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W niedzielę 14 sierpnia 2016 r. odbyło się uroczyste spotkanie – Święto Sali BHP, na którym
przedstawiono m.in. makietę stołówki istniejącej w 1980 r. przy bramie nr 2. W Sali BHP zgromadzono
eksponaty pozostałe po muzeum zakładowym Stoczni Gdańskiej.

fot. Paweł Glanert

W 36 rocznicę Sierpnia 1980
Program uroczystości

fot. Leszek Biernacki

15 sierpnia, w 36 rocznicę wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. O 10 z Gdyni wystartował tradycyjny już Maraton
Solidarności. Dzień wcześniej w Sali BHP otwarto wystawę
„Stocznia Solidarność”, a pod tablica upamiętniającą internowanych w stanie wojennym w Strzebielinku złożono kwiaty.
31 sierpnia złożone zostaną kwiaty w miejscach pamięci
w Gdańsku i Gdyni. O godzinie 14 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej
przewidziane jest uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Wystąpienia zapowiedzieli: Prezydent RPAndrzej Duda, przewodniczący KK Piotr Duda i przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla. Odbędzie sie też wręczenie odznaczeń
i stypendiów „Solidarności”.

W Sali BHP

Wystawa „Stocznia Solidarność”
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fot. Wojciech Milewski

fot. Leszek Biernacki

fot. Leszek Biernacki

Święto Sali BHP ma na celu przypomnienie i upamiętnienie
wybuchu stoczniowego strajku 14 sierpnia 1980 roku, który bezpośrednio przyczynił się do podpisania Porozumień Sierpniowych. Święto po raz czwarty zorganizowała Komisja Krajowa i
Fundacja Promocji Solidarności.
Wystawa „Stocznia Solidarność” nawiązuje do dawnego muzeum zakładowego, zwanego Izbą Pamięci Stoczni Gdańskiej,
które istniało w Sali BHP w latach 1978-1996.
W Sali BHP, dawnej sali szkoleń i muzeum zakładowego, ukonstytuował się i obradował Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy. W tej sali wypracowano 21 strajkowych postulatów
i w niej toczyły się negocjacje strajkujących ze stroną rządową.
Tam też 31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienie, na mocy
którego utworzony został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Po 1996 r., w wyniku procesu upadłościowego Stoczni Gdańskiej, kolekcja muzeum została rozproszona. Obiekt ten w 1999
wraz z placem Solidarności został wpisany do rejestru zabytków.
Od 23 grudnia 2004 r. właścicielem Sali BHP jest Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Sala BHP została uratowana i rewitalizowana staraniem naszego Związku. W 2010 roku w historycznej sali BHP, po kilku
latach remontów, otwarto wystawę: „Jest jedna Solidarność.”
W 2015 r. udało się odzyskać kilkadziesiąt eksponatów z dawnych zbiorów Izby Pamięci.

Roman Gałęzewski:

fot. Paweł Glanert

– Uważam, że w chwili
obecnej sprawą najważniejszą
dla stoczni – mówi Roman
Gałęzewski, przewodniczący
stoczniowej „Solidarności” –
jest doprowadzenie do tego,
by teren, który znajduje się
obecnie w posiadaniu rządu,
w posiadaniu skarbu państwa,
był wykorzystany w pełni
na cele produkcyjne. Jako
związek, wielokrotnie występowaliśmy z wnioskami,
by teren który jest ogrodzony
i niewykorzystywany – zaczął
pracować. Zdaję sobie sprawę,
że wszystko obraca się wokół
pieniędzy i każda decyzja jest
związana z ich wydatkowaniem. Plany rządu są bardzo
ambitne, ale każda inicjatywa
jest rozpatrywana pod kątem
skuteczności
zainwestowanych pieniędzy. My próbujemy wychodzić z inicjatywami,
które uwzględniają ten sposób
myślenia, pokazujemy jak
angażując minimalne pieniądze można uzyskać niemałe
korzyści. Ale musi być na to

zgoda obu stron zaangażowanych w stocznię: ukraińskiego
właściciela i skarbu państwa.
To oczywiste, że żadna z tych
stron nie może stracić na takich inicjatywach, nie może
wykorzystywać drugiej. Powoduje to wydłużanie procesów analitycznych,zwlekanie
z podejmowaniem decyzji.
– Chcielibyśmy, by teren
stoczni, który jest w jej posiadaniu był w pełni wykorzystywany. A tak nie jest.
Z tego okna widać puste hale,
w których latają tylko gołębie.
A wiadomo – jeżeli obiekt
nie jest wykorzystywany, to
za chwilę ulegnie dewastacji.
Zachęcamy do tego, by na tym
terenie budować to, co znajduje się w priorytetowych założeniach rządu. W grę wchodzą
zamówienia sektora obronnego, w grę wchodzą promy,
o których wspomina się w planach rozbudowy przemysłu.
Jeżeli myślimy o produkcji
zbrojeniowej, to zrozumiałe,
że skarb państwa musi mieć

fot. Paweł Glanert

Lepiej
wykorzystywać
możliwości
nad nią kontrolę. A w tym zakresie pojawiają się trudności
wynikające ze złożonej struktury własnościowej, co wydłuża cały proces decyzyjny.
Spore nadzieje wiążę ze
zbliżającym sie terminem, po
którym stocznia nie będzie już
podlegać ograniczeniom wynikającym z decyzji unijnych.
Myślę, że pozwoli to na przyspieszenie procesu porządkowania struktur stoczniowych
i zwiększenie efektywności.
Chociaż widzę tu pewne trudności wynikające z różnego
zaangażowania kapitałowego
w strukturach GSG. Stocznia
Gdańska ma w większości kapitał ukraiński, natomiast w GSG
Towers połowa kapitału należy
do skarbu państwa. W przypadku zmian w obecnej strukturze
GSG potrzebna będzie niewątpliwie dobra wola obu stron
właścicielskich, by zaangażowanie kapitałowe nie utrudniało
decyzji rozwojowych stoczni.
Ale mam nadzieję, że ten proces bedzie przebiegał sprawnie,
z korzyścią dla nas wszystkich.
Każdy zakład, który chce
utrzymać sie na rynku musi
brać pod uwagę strukturę cen
światowych, możliwości kontraktowe. Urządzenia zainstalowane w zakładzie muszą
pracować wydajnie, zarabiać
jak najwięcej. To leżało u
podstaw rozwijania produkcji
wież wiatrowych w stoczni,
ta produkcja pozwoliła poprawić efektywność finansową
firmy. W tej sytuacji zawsze
trzeba umieć odpowiedzieć na
pytanie: w którym momencie

