szkolnym 6 latków.
Uważam, że jest to przejaw
totalnej hipokryzji posła Platformy Obywatelskiej Jerzego
Borowczaka.

„Przepraszam za wolność” –
za NATO – UE i demokrację”.
Biorąc pod uwagę głosowania
posła Borowczaka w Sejmie
ludzie pracy zastanawiają się,
bez przewrotności, kto i kogo
naprawdę powinien przeprosić.
W związku z powyższym
my, stoczniowcy ze Stoczni
Gdańskiej – przepraszamy za
krzywdy wyrządzone ludziom
pracy przez J. Borowczaka!

Negatywnie o J. Borowczaku publicznie wypowiadają się działacze Wolnych
Związków Zawodowych z
Gdańska: np. w tekstach „J.S.
Borowczak
funkcjonariusz
kłamstwa” oraz „GNIDA”
Mówiąc o nim słowami narodowego wieszcza: „ideał sięgnął
bruku”, zaś potocznym językiem, wszystkie przedstawione
powyżej fakty, to obciach i zarazem kompromitacja J.S. Borowczaka, honorowego Obywatela
Miasta Gdańska oraz chodzącej
„legendy Solidarności”.
Nie bez powodu, w prasie
nazwano go „solidarnościowiec bez solidarności”. („Solidarnościowiec bez solidarności”– „Nasza Polska” nr 45
z 7.11.2006 r.)
Jerzy Borowczak wywiesił
baner z przewrotnym hasłem:

EDWARD ROEDING
stoczniowiec ze Stoczni
Gdańskiej, członek
Solidarności od 1 09.1980
r., Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej „S’ Stoczni
Gdańskiej, członek KM NSZZ
Solidarność SG
od jesieni 1989
– do stycznia 2014 r.

fot.Wojciech Milewski

Z Płocka do Gdańska

28 sierpnia przy gdańskim
Żurawiu zakończył się spływ
tratwą „Wolność”. Trasę Wisłą z Płocka do Gdańska”

czterech żeglarzy przebyło w
8 dni.
– Mieliśmy problemy z
żeglowaniem ze względu na

wyjątkowo niski stan wody w
Wiśle – mówi jeden z uczestników spływu. – Dopłynęliśmy bez większych problemów do Włocławka, ale dalej
nie dało się. Dopiero po zrzucie wody z tamy w tym mieście pożeglowaliśmy dalej.
Na pokładzie tratwy był
rozwinięty roll-up z 21 postulatami z 1980 roku.
Spływ został zorganizowany przez Region Płock NSZZ
„Solidarność” z okazji XXXV-lecia NSZZ „Solidarność”.
Żeglarzy w Gdańsku przywitali: Tadeusz Majchrowicz,
wiceprzewodniczący Komisji
Krajowej oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu
Gdańskiego „S”.

Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 769-15-00, fax 769-14-41.
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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Pakiet
medyczny
PZU

Od 1 stycznia 2016 dla pracowników stoczni oraz spółek
GSG wprowadzony zostanie
pakiet medyczny PZU. Zarząd
stoczni zamierza dokonać
zmian w podziale funduszu socjalnego, przeznaczając część
środków na pakiet medyczny,
a także wprowadzając możliwość uzyskania np. karnetów
na fitness itp. Zmiany te będą
przyjęte do końca listopada.
Fundusz socjalny nie jest jednak bez dna - tak że pracownicy będą musieli zapewne
dokonać wyboru preferowanych uprawnień. Część z nich
będzie finansowana wspólnie
– przez stocznię i pracownika.
Solidarność wraz z PZU
przygotowała propozycję dla
wszystkich pracowników najtańszego pakietu medycznego,
gwarantującego dostęp do lekarzy 16 specjalności w maksymalnym terminie 5 dni, a
do lekarzy podstawowej opieki medycznej w ciągu 2 dni.
Koszt pakietu wyniesie 25 zł
i proponujemy by stocznia z
funduszu socjalnego płaciła 20
zł, zaś pracownik 5 zł. Obok
zamieszczamy
podstawowe
dane o pakiecie medycznym
PZU, a więcej szczegółów
można poznać u współpracowników PZU w siedzibie „Solidarności” Stoczni Gdańskiej.

