www.nszz-stocznia.pl

NR 5/28 września 2016

Rozwaga
i
ISSN 1641-6112

Stocznia Gdańska

Zmarła Aleksandra Olszewska, zwana przez stoczniowców „naszą kochaną Panią Olą”, która od lat 70. przychodziła pod
bramę nr 2 po męża stoczniowca, a od 1980 roku prowadziła kiosk z pamiątkami „Solidarności” i opiekowała się otoczeniem
pomnika Poległych Stoczniowców. Była niekwestionowaną gospodynią Placu Solidarności, a jej zdecydowanym poleceniom
posłuszni byli również milicjanci, usiłujacy zaprowadzić na placu „porządek” w latach stanu wojennego. O Aleksandrze
Olszewskiej czytaj na str. 11.

fot. Artur S. Górski

Za wolność i solidarność

– Dzisiejsze wyróżnienie
powinno być dopingiem do
dalszej działalności społecznej
– mówił w imieniu wszystkich
docenionych Andrzej Adamczyk. I dodawał: – Mogliśmy
pozwolić sobie na aktywność,
bo ktoś zajmował się naszymi
rodzinami. Powinna powstać
jakaś forma odznaczenia dla
żon i matek (i mężów! – odezwał się kobiecy głos z wi-

fot. Paweł Glanert

– Ktoś, kto walczył
o niepodległość i oddał
za to najlepsze lata życia,
często poświęcając wiele,
nie może być zapomniany. Dlatego jest dzisiejszy
dzień – mówił profesor
Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej, który
23 września wręczył Krzyże Wolności i Solidarności kolejnym osobom
zasłużonym dla obalenia
komunizmu w Polsce.

downi). Mogłem dostać Krzyż
tylko i wyłącznie dlatego, że
moja żona opiekowała się naszymi dwoma synami.
Pan Andrzej zdjął swoje
odznaczenie i przypiął je małżonce, co wywołało głośny
aplauz zebranych. Gośćmi
zorganizowanej przez Insty-

tut Pamięci Narodowej uroczystości w Sali BHP Stoczni
Gdańskiej byli między innymi
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ewa Zydorek i przewodniczący Zarządu Regionu

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.
Wśród osób, które otrzymały odznaczenia była grupa pracowników i emerytów
Stoczni Gdańsk: Dariusz
Gwiazda, Andrzej Łozicki, Jolanta Anna Pucyk oraz Teresa
Łucja Żuchowska.

Pozytywnie o budżecie, ale...

„Solidarność” z uznaniem przyjmuje, że w 2017
roku polityka prorodzinna w ramach polityki społecznej państwa będzie priorytetem rządu. Jednocześnie zdecydowanie negatywnie ocenia kolejny
rok zamrożenia funduszu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.
Związek podkreśla, że ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia polskich rodzin
jest wprowadzona zmiana, gwarantująca minimalną stawkę godzinową dla osób zatrudnionych
na umowy cywilno-prawne oraz
klauzule społeczne, obligujące
instytucje państwowe do zawierania kontraktów z przedsiębiorcami gwarantującymi godziwe
warunki zatrudnienia
Liderzy związkowi pozytywnie oceniają kierunek zmian, dotyczących sposobu waloryzacji
najniższych świadczeń emery-
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talno-rentowych. Jednocześnie
oczekują, że zostanie wypracowany trwały system uwzględniający zwiększony wskaźnik
inflacji dla najuboższych gospodarstw emeryckich.
„Solidarność” nie wyraża
zgody, żeby gwarancja podwyżek dotyczyła tylko pracowników objętych mnożnikowym
systemem wynagrodzeń.
Nadal nie wypracowano całościowej i długofalowej polityki rodzinnej. „Solidarność” podkreśla, że działania koncentrują
się na doraźnych rozwiązaniach,

bez zapewnienia odpowiedniej
koordynacji
Kwota przeznaczona na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych powinna być znacząco wyższa, aby
PFRON mógł zadecydować o
waloryzacji kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami,
których wysokość jest niezmienna od 2014 roku.
Przyszły rok będzie już kolejnym, dziewiątym rokiem,
bez waloryzacji progów podatkowych, kwoty zmniejszającej
podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania
przychodu. Powoduje to ciągłe podnoszenie efektywnej
stawki podatkowej. Prezydium
oczekuje powrotu do niższych
stawek VAT.