stocznia może powrócic do
budowy statków? Odpowiedź
jest tylko jedna – wtedy gdy
ta produkcja będzie przynosiła
zyski. Inaczej, po jakimś czasie, znów nastąpiłby krach.
Sytuacja na rynkach światowych zmienia się. Dlatego
bardzo istotne jest by zarząd
stoczni potrafił swymi zamierzeniami wyprzedzać te zmiany, by potrafił przewidywać to
co nastąpi za kilka lat. Mamy
bowiem świadomość, że coraz
mniej ludzi potrafi budować
statki, coraz mniej ludzi chce
pracować w tej trudnej branży.
Dlatego trzeba się zastanawiać
jak prowadzić reformy, by zachować w Europie produkcję
okrętową, by ludzie od niej nie
uciekali. To oznacza, że praca
ta powinna być dobrze wyceniana, dobrze zorganizowana.
To stwarza pewną perspektywę przed stocznią, to pozwala
na pewien optymizm.
Powstanie resortu gospodarki morskiej jednoznacznie
wskazuje na zainteresowanie
państwa przemysłem okrętowym. Niestety, nowe ministerstwo ma – moim zdaniem
– zbyt mało uprawnień, zbyt
mało pieniedzy, by efekty jego
działania były szybko widoczne. To zrozumiałe, że każda
nowa struktura potrzebuje
czasu na rozwinięcie działalności. Ale wydaje się, że jeżeli
resort gospodarki morskiej
nie uzyska większych uprawnień, nie będzie dysponował
znaczącymi środkami, to faza
wstępnego rozwoju działalności będzie trwała zbyt długo.
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Karol Guzikiewicz

Jednoznacznie możemy powiedzieć – mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej
„Solidarności”
– że nie jesteśmy zadowoleni
z tego, co dzieje się w Stoczni
Gdańskiej. Spółka jako firma
zaczyna zamierać, przerzucono ludzi do Towersa, przerzucono majątek, a teraz Stocznia Gdańska jako firma coraz
mniej produkuje, coraz mniej
ma produkcji okrętowej i to
jest sprawa, która nas szczególnie boli. Mamy świadomość, że problem jest złożony,
wiemy że cena przerobu stali
za kilogram bardzo spadła, ale
wiemy też, że inne firmy, choćby te za stoczniowym płotem
sobie jakoś radzą. Będziemy
współpracować, oczywiście,
z Remontową czy z Nautą,
ale przede wszystkim trzeba
myśleć o sobie. Lata zewnętrznych ataków na stocznię się

ceniobiorców nie ma. Tak jak
nie ma jej wśród beneficjentów zamówień wojskowych.
Martwi nas to, zwracaliśmy się
w sposób stanowczy o pomoc
do władz PiS, do Jarosława
Kaczyńskiego o interwencję,
liczyliśmy że zmiany personalne w Pomorskiej Strefie
Ekonomicznej przyniosą jakiś
skutek, ale niestety, nie odczuwamy aktywności w działaniach wobec Stoczni Gdańskiej. Strefa zainwestowała w
płoty, ogrodziła swój teren,
ale nie stała się aktywnym inwestorem. Mija rok od wyborów, a sytuacja naszej stoczni
nie zmienia się pozytywnie.
Nie odczuwamy wsparcia ze
strony pomorskich posłów,
może z wyjątkiem Kazimierza
Smolińskiego, który choć zaangażowany w budownictwo,
wspiera nasze sprawy.

Nie ma zgody na wydłużenie
czasu pracy w GSG Towers
Nie ma zgody „Solidarności” na wydłużenie czasu pracy o
15 minut w GSGTowers – mówi Karol Guzikiewicz. Domagamy się od Zarządu cofnięcia decyzji o wydłużeniu o 15 minut
czasu pracy w GSGTowers, do 14. 15. Kiedyś czas pracy wydłużono w Stoczni Gdańskiej o 15 minut, bo w zakładzie pracowało 9 tysięcy osób i przerwa śniadaniowa wydłużała się w
naturalny sposób dla dojścia do odległych bufetów. Dziś nie
ma takich sytuacji, pracownicy GSGTowers pracują w jednej
hali i czas przerwy śniadaniowej się nie wydłuża. I „Solidarność” nie będzie tolerowała przedłużania przez brygadzistów
czasu pracy o wspomniane 15 minut.

skończyły, mamy wsparcie nowego rządu, powołano Ministerstwo Gospodarki Morskiej,
optymizm budzi nowa ustawa
stoczniowa, którą podpisał
prezydent, ale tak naprawdę,
na obecnym etapie Stocznia
Gdańska z tego wszystkiego
mało korzysta. Pomysłem rządu na odbudowę przemysłu
są zlecenia publiczne, m.in.
budowa siedmiu promów, ale
Stoczni Gdańskiej wśród zle-
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Dajemy sobie czas do 31
sierpnia, a jeżeli nie nastąpią odczuwalne zmiany i nie
zapadną korzystne decyzje
dla których okazją może być
pobyt przedstawicieli władz
państwowych na Wybrzeżu z
okazji 36 rocznicy Sierpnia,
będziemy musieli jako związkowcy przystąpić do działań
bardziej stanowczych, przede
wszystkim w stosunku do
właścicieli stoczni. Bo od nich

zależy np. system zatrudnienia
w stoczni, preferujący GSG
Towers, a pomijający Stocznię Gdańską, co dla „Solidarności” jest nie do przyjęcia.
Naszym zdaniem aktywność
właścicieli, zarządu, a także
strefy – jest kluczem do ratowania stoczni.
Myślę, że jeżeli nie potrafimy sami zdobywać korzystnych kontraktów na rynku, to
trzeba podjąć współpracę z
tymi, którzy to robią dobrze,
jak choćby z Nautą i wspólnie
np. składać oferty pod zamówienia publiczne. Podjęcie
wspólnych ofert, nie znaczy
oczywiście by być podwykonawcą, powinniśmy się dzielić
pełnymi korzyściami. Zarząd
GSG powinien brać przykład
z zarządów Remontowej, Nauty czy grup szczecińskich,
których aktywność w pozyskiwaniu zamówień jest znacznie
bardziej skuteczna.
Cieszymy się z efektów
produkcyjnych GSG Towers,
ale nie możemy spokojnie
patrzeć na wygasającą działalność stoczniową. Nie jesteśmy
zainteresowani, jaki będzie
układ personalny w zarządzie,

fot. Olga Zielińska

Stocznia Gdańska – co dalej?

Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co dzieje się
w Stoczni Gdańskiej.
Spółka jako firma zaczyna zamierać, Stocznia Gdańska jako firma
coraz mniej produkuje,
coraz mniej ma produkcji okrętowej i to
jest sprawa, która nas
szczególnie boli.
kto będzie prezesem, interesuje nas natomiast skuteczne
wsparcie produkcji okrętowej
w stoczni. Nie ma naszej zgody na dalsze zwijanie Stoczni Gdańskiej, na wygaszanie
produkcji okrętowej!