Pamięci
Adama
Malarskiego
Odszedł dobry, mądry,
piękny człowiek. Dziękujemy wszystkim stoczniowcom i członkom NSZZ
„Solidarność” Stoczni
Gdańskiej za uczestniczenie w uroczystości
pożegnania Adama w dniu
3.09.2015 r.
Maria Malarska
z rodziną

Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w PZU Życie SA
obsługiwany przez

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna S w ramach opieki ambulatoryjnej obejmuje
przedstawiony poniżej zakres świadczeń

Zakres świadczeń w danym ubezpieczeniu

STANDARD

•

Niegraniczony dostęp do lekarzy specjalistów (bezpłatnie bez limitu
zgodnie z wykazem)

16 specjalistów
(alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, nefrolog, neurolog,
okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog,
urolog)

•

Zabiegi ambulatoryjne – pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne,
chirurgiczne, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, otolaryngologiczne, urologiczne.(bezpłatnie bez limitu zgodnie z wykazem)

•

Badania diagnostyczne - bezpłatne

49 badań i zabiegów

•

Badania diagnostyczne – ze zniżka 15 %

63 badania i zabiegi

•

Dostęp do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

TAK

•

Dostęp do badań z zakresu diagnostyki radiologicznej

15% zniżki

•

Dostęp do badań z zakresu diagnostyki USG

15% zniżki

•

Dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej TK
i NMR

15% zniżki

•

Dostęp do badań z zakresu diagnostyki endoskopowej

15% zniżki

•

Dostęp do badań czynnościowych np. EKG, EEG

15% zniżki

•

Prowadzenie ciąży

TAK

•

Przegląd stomatologiczny – raz w roku bezpłatnie

TAK

•

Stomatologia zachowawcza

•

Dostęp do całodobowej infolinii

TAK

•

Potwierdzenie terminu świadczeń za pośrednictwem SMS

TAK

TAK

20% zniżki

Składka miesięczna dla pracownika

25,80 zł

Składka miesięczna za pakiet rodzinny (pracownik, współmałżonek lub
partner życiowy, dowolna liczba dzieci)

64,10 zł

Gwarantowane parametry dostępności
n na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
n na wizytę u lekarza specjalisty			

do 2 dni roboczych
do 5 dni roboczych

Partnerzy medyczni PZU Życie SA
Dla naszych Klientów w Opiece Medycznej S dostępnych jest ponad 1400 wyselekcjonowanych placówek medycznych na terenie
całego kraju, co daje możliwość skorzystania z porady lekarskiej w czasie np. podróży służbowej, wizyty rodzinnej, wycieczki.
Realizacja świadczeń w placówkach Swissmed, Enel – Med, Polmed

ABY SKORZYSTAĆ Z WIZYTY NALEŻY ZADZWONIĆ POD NUMER INFOLINI PZU POMOC 0 801 405 905
PODAJĄC SWÓJ NUMER PESEL
Planowany termin wdrożenia programu z dostępnością do placówek medycznych od 01.01.2016 r.
WAŻNE:
n Propozycja zakłada możliwość przystępowania współmałżonków, partnerów życiowych i dzieci do grupy na tych samych warunkach
(zakres świadczeń) jak pracownik. Wiek wstępu - pracownik, współmałżonek oraz partner życiowy do 67 r.ż., dziecko do 24 r.ż.,
n Szczegółowy, obszerny wykaz testów diagnostycznych oraz zasady dostępności do poszczególnych poziomów usług medycznych
zawierają załącznik Standard dostępny wraz z OWU w siedzibie związków.

Solidarność dba o zdrowie pracowników i twojej rodziny.
ZAPISY ZAINTERESOWANYCH W SIEDZIBIE ZWIĄZKU pok. 718, tel. 58 769 15 00

Borowczak
zdradził

Stoczniowcy mówią: przepraszamy
za krzywdy wyrządzone przez Borowczaka
i cytują www.sprawdzampolityka.pl
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