Nakłady budżetowe na
Ochronę Zdrowia w 2017
roku w porównaniu z rokiem
2016 wzrosną w niewystarczającym stopniu. .
Zdaniem Prezydium KK
NSZZ „Solidarność” środki
zaoszczędzone z przesunięcia wieku rozpoczęcia nauki
szkolnej będą niewystarczające na przeprowadzenie
wszystkich zapowiadanych
zmian w systemie edukacji.
Jednocześnie
„Solidarność” zwraca uwagę, że podnoszenie wydatków w urzędach naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa w sytuacji
wieloletniego tłumienia wzrostu płac w sferze budżetowej
i niskiego poziomu emerytur
i rent jest nieetyczne.

36 rocznica Porozumień Sierpniowych

Wspomnienia z myślą o przyszłości
Wspomnienia i program na przyszłość, oddanie
czci odważnym robotnikom, próba porozumienia ponad podziałami i uścisk dłoni prezydentów
Lecha Wałęsy i Andrzeja Dudy – nieco wymuszony, a jednak symboliczny, obecność w Sali BHP
Bogdana Borusewicza i niemal całego rządu Beaty
Szydło, a nieobecność Lecha Wałęsy, pokolenie
stypendystów „S” wśród weteranów związkowej
walki – taki był ten środowy dzień, 31 sierpnia,
36 lat po podpisaniu Porozumienia. Urodziny „Solidarności” – pisze Artur S. Górski.
tych wydarzeń. Stypendystów
z wielką satysfakcją przedstawiał Wojciech Książek, lider
oświatowej „Solidarności” w
Regionie Gdańskim i każdy
mógł się przekonać, że średnia ocen 5,6, zaangażowanie
w OSP, Caritas, harcerstwo to
rzecz niemal normalna wśród
młodych ludzi, wyróżnionych
przez „S”.
„Solidarność” to dla mnie
wielka legenda dążenia do
wolności, dążenia do sprawiedliwości, dążenia do normalności – powiedział w Sali
BHP prezydent RP Andrzej
Duda. Omówienie jego wystąpienia zamieszczamy na str. 6.
Na obchody 36 lecia Porozumień Sierpniowych, obok
spotkania I posiedzenia ZRG
w Sali BHP, złożyła się msza
święta w świątyni „Solidarności”, czyli w bazylice św. Brygidy, o której Prymas Stefan

fot. Paweł Glanert

W historycznej Sali BHP
Stoczni Gdańskiej odbyły się
główne uroczystości 36. rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych, uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu
Gdańskiego naszego Związku (patrz zdjęcia na str. 8 i 9).
Pierwszy
przewodniczący
„Solidarności”, były prezydent Lech Wałęsa nie skorzystał z zaproszenia i składał
kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w otoczeniu działaczy PO i KOD.
Prezydent RP Andrzej
Duda i premier Beata Szydło wręczała wraz z Piotrem
Dudą,
przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” i Krzysztofem Doślą, liderem ZRG
NSZZ „Solidarność” stypendia 30 kolejnym stypendystom, wybranym przez solidarnościową gdańską kapitułę
oraz wielu uczestników tam-