Warto czytać „Rozwagę”
W ostatnim numerze „Rozwagi” – mówi Karol Guzikiewicz
– zamieściliśmy informację, że najniższa pensja podstawowa
(bez dodatków) od 1 lipca wynosi 1950 zł. Okazało się jednak, że Zarząd nie wywiązał się w tym terminie i dopiero po
interwencji naszych członków i komisji „Solidarności” wypłacono właściwą kwotę. Dziś sprawa jest już zamknięta, mamy
informację, że wszyscy pracownicy podpisali angaże w nowej wysokości. Gdyby jednak ktoś został pominięty, prosimy
o zgłoszenie sie do działu kadr. Od 1 stycznia 2017 najniższa
pensja wyniesie 2000 zł, a stawka godzinowa na umowach–
zleceniach 13 zł.
Drugą sprawą, którą poznali pracownicy dzięki „Rozwadze”
to skutki oceny pracowników, jakiej dokonał Zarząd. Według
otrzymanej przez nas informacji, ponad 130 pracowników
w wyniku oceny ich kwalifikacji i stosunku do pracy otrzymało
podwyżki płac. Sprawdziło się to, o czym pisaliśmy, że warto podnosić kwalifikacje, dokształcać się, bo będzie to miało
wpływ na wysokość płacy przy ocenie pracownika. Mamy nadzieję, że również przy następnych ocenach pozytywne skutki
finansowe odczują ci, którzy będą podnosić kwalifikacje.

Związkowcy krytycznie
o założeniach do budżetu państwa
Związkowcy wskazują, że
w dokumencie brakuje istotnych informacji i postulują,
aby w kolejnych latach przedstawiano dane o przewidywanej wysokości dochodów
i wydatków budżetu państwa
oraz o prognozie wpływów
podatkowych. Brak prognozy dochodów wynikających
m.in. z wprowadzenia klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania, utworzenia Krajowej
Administracji Skarbowej czy
skuteczniejszego zwalczania
szarej strefy na rynku paliw
płynnych niepokoi i uniemożliwia wykonanie dogłębnej
analizy założeń budżetowych.
Niestabilna sytuacja wokół
Polski oraz Brexit zwiększają niepewność w gospodarce
UE. Może to wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy
zarówno w Unii jak i w Polsce.
Również niepokojąca sytuacja
w Chinach i Stanach Zjednoczonych i stan niepewności na
rynkach surowców powodują,
że rząd powinien ostrożnie
szacować poziom inflacji.
Kolejnym zagrożeniem dla
przedstawionych założeń jest
kwestia dochodów budżetu
państwa, wynikająca z wprowadzonych i zapowiadanych
zmian, ponieważ mogą one
wywołać zarówno pozytywne
jak i negatywne konsekwencje
dla budżetu.
Najistotniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego
pozostaje od lat popyt krajowy. Liderzy central związkowych podtrzymują postulaty
dotyczące odmrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,

odmrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
szybszego wzrostu emerytur
i rent oraz przywrócenia obniżonych stawek podatku VAT
w wysokości 7 proc. i 22 proc.
Wskazywane w założeniach
inwestycje publiczne, które
jako kolejny czynnik mają
znacząco wpłynąć na wzrost
gospodarczy, w opinii związkowców nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Związkowcy zwracają uwagę, że działania nakierowane
na transformację gospodarki
w kierunku opartym na wiedzy są opisane zbyt ogólnie,
bo stwierdzić, czy wpłyną znacząco na rozwój gospodarczy.
W założeniach nie zawarto informacji na temat zwiększenia
nakładów na badania i rozwój,
a takie działania przyczyniły
by się do odejścia Polski od
konkurowania na rynku jedynie niskimi kosztami pracy.
Sprawiedliwy
rozkład
podatków
wymaga,
aby
obywatele w zależności od
wypracowanych dochodów
przyczyniali się do realizacji zadań państwa. Związki
zawodowe od lat postulują
wprowadzenie niższej stawki
podatku PIT. Jednak w przedstawionym dokumencie nie
ma informacji na temat zmiany stawek podatku PIT albo
waloryzacji progów podatkowych. Jeszcze większy niepokój central związkowych
budzi brak informacji o zmianach w zamrożonej od 2009
roku kwocie wolnej od podatku. Zgodnie z wyrokiem
Trybunału
Konstytucyjne-

go przepis dotyczący kwoty
zmniejszającej podatek straci
moc w listopadzie br.
Z danych Eurostatu wynika, że w praca w Polsce nie
chroni przed biedą. Strona
związkowa Rady Dialogu
Społecznego z zadowoleniem
przyjmuje propozycję Rady
Ministrów podniesienia minimalnego wynagrodzenia za
pracę do 2000 brutto i jednocześnie apeluje o jak najszybsze wypełnienie przez rząd rekomendacji Międzynarodowej
Organizacji Pracy, aby płaca
minimalna wynosiła 50 proc.
płacy przeciętnej. Przypomina
jednocześnie o Europejskiej
Karcie Społecznej, która zobowiązuje państwo do zagwarantowania pracownikowi godziwego wynagrodzenia.
Wzrost wynagrodzeń pracowników budżetówki powinien być zawsze ustalany w
ramach negocjacji w Radzie
Dialogu Społecznego. Strona
związkowa negatywnie ocenia
brak waloryzacji wynagro-

to umożliwi, ponieważ wysokość środków przeznaczonych
na podwyżki będzie niewspółmierna do potrzeb. W założeniach budżetowych nie ma
żadnych informacji na temat
formuły podziału i sposobu
wypłacania podwyżek. Zapowiedź arbitralnie ustalanych
podwyżek zaburza zasadę solidaryzmu społecznego.
Zapowiedź
minimalnej
waloryzacji rent i emerytur,
jak również wypłata jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń nie spotkały się z aprobatą central
związkowych, które postulują
o wypracowanie systemowego rozwiązania waloryzacji
świadczeń w taki sposób, aby
uwzględniało wzrost kosztów
utrzymania oraz proporcjonalny udział wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Proponowana
reforma
ustroju szkolnego budzi wiele poważnych wątpliwości.
Liderzy związkowi oczekują
przedstawienia przez stronę

dzeń w tej sferze. Wpłynie to
na sytuację pracowników, a co
za tym idzie na poziom konsumpcji i wzrost gospodarczy.
Równie negatywnie oceniona
została propozycja przeznaczenia dodatkowych funduszy
na wynagrodzenia w sytuacji
gdy limit wydatków państwa

rządową podczas obrad RDS
obszernej informacji na temat
społecznych i ekonomicznych
skutków we wszystkich obszarach działalności szkoły,
m.in. kosztów wprowadzenia
zmian, gwarancji zatrudnienia
i wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

fot. Paweł Glanert

Od kilku lat pogłębia się tendencja ograniczania
zakresu informacji zawartych w projekcie budżetu
państwa. Strona pracowników w Radzie Dialogu
Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ)
uzgodniła i przedstawiła stanowisko w sprawie
Założeń budżetu państwa na rok 2017.
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NASZ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
Mija rok od zaprzysiężenia Prezydenta Andrzeja Dudy
i w oczywisty sposób skłania
to do różnego rodzaju podsumowań, choć trzeba pamiętać,
że jego kadencja będzie trwała
jeszcze 4 lata. Opozycja i duża
część mediów rygorystycznie
rozlicza prezydenta Dudę z jego
zobowiązań wyborczych, jego
poprzednicy (poza śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim),
mieli jednak znacznie łatwiej,
ich z żadnych deklaracji wyborczych nikt nie rozliczał. To
rozliczanie przybrało takie rozmiary, że przypomina się dosłownie każde słowo z kampanii wyborczej i jeżeli jest jakaś
rozbieżność z tym, co w danej
sprawie robi obecnie prezydent
Duda, natychmiast pojawiają
się ciężkie oskarżenia, że oszukał on, a nawet zdradził swoich
wyborców.
A przecież prezydent Andrzej Duda w przeciwieństwie
do swoich poprzedników konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania wyborcze i w ciągu
tego pierwszego roku mocno zaawansował wiele z nich. Sztan-

darowe zobowiązania wyborcze prezydenta Dudy, ale
także Prawa i Sprawiedliwości,
to program „500+”, podniesienie kwoty wolnej od podatku w podatku dochodowym
od osób fizycznych czy program „Mieszkanie+”. Program
„500+” jest sprawnie realizowany, wpłynęło już ponad
2,6 ln wniosków dotyczących
blisko 3,6 milionów dzieci.
Dzięki dużemu zaangażowaniu
samorządów sprawnie przebiegają także wypłaty środków dla
poszczególnych rodzin.
Ogłoszony został także program „Mieszkanie+”, budowy
tanich mieszkań na wynajem na
gruntach Skarbu Państwa, tak
aby zainteresowani mogli wejść
w ich własność po 25-30 latach
ich użytkowania. Prezydent złożył w Sejmie ustawę o podwyższeniu kwoty wolnej w podatku
PIT, ale rząd chce ją zrealizować przy okazji wprowadzenia
rozwiązania do podatku PIT polegającego na połączeniu w jedno: podatku dochodowego,
składki zdrowotnej i składki na
ubezpieczenia społeczne. Prace

nad skonstruowaniem takiego
wspólnego obciążenia trwają
w kancelarii premiera pod nadzorem ministra Kowalczyka,
a ze względu na poziom ich
skomplikowania jego wejście
w życie jest przewidziane na
początek 2018 roku. Prezydent
Andrzej Duda złożył w Sejmie
także projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, a rząd
niedawno w przygotowanym
stanowisku poparł ten projekt,
ustawa zostanie więc uchwalona jeszcze tej jesieni, a wejdzie
ona w życie od 1 września 2017
roku.
Prezydent nie wycofał się ze
zobowiązań wobec tzw. frankowiczów (jak sugeruje opozycja,
część mediów i sami frankowicze), chce je w pełni zrealizować, tyle tylko, że zostanie to
zrobione w 2 krokach, a pierwszym jest tzw. ustawa spreadowa. Drugi krok w tej sprawie
zostanie zrealizowany poprzez
rekomendacje KNF wydane
już jesienią tego roku bankom,
mających w swoich portfelach
tzw. kredyty frankowe, których
muszą one przestrzegać.

Wielkim osiągnięciem prezydenta Andrzeja Dudy i jego
współpracowników jest polityka zagraniczna, ponad 30 wizyt
za granicą i podobna ilość wizyt
głów państw w Polsce, z pozytywnym skutkiem dla bezpieczeństwa naszego kraju, czego
podsumowaniem był niezwykle
udany szczyt NATO w Warszawie. Jeżeli dołożymy do tego
aktywną politykę historyczną
i odznaczeniową (odznaczanie
wcześniej zapomnianych albo
wręcz świadomie pomijanych
polskich bohaterów), to dopełni
to bardzo pozytywnego obrazu
prezydentury Andrzeja Dudy.
Prezydent wielokrotnie wyciągał także rękę do współpracy
z opozycją i dążył do zasypywania podziałów (czego wyrazem jest choćby powołanie do
Rady Rozwoju osób o bardzo
odległych poglądach), ale w sytuacji kiedy duża jej część ogłosiła, że będzie opozycją totalną,
jest to zadanie szalenie trudne.
Na naszej rozkładówce
przedstawiamy plakat prezydenta Andrzeja Dudy do wywieszenia w miejscu publicznym.

Mateusz Morawiecki

Odbudowa przemysłu stoczniowego jest możliwa

W kraju możliwa jest odbudowa polskiego przemysłu
stoczniowego – powiedział w
Szczecinie wicepremier i szef
resortu rozwoju Mateusz Morawiecki. Według niego, branża
ta może stać się jednym z kół
zamachowych całej polskiej
gospodarki.
Morawiecki oraz minister
gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marek Gróbarczyk
spotkali się z dziennikarzami
na terenie po zlikwidowanej
stoczni szczecińskiej, w jej
historycznej stołówce. „Wierzę, że jest możliwa odbudowa
polskiego przemysłu stoczniowego, pomimo ogromnych
przeszkód zarówno po stronie
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prawnej, regulacyjnej, legislacyjnej, infrastrukturalnej i – co
tu dużo mówić – oczywiście
finansowej” – powiedział Morawiecki. „W kilka miesięcy
udało się zrobić więcej niż w
poprzednich kilku latach, kiedy
ten majątek był wyprzedawany
i taki był pomysł na przemysł
stoczniowy” – dodał.
Wicepremier przypomniał,
że kilka tygodni temu w Szczecinie został podpisany list intencyjny ws. budowy dwóch
promów pasażersko-samochodowych dla Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej. „Podpisaliśmy finansowanie na budowę pierwszych od 15 lat dwóch polskich
promów. Będą to jednostki o

wysokiej wartości dodanej, kilkakrotnie przewyższające średnią wartość dodaną polskiego
eksportu, a więc coś, o co nam
chodzi w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” –
dodał.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odniósł się także do ustawy stoczniowej. „W okolicach sierpnia
chcemy, żeby pan prezydent
podpisał ostateczny kształt ustawy tak, aby ona mogła wejść do
realizacji od pierwszego stycznia 2017 r. To ustawa zasadnicza dla odbudowy przemysłu
stoczniowego. Ta ustawa daje
możliwości konkurencji, odbudowy naszego przemysłu

stoczniowego” – powiedział
Gróbarczyk.
List intencyjny ws. budowy
promów podpisali w czerwcu br. uczestnicy przyszłego
konsorcjum, które ma zbudować promy: Gdańska Stocznia
Remontowa im. J. Piłsudskiego SA, Stocznia Remontowa
NAUTA SA, Morska Stocznia
Remontowa Gryfia SA oraz
Szczeciński Park Przemysłowy
Sp. z o.o., działający na terenach po byłej stoczni w Szczecinie. List podpisały także Polski Fundusz Rozwoju (PFR)
oraz PKO Bank Polski SA,
które mają finansować budowę
statków. Pierwszy z promów
ma być gotowy w 2019 r.