Kardynał Wyszyński 42 lata
temu mówił, że będzie świątynią robotników, kiedy jeszcze
z gruzów dźwigał ją prałat ks.
Henryk Jankowski. Były też
wieńce i kwiaty pod stoczniową Bramą nr 2, pomnikiem
św. Jana Pawła II przy Bazylice św. Brygidy, a także pod
pomnikiem Anny Walentynowicz we Wrzeszczu.
W Sali BHP widzieliśmy
szczególnie mocno witanych
zasłużonych działaczy „S”
Andrzeja i Joannę Gwiazdów,
Bogdana Borusewicza, Kornela Morawieckiego, braci Wyszkowskich, a także Tadeusza
Fiszbacha.
– Porozumienia sierpniowe otworzyły długą drogę do
wolnej i niepodległej Ojczyzny. Możemy się spotykać
dzięki tym, którzy zaryzykowali: U początku drogi było
upominanie się o godność,
było podnoszenie się z kolan,
aby człowiek stał się podmiotem.
Niech żyje „Solidarność” – powiedział Krzysztof
Dośla mówiąc o tych, którzy
w 1980 r. ryzykowali. Wtórował mu skandowany okrzyk
„Solidarność”.
Listy do uczestników uroczystości od marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego oraz
lidera PiS Jarosława Kaczyń-

skiego odczytał Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący KK „S”:
– Oddajemy hołd tym, którzy upomnieli się o naszą godność, naszą podmiotowość,
nasze prawa. To były piękne
chwile, na oczach zdumionego
świata tworzyliśmy historię.
Był to czas tworzenia wielkiej wspólnoty. Jeden taki rok
mieliśmy w życiu. Co stało
się z ideowym dziedzictwem
sierpnia? Nie żyjemy w Polsce
naszych marzeń, bo etos Solidarności uległ doktrynom postkomunizmu i neoliberalizmu.
Stąd dzisiejsza Rzeczpospolita
jest dla wielu ludzi ”Solidarności” państwem zawiedzionych
nadziei, rozbitych szklanych
domów, zdradzonych ideałów.
Rząd PiS realizuje to, co nazwaliśmy programem Polski
Solidarnej. – napisał lider PiS
Jarosław Kaczyński.
— Solidarność zebrała 350
tys. podpisów pod projektem
ws. ograniczenia handlu. 2
września składamy projekt w
samo południe u pana marszałka Sejmu— poinformował w środę w Sali BHP Piotr
Duda, przewodniczący NSZZ
„Solidarność”. Podpisy będą
zbierane do momentu podpisania ustawy przez prezydenta,
„żeby pokazać rządzącym, że
to nie jest garstka ludzi”, lecz
miliony.
Przewodniczący „Solidarności” zaznaczył, że postulatem Sierpnia było także obniżenie wieku emerytalnego.
Solidarność chce powrotu do
poziomu sprzed reformy wprowadzonej przez rząd PO-PSL
oraz kryterium stażowego.
– Wiemy, że nie można
wszystkiego na raz wprowadzić, ale dla nas jest to bardzo
ważne. To także jest postulat
sierpniowy – mówił lider „Solidarności”.

Stypencdyści 2016 r.
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Dokończenie na str. 4
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Hołd żołnierzom niezłomnym

Pogrzeb „Inki” i „Zagończyka
Rzesza kilkudziesięciu tysięcy osób przeszła w
kondukcie pogrzebowym za lawetami z trumnami
ppor. Danuty Siedzikówny, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK, awansowanej pośmiertnie na
pierwszy stopień oficerski dekretem prezydenta
RP Andrzeja Dudy i ppłk. Feliksa Selmanowicza
„Zagończyka”. Takiego pogrzebu chyba jeszcze
Gdańsk nie widział. Reportaż zdjęciowy na str. 7.
– Pójdziemy przez Gdańsk z
podniesioną głową na cmentarz
gdzie pod płytami chodnikowymi znajdowały się dotąd zwłoki
„Inki” i „Zagończyka”. Teraz
będą mieli tam swoje groby. Takie jakie przynależą się żołnierzom. Polska nie zapomni o Was
żołnierze niezłomni! Polska nie
zapomni tej ofiary! Będziemy o
Was pamiętać! Wierzę w to, że
te groby będą tonęły w zniczach
i kwiatach. Państwo żeby mogło
być silne, aby mogło wychowy-

fot. Paweł Glanert

W pogrzebie uczestniczyły
najwyższe władze państwowe
z prezydentem i premierem.
– To ważny dzień. Czy
smutny? Przecież to pogrzeb.
Nie! To nie jest smutny dzień.
Najbliżsi smutek przeżywają
od początkującego życia, bo
przecież ta śmierć nastąpiła
70 lat temu. Dzisiaj są z nami
potomkowie tych rodzin. Jeżeli smucić się, to tylko z tego
powodu, że aż 70 lat trzeba
było czekać na pogrzeb i aż 27
lat po 1989 roku! – mówił po
mszy świętej prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości pogrzebowych „Inki” i
„Zagończyka”.
Prezydent Duda podziękował za pracę m.in. prof.
Krzysztofowi Szwagrzykowi,
pod którego kierownictwem
zespół archeologów IPN prowadził poszukiwanie miejsca
pochówki „Inki” i „Zagończyka”.

wać młode pokolenia musi mieć
swoich bohaterów i Polska ich
ma. Ostatnimi wielkimi bohaterami, którzy oddali życie za
Polskę byli właśnie żołnierze
niezłomni, powstańcy warszawscy, którzy walczyli najpierwej z
Niemcami i Sowietami, a później z komunistami i zdrajcami –
mówił prezydent Andrzej Duda.
Trumny ze szczątkami śp.
Danuty Siedzikówny „Inki”
i śp. Feliksa Selmanowicza
„Zagończyka”
wystawione
zostały w Kaplicy Królewskiej w G dańsku przy ul. św.
Ducha. Bohaterów antykomunistycznego podziemia, których 28 sierpnia 1946 r. rozstrzelali reżimowi siepacze,
żegnały setki gdańszczan, turyści oraz członkowie rodzin
„Wyklętych”.

W honorowej asyście marynarzy Marynarki Wojennej RP
odbyła się msza święta, której
przewodniczył ks. prałat Ireneusz Bradtke, proboszcz Bazyliki Mariackiej.
Trumny wprowadził metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, były kapelan polowy WP. Czuwała przy nich
najbliższa rodzina.
Hołd bohaterom podziemia
niepodległościowego
złożył m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który po
godz. 18 pojawił się z m.in.
marszałkiem Sejmu Markiem
Kuchcińskim i ministrem
spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem.
Warty honorowe oprócz marynarzy i żołnierzy sprawowały
m.in. delegacje „Solidarności”,
grupy rekonstrukcyjne, harcerze z ZHP i ZHR, członkowie
Związku Strzeleckiego RP.
Pogrzeb państwowy Danuty Siedzikówny pseudonim
„Inka”, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK oraz Feliksa
Selmanowicza – pseudonim
„Zagończyk”, dowódcy 2
kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK odbył się w niedzielę
28 sierpnia 2016 r.

Wspomnienia z myślą o przyszłości
Dokończenie ze str. 3
– Jesteśmy ciągle od 1980 roku
w tym samym związku zawodowym „Solidarność”. Myśmy „Solidarność” uratowali od upadku,
bo wielu tak chciało, by nie przeszkadzać. Przykro nam jest, że nie
jest z nami pierwszy przewodniczący — powiedział obecny przewodniczący Związku. Zaznaczył
przy tym, że w sali BHP są obecni
były marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz oraz poseł Jerzy
Borowczak (obaj PO).
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– Dawno was tu nie było.
Dobrze, że dzisiaj jesteście
– zwrócił się do nich Piotr
Duda.
– „Solidarność” był to
przejaw organizacji narodu w
kształcie związku zawodowego. Różne narody organizują
się różnie: w wojsko, religię,
a Polacy zorganizowali się w
związku zawodowym, by zrzucić okupację sowiecką. Ta Solidarność nie narodziła się w poszczególnych datach, ani wraz
z protestami, ale była solidar-

nością narodową od momentu, gdy okupacje hitlerowska
i sowiecka spadły na Polskę.
Jej przejawem było powołanie
przez harcerzy „Czarnej Jedynki” akcji pomocy robotnikom,
a potem KOR. To była nasza
narodowa solidarność, nasz
narodowy obowiązek – mówił
Antoni Macierewicz, minister
Obrony Narodowej.
Po złożeniu kwiatów pod
bramą stoczni mszę św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku
odprawił abp Sławoj Leszek