ostatnia
droga
stoczniowego
u-boota
W pobliżu bramy nr 4
Stoczni Gdańsk, w zakopanym
kadłubie U-Boota VII urządzono w latach 60. ubiegłego
wieku schron przeciwlotniczy.
Od wielu lat nie używany blokował teren, na którym mogły
powstać obiekty produkcyjne
lub magazynowe stoczni.
Spółka Hydro Marp wydobyła z ziemi fragmenty
kadłuba U-Boota, w których
przed laty urządzono schron.
Zachowały się w dobrym stanie kable i lampy montowane
na niemieckich okrętach podwodnych. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zamierza
umieścić kadłub U-Boota
w rejonie Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście
i w jego wnętrzu urządzić wystawę muzealną.

zdjęcia: Paweł Glanert

Nasz
prezydent
Andrzej

Duda
nszz

STOCZNIA gDAŃSKA

Stoczniowcy w słonecznej Macedonii

Ohryd, monastyr św. Nauma.

Kanion Matka. Płyniemy.

W Ochrydzie.
Nasza grupa w Kanionie Matka.

Czeski Krumlov, w drodze do Macedonii.

Pod flagą Macedonii.

Nie samą pracą człowiek żyje
W 2016 roku podjęliśmy się organizowania wielu wyjazdów sobotnio – niedzielnych, wycieczek i innych
form wypoczynku. W większości imprezy cieszyły
się sporym zainteresowaniem ale też mimo bardzo
ciekawej formy i niedużych przecież pieniędzy nie
wszystkie planowane i ogłoszone przez nas się
odbyły.
Nie udało się niestety zebrać chętnych na rejs po kanale elbląskim, nie udało się
też zebrać ekipy na spływ kajakowy rzeką Wdą i niestety
mimo wielu atrakcji w programie i trzydniowej wizyty w najbardziej ciekawych
miejscach Czech, nie dojdzie
również do skutku dziesięciodniowa wyprawa w Karkonosze, a szkoda.
Odbyły się za to bardzo
ciekawe wycieczki do Rzymu
i Macedonii. Na rozkładówce prezentujemy kilka zdjęć
z ostatniej wyprawy a w innym
miejscu krótką relację i wrażenia jednego z uczestników.
Wycieczkowicze w drodze
zwiedzili Budapeszt, piękny
„Kanion Matka” w Macedonii i uroczy Czeski Krumlow,
a czas na odpoczynek mieli
w Ochrydzie leżącym nad
jednym z najczystszych, najstarszych i najpiękniejszych
jezior w Europie i w Leptokarii na wybrzeżu olimpijskim
w Grecji.
Dużo nieporozumień wywołało nasze ogłoszenie o wyjeździe do Chmielna, organizowanego tylko dla członków
związku i ich rodzin za 1 zł. od
osoby. Wynikało to z niezrozumienia podstawowych danych
dotyczących nazw firm i działalności gospodarczej.
Wyjaśniamy:
Do wyjazdu za 1 zł. upoważniony jest każdy członek
naszego związku czyli Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej i członkowie jego
rodziny, który nie korzystał
z żadnego
dofinansowania
wypoczynku z zakładu pracy,

związku i ZFŚS w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy licząc
od 23 września 2016 r. do tyłu.
Każdy członek związku
czyli:
l pracownik Grupy Stoczni
Gdańsk – GSG (Stocznia,
GSG Towers, GSG Serwis,
GSG Akademia Rozwoju,
GSG Trade)
l pracownik Aluship, Gafako,
Kuźni Gdańskiej
l członkowie naszego związku na tzw. działalności gospodarczej.
l pozostali
indywidualni
członkowie związku
Członkowie związku chętni do skorzystania z tej formy
wypoczynku, którzy korzystali w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy z jakiegokolwiek
dofinansowania, ponoszą odpłatność:
l Członek związku pracownik
GSG czyli Grupy Stoczni
Gdańsk (Stocznia, GSG Towers, GSG Service, GSG
Akademia Rozwoju, GSG
Trade) – 50 zł.
l Uprawniona osoba towarzysząca (współmałżonek,
dzieci do lat 25 uczące się,
pozostające na utrzymaniu)
– 50 zł.
l Każda następna uprawniona
osoba towarzysząca -100 zł.
l Pozostali członkowie związku 220 zł. od osoby.
W programie wyjazdu do
Chmielna jest piątkowy obiad
około godziny 18.00. uroczysta kolacja w ten sam dzień
i zabawa do białego rana z disc
jockeyem. Zapewniamy pełne
wyżywienie do obiadu w niedzielę, dostęp do sprzętu sportowego i wodnego, ognisko w
sobotę z możliwością upiecze-

nia własnej kiełbaski i noclegi
w domkach kempingowych.
Zapewniamy również transport w obie strony autobusem.
Szczegóły i zapisy w biurze
NSZZ „Solidarność” tel 26-03.
503199538 lub 15-00.
Wycieczki organizujemy
tam gdzie jest zainteresowanie
wyjazdem wśród stoczniowców. W tym roku postanowiliśmy zapisywać chętnych na
poszczególne wyjazdy przyszłoroczne do listopada tego
roku i wtedy będzie podjęta decyzja, które się odbędą. Jak do
tek pory tylko 16 osób zgłosiło
się na wycieczkę do Rzymu w
przyszłym roku a przypominamy, że pracownik grupy GSG
(Stocznia, Towers, Service,
Akademii Rozwoju, Trade)
członek związku, który pierwszy raz pojedzie do Rzymu
ponosi odpłatność tylko 150zł.
Pozostali członkowie związku nie będący pracownikami
grupy GSG również otrzymują dodatkowe dofinansowanie ze związku. Jest to bardzo
atrakcyjna,
dwutygodniowa
wycieczka z częściowym wyżywieniem, praktycznie bez
obowiązku dopłat w czasie jej
trwania. Może informacja o
tym że tym razem grupa pielgrzymów spędzi trzy dni na
Sycylii skusi niezdecydowanych. Tak czy tak, czekamy do
listopada, zresztą podobnie jak
z zapisami na wszystkie pozostałe wyjazdy. Nadmieniam że
pomysłów jest sporo. Zgłaszają
się do nas chętni organizowania wyjazdów do Bułgarii, na
baseny termalne na Węgrzech
i na Nordkap czyli najbardziej
na północ wysuniętą część Europy. Bułgaria byłaby gdzieś
w wakacje, Węgry prawdopodobnie we wrześniu a Nordkap
oczywiście w drugiej połowie
czerwca gdyż wtedy na północy Norwegii słońce nie zachodzi, cały czas mamy dzień
i „niepotrzebne są hotele”.
Tutaj jesteśmy w kontakcie

z „Polferries” i postaramy się
w najbliższym numerze „Rozwagi” umieścić jakiś wstępny
program i koszty. Prowadzimy
też wstępne zapisy na lipcową
wycieczkę do Fatimy (tutaj zainteresowanie jest olbrzymie,
artykuł Andrzeja Wysockiego
o tym świętym miejscu na innej stronie „Rozwagi”) W trakcie podróży odwiedzimy La
Salette, Lourdes, Santiago de
Compostella i francuskie Mont
Michelle. Spore zainteresowanie jest też wypoczynkiem
dwutygodniowym na Peloponezie w Grecji gdzie w sierpniu spędzimy dwa tygodnie
a podróż tam i z powrotem
zapewniamy samolotem. Pobyt w Grecji będzie odpłatny
w dwóch wersjach, z wyżywieniem i bez zależnie od wyboru uczestnika. Zapraszamy
do naszego biura po szczegółowe informacje, także w kwestii
cen które są na pewno na kieszeń każdego stoczniowca.
W tym roku mamy jeszcze wyjazd do Legolandu
gdzie bardzo szybo uzbieraliśmy komplet uczestników
– lista jest już zamknięta i do
Częstochowy na doroczną
Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Odpłatność od uczestnika wynosi
25 zł. Trwają obecnie zapisy,
informacje w biurze NSZZ
„S” VII piętro , tel. 15-00. Wyjazd nastąpi w dniu 17 września o godz. 6.00 z parkingu
przy ECS.
Robert
Gwożdziowski,
który tak bardzo zaangażował się w organizację wyjazdu w Karkonosze planuje
w zamian tej odwołanej wycieczki, kilkudniowy wyjazd
do...? szczegóły wkrótce.
Oczywiście, szczególnie zaprasza tych zawiedzionych,
którzy chcieli zobaczyć Pragę, Krumlow i piękne polskie
góry a niestety nie mogą. (25
osób). Wyjazd nastąpi jeszcze
w tym roku.
Fryderyk Radziusz
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Jacka Boboli
zachwyty nad
Macedonią
– Macedonia to kraina, która
przyciąga turystów wspaniałymi krajobrazami, czystymi
wodami i powietrzem, a także niezliczonymi zabytkami,
które powstawały w różnych
okresach skomplikowanej historii tego kraju – mówi Jacek
Bobola, zajmujący się sprzętem
malarskim w GSGTowers. A co
najciekawsze – dodaje – przy
tej ilości zabytków klasy światowej, przy cudownych krajobrazach, pięknie takich jezior
jak Ochrydzkie, atrakcyjności
górskich wąwozów, jest jednym z najrzadziej zwiedzanych
krajów europejskich. I dlatego
z uznaniem myślę o organizatorach stoczniowego wyjazdu w
lipcu do Macedonii. Dzięki nim
kilkudziesięciu stoczniowców,
w tym wielu z rodzinami, miało okazję zobaczyć niezwykłe

piękno tego kraju bałkańskiego,
którego zabytki np. Ochrydy
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
– Trzeba przyznać, że mieliśmy dużo szczęścia z terminem
wycieczki. Dopisała nam pogoda, z uznaniem słuchaliśmy
atrakcyjnych informacji turystycznych, po drodze zatrzymywaliśmy się w wygodnych hotelach. A przecież w kilka tygodni
po naszym pobycie Macedonia
przeżyła powodziowy kataklizm, smutno się robi na myśl
jak dziś wyglądają ulice Ochrydy, jak zmieniły się czyste wody
macedońskich jezior i rzek.
Bardzo atrakcyjnie ułożony
był program naszego wyjazdu
mówi pan Jacek. W drodze do
Macedonii zwiedziliśmy czeski Krumlow, krótko zatrzymaliśmy się w Budapeszcie.

Tylko co trzeci zatrudniony na umowie – zleceniu lub
umowie o dzieło dostaje etat
w ciągu trzech lat od podjęcia
pracy, informuje „Dziennik
Gazeta Prawna”. Ci, którym

się to nie udaje, rzadziej się
szkolą i gorzej wykorzystują
swój potencjał.
Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badania dotyczące konsekwencji pracy na

Wycieczka do Grecji i Macedonii.

A samej Macedonii na długo w
pamięci pozostanie pobyt nad
Jeziorem Ochrydzkim i w samej Ochrydzie, wspaniałe
widoki w Wąwozie Matka,
czy później kąpiel na greckich plażach Leptokarii. Dla
nas – z żoną Anną – pobyt w
Macedonii był również okazję
do radosnego świętowania jej

imienin, oczywiście przy doskonałym miejscowym winie.
Dziś, gdy moi koledzy
z GSGTowers pytają czy warto wybrać się na stoczniową
wycieczkę, odpowiadam bez
chwili namysłu: oczywiście tak.
I w przyszłym roku też się wybiorę, już się zapisałem na wyjazd do Grecji...

fot. Paweł Glanert

Po śmieciówce nie nadchodzi etat
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śmieciówce. Sprawdzano m.in.
poziom umiejętności pracowników zatrudnionych na stałe oraz
na umowie-zleceniu i o dzieło,
a także ich dalsze zawodowe
losy. Badanie IBE miało dwie
rundy prowadzone w odstępie
trzech lat (w tym czasie odsetek pozostających na umowach
czasowych się nie zmienił).
Celem badania było też
sprawdzenie, czy pracownikom udało się przenieść na
stałą umowę. W ciągu trzech
lat między pierwszą i drugą
rundą badania tylko 30 proc.
pracowników otrzymało stałą
umowę. Prawdopodobieństwo
przejścia na nią zależało głów-

nie od wieku i wykształcenia.
Największe szanse miały osoby między 30. a 45. rokiem
życia z tytułem magistra.
Jak pokazują badania prowadzone w Szkole Głównej Handlowej, długofalową
konsekwencją popularności
umów cywilnoprawnych jest
obniżająca się dzietność Polaków. Ma to związek z brakiem stabilizacji zawodowej.
Według deklaracji badanych
to ona jest kluczowa dla podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa i posiadaniu dziecka.
Obecnie wskaźnik dzietności
w Polsce wynosi tylko 1,3
dziecka na kobietę.

FATIMA. OSTRZEŻENIE DLA ŚWIATA
Andrzej Wysocki bliżej zainteresował się Fatimą
i historią cudownego pojawienia się Matki Boskiej
z chwilą zamachu na Papieża Polaka św. Jana Pawła II. Od tej chwili zaczął gromadzić książki i wydawnictwa na ten temat, postanowił odwiedzić też
Fatimę. Ma nadzieję, że w roku przyszłym pojedzie
tam znów ze stoczniową wyprawą. Oto jego tekst
o Fatimie.