Głódź. Tutaj też pojawił się motyw wolnej niedzieli.
W Gdańsku Wrzeszczu miało miejsce spotkanie przy pomniku Anny Walentynowicz.
– Nigdy nie wyrzekła się
ideałów, o które walczyła.
Całe życie poświęciła walce
o godne życie, wolność i solidarność. Zaangażowana w
pomoc innym Walentynowicz
stała się Anną Solidarnością
– powiedziała premier Beata
Szydło składając wieniec pod
pomnikiem.

Karol Guzikiewicz

W każdym numerze „Rozwagi” - mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności” - zadajemy pytanie: co dalej ze stocznią? Jako pracowników GSG - to interesuje nas
najbardziej. W poprzednim numerze „Rozwagi”
wspominaliśmy o wystosowanym do prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego piśmie, w którym prosiliśmy o interwencję, gdyż uważamy że po blisko
roku sprawowania władzy przez nową ekipę rządową sytuacja w stoczni niemal się nie zmienia, choć
wiele się mówi o planach odbudowy przemysłu
okrętowego.
Wykorzystaliśmy
uroczystości rocznicowe „Solidarności” by w Sali BHP
spotkać się nie tylko z panem prezydentem Andrzejem Dudą oraz panią premier
Beatą Szydło oraz wieloma ministrami, ale także z
większościowym
właścicielem stoczni Siergiejem
Tarutą, który wraz z córką
Tatianą z tej okazji przyjechał do Gdańska. Podczas
nieoficjalnego spotkania ze
strony właściciela stoczni padło wiele przyjaznych
słów i deklaracji pomocy
Stoczni Gdańskiej. Nie tyle
w formie gotówkowej, lecz
decyzji pozwalających na
zwiększenie udziału skarbu
państwa w majątku GSG,
co pozwoliłoby na skuteczniejsze działania naprawcze,
z wykorzystaniem np. zamówień publicznych. W tym
zakresie, obok zgody właścicieli, potrzebne jest określenie kierunków w jakich ma
zmierzać stocznia. Wiadomo, że samodzielnie nie jesteśmy w tej chwili w stanie
budować kompletnie wyposażonych statków, ale możemy w ramach konsorcjum
utworzonego ze stocznią Nautą, która dysponuje naszymi
dawnymi terenami K3 i ze

stoczniami Grupy Remontowej podjąć się wspólnie
budowy np. promów, czy
innych jednostek. Takich deklaracji współpracy nie brakuje, miały na ten temat być
prowadzone rozmowy podczas Forum Ekonomicznego
w Krynicy, ale najistotniejsze jest, by przejść od słów
do czynów.
Bardzo ważną sprawą jest
wyposażenie
Ministerstwa
Gospodarki Morskiej w środki finansowe, pozwalające na
realne oddziaływanie na odbudowę przemysłu okrętowego. Zmiana struktury rządu,
przejęcie funkcji i inwestycyjnych możliwości resortu

Uważamy, że udział
państwa w spółce GSG
musi się zwiększyć, tak
by był to udział większościowy. Tylko wtedy
powstaną możliwości
realnego oddziaływania
na odbudowę przemysłu okrętowego. Wstępna zgoda właścicieli
stoczni na zwiększenie
udziału kapitało wego
państwa jest. Teraz
ważne, by nastał czas
realizacji tego zadania.

skarbu przez inne resorty, w
tym Ministerstwo Gospodarki
Morskiej, stwarza dla stoczni
korzystne perspektywy.
Istotną kwestią jest stworzenie perspektyw powrotu
GSG do dysponowania całym
terenem na Wyspie Ostrów.
Przejęcie części terenu przez
Pomorską Strefę Ekonomiczną w celu oddłużenia stoczni nie wydaje się zabiegiem
korzystnym dla dalszych
perspektyw stoczni. Na wyspie nie powinny lokować się
branże odległe od przemysłu
okrętowego.
Uważamy, że udział państwa w spółce GSG musi się
zwiększyć, tak by był to udział
większościowy. Tylko wtedy
powstaną możliwości realnego oddziaływania na odbudowę przemysłu okrętowego.
Warunkiem jest oczywiście
wyposażenie
Ministerstwa
Gospodarki Morskiej w odpowiednie środki.
Wstępna zgoda właścicieli
stoczni na zwiększenie udziału kapitałowego państwa jest.
Teraz ważne, by nastał czas
realizacji tego zadania.
Jesteśmy bardzo niezadowoleni z obecnego funkcjonowania osób pełniących
kierownicze funkcje w strukturach strefy ekonomicznej.
W pełni popieramy opinie
Jarosława Kaczyńskiego, że
ktoś musi zrobić porządek
z niewłaściwie obsadzonymi
ludźmi w różnych spółkach
skarbu państwa. Dotyczy to
również Pomorskiej Strefy
Ekonomicznej i wchodzących
w jej skład spółek. Poza płotami i uszczelnianiem ogrodzeń spółka Mediaoperator
działająca na terenie stoczni
nie robi nic istotnego, a jej ob-

fot. Paweł Glanert

Powtarzamy pytanie:
co dalej ze stocznią?
sada kadrowa jest wyjątkowo
nietrafna. Informowaliśmy o
tym w kolejnym liście prezesa PiS. Na terenie stoczni nie
brakuje ludzi wykształconych
i znających branżę, którzy z
powodzeniem mogą zastąpić
dotychczasowe nieudolne kadry.
Skoro mówię o sprawach
kadrowych, to muszę wspomnieć o budzącej protest
związku działalności jednego
z dyrektorów stoczni, mianowanego przez poprzednią
ekipę skarbu państwa z PO,
który etatowo pracuje w zakładzie konkurencyjnym, a u
nas pobiera też wysokie wynagrodzenie, mimo że od wielu miesięcy nie angażuje się
w sprawy stoczni. Niestety,
obecni przedstawiciele skarbu
państwa nie podjęli w tej sprawie żadnych kroków.
Stoczniowa „Solidarność”
w pełni popiera zamierzenia
obecnego rządku, plany odbudowy przemysłu okrętowego, zaangażowanie państwa
w zlecenia dla tego przemysłu. W sprawach generalnych
jesteśmy zgodni z zamierzeniami Rady Ministrów. Ale nie
możemy przymykać oczu na
często błędne decyzje kadrowe w obsadzie spółek skarbu
państwa, na niewłaściwy dobór powoływanych osób. To
są istotne szczegóły, mają one
wpływ na opinie załogi stoczni
o sprawach wyższego rzędu.
I dlatego musimy o tym mówić,
musimy domagać się zmian
wszędzie tam, gdzie obecne
personalia szkodzą nie tylko
stoczni, ale i opinii o sposobie
zarządzania państwem.
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Prezydent Andrzej Duda:
Nie da się zrobić wszystkiego od razu...
– Solidarność nagradza
medalami tych, którzy jako
młodzi licealiści w podziemiu
pomagali robotnikom, zbierali
pieniądze w ramach KOR, a
jednocześnie „Solidarność”,
czyli robotnicy wręczają pieniądze, czyli stypendia licealistom. Jakże inne czasy – mówił prezydent Andrzej Duda,
komentując wręczenie stypendiów gdańskiej „Solidarności”
i medali pamiątkowych dla
Antoniego Macierewicza i
Piotra Naimskiego współzałożycieli KOR.
– ”Solidarność” to dla mnie
wielka legenda dążenia do
wolności, dążenia do sprawiedliwości, do normalności
– powiedział w Sali BHP Andrzej Duda.
I nawiązując do ducha
miejsca przypomniał:
– W 1980 roku miałem 8
lat. To czasy, które dla mojej córki – urodzonej w 1995
roku – są absolutną abstrakcją,
czymś niewyobrażalnym. Jak
w dowcipie, gdy ojciec opowiada dziecku o tamtych czasach, że w sklepie były puste
półki, rozumiesz? A dziecko
odpowiada: „Puste półki w całym Tesco?!”. To są realia dzisiejszej młodzieży. Młodzież
zawdzięcza to że Polska się
zmieniła państwu na tej sali,
także Lechowi Wałęsie, którego nie ma na sali, a który jest
na historycznym zdjęciu.
To zdjęcie i te postulaty,
które są tutaj obok mnie – 21
słynnych postulatów, są nie
tylko postulatami wolności,
bo jest tu o przywróceniu
praw i o zniesieniu cenzury,
ale to były postulaty godnego
życia – mówił prezydent.
– Wielkim zwycięstwem
„Solidarności”, jak mówił
prezydent Lech Kaczyński,
było to, że powstał ruch, który
od PZPR był niezależny, który