Zbliża się setna rocznica
objawień Matki Bożej Fatimskiej , które są ratunkiem dla
ludzkości. Objawienia te są
uznawane za jedne z najważniejszych i wciąż aktualnych.
Główne przesłanie brzmi: ludzie muszą przestać obrażać
Boga, który już i tak jest bardzo obrażany.
Fatima jest portugalską
wioską leżącą 130 km od Lizbony, która w 1915 r. została
ogłoszona światową stolicą
ateizmu. Na wschodzie Europy, w Rosji, komuniści ogłaszają swoją ideologię – totalną walkę z Bogiem. Z tych
dwóch krańców Europy szatan
rozpoczyna dzieło zniszczenia
ładu moralnego i chrześcijańskiego.
Jest niedziela 13 maja
1917 r. w dolinie Cora da Iria,
3 km od Fatimy, Matka Boża
objawia się trojgu pastuszkom: Łucji 10 lat, Hiacyncie
7 lat i Franciszkowi 9 lat, mówiąc: przyszłam prosić was,
żebyście w 13 dniu każdego
miesiąca przez sześć razy
o tej samej godzinie (12:00)

tu przychodzili. W październiku wam powiem kim jestem
i czego chcę od was. Podczas
ostatniego objawienia 13 października w sobotę Matka
Boża przedstawiła się jako
Najświętsza Panna Różańcowa i powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość,
aby zmieniła swe życie, by
Boga tak ciężko obrażanego,
grzechami swymi dłużej nie
martwiła, aby odmawiała różaniec, poprawiła się i czyniła pokutę za swoje grzechy.”
Na koniec objawienia, Matka
Boża pokazała ludzkości „Cud
Słońca” na znak prawdziwości
swego orędzia.
Franciszek zmarł w wieku
11 lat a Hiacynta 10 lat– zostali błogosławionymi. Łucja
zmarła 13.02.2005 r. miała 98
lat.. Spisała swoje wizje, które
miała do końca życia. Była zakonnicą.. Matka Boża prosi o
poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, bo od nawrócenia tego „wielkiego kraju na
wschodzie” zależy pokój na
świecie.
Św. Jan Paweł II poprosił,
by sprowadzono do Watykanu figurę Matki Bożej Fatimskiej. W łączności ze wszystkimi biskupami świata przed
bazyliką św. Piotra 25 marca
1984 r. w święto Zwiastowania dokonał aktu poświęcenia
świata Niepokalanemu Sercu
Matki Chrystusa i Matki Jego
Mistycznego Ciała. Siostra
Łucja oświadczyła, że ten akt
został przyjęty przez Boga.
Jest jeszcze jedna data
związana z Fatimą: 13 maja
1981 r. – zamach na życie papieża w 64-tą rocznicę obja-

wień. Kula wyjęta z ciała Jana
Pawła II została osadzona w
koronie figurki Matki Boskiej
Fatimskiej.
Siostra Łucja przekazała
jeszcze jedną wiadomość :
Matka Boża na setną rocznicę objawień pokaże ludzkości
znak aby się jeszcze nawrócili
i nie obrażali Boga.
Matka Boża podczas pierwszego objawienia 13.05.1917
r. prosiła dzieci o 6 spotkań do
13.10.1917 r. i dodała: „Następnie powrócę tu jeszcze
siódmy raz”. Kiedy to nastąpi?
„CUD SŁOŃCA”
Na koniec objawień Matka
Boża rozchyliła dłonie i skierowała je ku niebu, przestało
padać a chmury się rozstąpiły
i pokazało się słońce. Można
na nie było spoglądać bez żadnej osłony na oczy, wyglądało
jak księżyc w pełni czy srebrna tarcza. Światło te zaczęło
wirować wokół własnej osi i

wysyłało tęczowe promienie
w stronę ziemi, zatrzymało
się na chwilę i znów zaczęło
wirować. Nagle słońce jakby
oderwało się i zaczęło lecieć
w kierunku ziemi ruchem zygzakowatym, przerażeni ludzie
zamykali oczy i pochylali się
instynktownie. Słońce zatrzymało się i stanęło, przestało
wirować. Wszystko przybrało swój pierwotny wygląd.
Ludzie wołali z przerażenia
–Cud! Cud! Wierzymy! Padli
na kolana, głośno płakali i żałowali za grzechy. „Cud słońca” widoczny był z odległości
30-40 km. Było ok. 70 tysięcy
ludzi.
Następnym cudem był
fakt, że wszyscy którzy byli
zmarznięci, mokrzy i ubrudzeni błotem w kilka minut zostali osuszeni i czyści, wokół nie
było śladów deszczu ani błota. Całe to cudowne zjawisko
trwało 10 minut.

Najlepsze życzenia
młodej parze
Karolinie Wolszleger
i
Marcinowi Gierszewskiemu
składają koleżanki i koledzy
z „Solidarności”
Stoczni Gdańsk
Rozwaga i
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Zasady dofinansowania związku na wyjazdy
krajowe i zagraniczne sierpień 2016 – listopad 2017
Przedstawiamy obowiązujące w stoczni zasady
dofinansowania związkowców na wyjazdy krajowe
i zagraniczne, które będą stosowane od sierpnia
2016 do listopada 2017 roku.
2016
1. Wyjazd promocyjny sobotnio – niedzielny za 1zł od osoby
(jeden taki wyjazd w roku)
l członek związku um. o pracę, działalność , zlecenia
l nie uczestniczył w żadnym z wyjazdów weekendowych, krajowych
i zagranicznych przez ostatnie 12 miesięcy licząc od dnia wyjazdu.
Warunek ten nie dotyczy pielgrzymki do Częstochowy i Lichenia.
l dopłata z ZFŚS , funduszy związku z danego zakładu (50zł/
osoba), funduszy ogólnych związku (reszta)
2. Wyjazd do Legolandu dzieci do 18 roku życia za 1zł
l dopłata z ZFŚS i funduszy związku Komisji Socjalnej
3. Pielgrzymka do Częstochowy
l emeryci 25zł, dopłata z ZFŚS i funduszy związku Komisji Socjalnej
l pracownicy 25zł, dopłata z ZFŚS
4. Dopłata do innych wyjazdów krajowych i zagranicznych
10-20% taniej dla członków związku oraz rodziny od ceny
podstawowej
5. Dopłaty związku do wyjazdów nie otrzymują tzw. osoby
towarzyszące.
l otrzymują tylko mąż, żona i dzieci na utrzymaniu do 25 roku życia

2017
1. Wyjazd do Rzymu dopłata 300zł od osoby która takiego
dofinansowania nie otrzymała z funduszy związku - Komisji
Socjalnej
2. Wyjazd do Legolandu dzieci do 18 roku życia za 1zł
l dopłata z ZFŚS i funduszy związku Komisji Socjalnej
3. Wyjazd promocyjny sobotnio niedzielny za 1zł od osoby
(jeden taki wyjazd w roku)
l członek związku um. o pracę, działalność , zlecenia
l nie uczestniczył w żadnym z wyjazdów weekendowych, krajowych i zagranicznych przez ostatnie 12 miesięcy licząc od
dnia wyjazdu. Warunek ten nie dotyczy pielgrzymki do Częstochowy i Lichenia.
l dopłata z ZFŚS , funduszy związku z danego zakładu(50zł/
osoba) , funduszy ogólnych związku(reszta)
4. Pielgrzymka do Częstochowy
l emeryci 25zł, dopłata z ZFŚS i funduszy związku Komisji Socjalnej
l pracownicy 25zł, dopłata z ZFŚS
5. Dopłata do innych wyjazdów krajowych i zagranicznych
10-20% taniej dla członków związku oraz rodziny od ceny
podstawowej
6. Dopłaty związku do wyjazdów nie otrzymują tzw. osoby
towarzyszące.
l otrzymują tylko mąż, żona i dzieci na utrzymaniu do 25 roku
życia

9 sierpnia w centrach
polskich miast została
przeprowadzona przez
nasz Związek skoordynowana akcja zbierania
podpisów pod obywatelskim projektem
ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele.
W Gdańsku podpisy zbierane były na Długim Targu przy
fontannie Neptuna oraz przy
Galerii Bałtyckiej. W Gdyni
podpisy można było złożyć na
Bulwarze Nadmorskim.
Cały czas podpisy można
składać w budynku „Solidarności”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 105 (na I
piętrze), w godz. 9-16.
Pora skończyć z nową
świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do
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supermarketu. W 1980 roku
strajkujący domagali się wolnych sobót. Teraz związkowcy upominają się o wolne
niedziele. By projekt trafił
pod obrady parlamentu trzeba zebrać 100 tys. podpisów.
Miesiąc pozostał do zakończenia całej akcji. Im więcej
podpisów uda się zebrać, tym
większą presję wywrzemy na
posłach.
Obok
„Solidarności”
w skład Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające
pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia
i organizacje społeczne, m.in.
Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnie Spożywców
„Społem”, Naczelna Rada
Zrzeszeń Handlu i Usług,

fot. Paweł Glanert

Nie chcemy handlu w niedziele!

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka,
Polska Izba Paliw Płynnych
i Polska Grupa Supermarketów. Projekt zyskał poparcie
Konferencji Episkopatu Polski.
W projekcie znalazły się
wyjątki dopuszczające handel
w niedziele, m.in na stacjach
benzynowych, w piekarniach,

sklepach usytuowanych na
dworcach
autobusowych,
kolejowych i na lotniskach,
w kioskach z prasą, w obiektach infrastruktury kryzysowej i w szpitalach. Otwarte
w niedziele będą mogły być
również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą
stanie ich właściciel.

28 sierpnia w Gdańsku państwowy pogrzeb
„Inki” i „Zagończyka”. Wracają jako armia cieni
Żołnierze niezłomni w końcu mają należne im godne
pochówki. Wyciągani z dołów śmierci, niczym mityczna
armia cieni, wpisują się w pamięć narodu.
W grypsie z gdańskiego więzienia „Inka” napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam
się jak trzeba”.

Zdanie to odnosi się nie tylko do jej postawy z okrutnego
śledztwa, ale też do odmowy
podpisania prośby o ułaskawienie do Bolesława Bieruta. Prośbę skierował za nią obrońca.
Bierut, przewodniczący KRN,
nie skorzystał z prawa łaski.
Jak poinformował Instytut
Pamięci Narodowej pogrzeb
państwowy Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady
AK oraz Feliksa Selmanowicza
– pseudonim „Zagończyk”,

dowódcy 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK odbędzie się
w niedzielę 28 sierpnia 2016 r.
Trzeba było czekać 70. lat, które
upłynęły od wykonania wyroku
śmierci na bohaterach.
Uroczystości pogrzebowe
rozpoczną się mszą św. w Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Gdańsku o godz. 12,
skąd kondukt pogrzebowy
uda się na Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku, przy ul.
Dąbrowskiego 2.

Dzień wcześniej, w sobotę 27
sierpnia, w Kaplicy Królewskiej
Bazyliki konkatedralnej WniebowzięciaNajświętszejMaryiPanny
w Gdańsku w godzinach 17-22
zostaną wystawione trumny ze
szczątkami bohaterów.
Pochówek bohaterów będzie
wspólny. Tak zdecydowały ich

rodziny bowiem oboje zginęli
tego samego dnia w 1946 r. i porzuceni zostali w bezimiennym
grobie.
Miejsce to odnalazł na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku
zespół poszukiwawczy IPN kierowany przez prof. Krzysztofa
Szwagrzyka.

Pielgrzymka z Krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

fot. Paweł Glanert

fot. Paweł Glanert

Zło dobrem zwyciężaj

14 sierpnia, w 36 rocznicę rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, do kościoła pod wezwaniem św. Franciszka
z Asyżu w Gdańsku wprowadzono Krzyż poświęcony na Żoliborzu,
na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidaność”.
W Gdańsku pielgrzymka z Krzyżem wyruszyła z Bazyliki św. Brygidy
i przez Plac Solidarności, Górę Gradową, gdzie znajduje sie Krzyż Millenium i ulicę Kartuską przeszła do kościoła im. św. Franciszka z Asyżu. W pielgrzymce uczestniczyły delegacje gdańskich stoczniowców
i poczty sztandarowe „Solidarności”.
Po uroczystej Mszy Św. z wystawieniem relikwi bł. ks. Jerzego
Popiełuszki Krzyż ustawiono przy kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.
Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
Wydawca – Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 27/28
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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Dla osób planujących
swoją karierę zawodową w przemyśle
W sierpniu 2016 w bazie zaplanowanych szkoleń zawodowych
odnotowaliśmy
w

414
16

pozycji szkoleniowych
grupach rodzajowych

Wszystkim planującym zależy na szkoleniach bezpłatnych
W celu pozyskania środków finansowych od stycznia do sierpnia
2016 roku złożyliśmy 8 wniosków o dofinansowanie szkoleń
z funduszy europejskich w:
Brukseli, Warszawie i Gdańsku (Urząd Marszałkowski)
Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów …

Zapraszamy do aktywnego czekania na decyzje dotacyjne …
Nasze propozycje na stronie www.wiedzadlaprzemyslu.pl
w zakładce TERMINARZE oraz w p.705
Od września planujemy kontynuować bezpłatne warsztaty oraz
spotkania dyskusyjne
Nasze motto:

Fundamentem rozwoju polskiej gospodarki powinien być przemysł
Uchwała nr 1 XXVII KZD ws rozwoju przemysłu w Polsce, Magazyn Solidarność Nr 2/15
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