6

Rozwaga i

był niezależnym samorządnym związkiem zawodowym.
Pierwszym za żelazną kurtyną. Pierwszym i jedynym, do
którego natychmiast zapisało
się 10 mln ludzi w 37 mln państwie. Jakaż była siła pragnienia wolności i przekonania w
walce o swoje prawa. Ta siła
pozwoliła później duchowi
„Solidarności”
przetrwać
mimo czarnych dni stanu
wojennego, mimo kolejnych
aresztowań, internowań, bicia,
gróźb, biedy, strachu o rodzinę
przetrwać – przypomniał Andrzej Duda w przemówieniu z
okazji 36. rocznicy podpisania
Porozumień sierpniowych:
– Chylę dziś czoła jako
prezydent przed wszystkimi
bohaterami tamtych czasów.
Bo wiele wycierpieliście. Niektórzy zginęli, a niektórzy po
prostu siedzieli w więzieniu.
Wycierpieliście Wy i Wasze
rodziny. Patrzę na Andrzeja
Kołodzieja, na Bogdana Borusewicza, na Andrzeja Gwiazdę
i panią Joannę Dudę-Gwiazdę
– patrzę i dziękuję, że możemy się spotkać w radości, już
w 36 rocznicę Solidarności.
– Wiem, że drogi polityczne potoczyły się różnie – ale
toczą się w wolnej Polsce, toczą się w ramach demokracji.
Spieramy się. Ale mnie poza
tym, co mogłem przeczytać
i co opowiedział mi ojciec,
powiedział najwięcej Lech
Kaczyński, który także był
uczestnikiem tych zdarzeń i
tamtego pięknego ruchu „Solidarności”.
Ruchu, który narodził się z
wielkiej jedności, jaką zobaczyliśmy w 1979 roku, kiedy
przybył Jan Paweł II. Nagle
się okazało, że w milionach
przyszli na spotkania z Ojcem Świętym robotnicy, inteligenci i stanęli obok siebie.

Zorientowali się, że podobnie
myślą, że jest jeden klucz tej
pięknej wspólnoty – dodał Andrzej Duda.
– „Solidarność” to wielka wspólnota walki o wolną,
niepodległą, suwerenną ojczyznę. Ale to także wspólnota, o której Ojciec Święty
mówił: Solidarność to jeden i
drugi, razem, jeden z drugim
w sprawach najważniejszych.
Cieszę się, że na tej sali jesteśmy razem, choć mamy
różne poglądy i ugrupowania.
Jeżeli dziś mówią, że nie da
się budować wspólnoty, bo są
podziały polityczne – one są i
będą, raz głębsze, raz płytsze,
ale są kraje, gdzie są znacznie
głębsze niż u nas. To standardy demokracji. Ale ważne jest
to, byśmy mieli punkty wspólne, które są powszechnie szanowane i niekwestionowane.
Ta sala, to miejsce, to zdjęcie,
ten znak – dlatego dziękuję że
jesteśmy tutaj razem – mówił
Duda.
Andrzej Duda nawiązując
do wcześniejszych związkowych wystąpień zauważył, że
Sala BHP to też miejsce, gdzie
ludzie władzy mogą usłyszeć
gorzkie słowa. „Solidarność”
spełnia swoją rolę w państwie
demokratycznym.
– Nasza gospodarka ze społeczną gospodarką rynkową na
razie nie ma wiele wspólnego,
ale zaczyna mieć. Dzięki działaniom rządu i pani premier
Szydło. Panie przewodniczący, dziękuję, że wspomniał
Pan o ustanowieniu od 1
stycznia nowego pułapu płacy
minimalnej. Dziękuję, że Pan
o tym wspomniał: to była decyzja rządu, parlamentu, moja.
Ta płaca jest wyższa niż były
oczekiwania związków zawodowych. Dlaczego? Bo chodzi
o to, by podnieść poziom życia Polaków, by ludzie mogli

godnie żyć także pod względem materialnym, by Polska
była państem solidarnym.
Myśmy to obiecywali w
czasie ostatnich kampanii. I
będziemy to realizować konsekwentnie poprzez składanie ustaw o obniżeniu wieku
emerytalnego, poprzez ustawy takie jak ta podwyższająca płacę minimalną. Tak, to
są rozwiązania, które mają
prowadzić do tego, że Polska
będzie wreszcie państwem solidarnym.
„Solidarność” wręczając
dzieciom stypendia tworzy
pewną symbolikę.. To jest to,
co powinno się dziać w polskim państwie. Wyrównywanie szans – temu służy wysoka płaca minimalna, wysoka
stawka godzinowa, temu służy program 500+, temu służy
program Mieszkanie+. To myślenie o Polsce, która ma być
Polską „Solidarności” i solidarności wewnątrzspołecznej.
Prośba do „S” instytucjonalnej – dziękuję za wyrozumiałość, za to, że obserwujecie te zmiany, uczestniczycie
w nich, proszę o czas. Proszę
o czas – pamiętajcie o tym,
że zobowiązania wyborcze
składa się na kadencję. Cztery
lata kadencji parlamentarnej,
zakładam, że 4 lata rządu, 5
lat prezydenta. Proszę, byście
dali spokojnie pracować. Nie
da się zrobić wszystkiego naraz. Każdy z państwa, mam
nadzieje, to rozumie. Cele
będą realizowane po kolei, na
tyle, na ile starcza możliwości. Po to, by najważniejsze
postulaty, które jeszcze nie są
zrealizowane – były wreszcie
zrealizowane. Proszę, byście
tak na to popatrzyli – po 36
latach jest próba ofensywnego
zrealizowania tych postulatów
– apelował prezydent.

fot. Paweł Glanert

Pogrzeb „Inki” i „Zagończyka”

36 rocznica Porozumień Sierpniowych

h. Wspomnienia z myślą o przyszłości

fot. Paweł Glanert

Gdańscy
stoczniowcy
na Jasnej
Górze

20 tysięcy
ludzi pracy
w Częstochowie
17 i 18 września z pielgrzymką do Częstochowy
przybyło ponad 20 tysięcy ludzi pracy z całej Polski.
– Jesteście ludźmi ciężkiej
pracy, ale swój wysiłek odnosicie do Boga. Od was uczymy
się tej pięknej postawy czynienia sobie ziemi poddaną, z
szacunkiem dla darów Nieba
– powiedział do zebranych na
Jasnej Górze przeor o. Marian
Waligóra. Region Gdański reprezentowali m.in. Krzysztof
Dośla, przewodniczący ZRG
i jego zastępca Roman Kuzimski. Jak zawsze przybyły
liczne grupy stoczniowców
i portowców z Gdańska oraz
Gdyni pod swoimi sztandarami. Do etosu pracy odwołał
się w liście adresowanym do
pielgrzymów prezydent Andrzej Duda. – Praca jest podstawowym i najważniejszym
źródłem bogactwa, siły, a w
konsekwencji także niezależności każdego narodu – napisał prezydent.
Lider NSZZ” S” Piotr Duda
ponowił apel o ograniczenie
handlu w niedzielę. – Walczymy, aby na nowo przywrócić
godność pracownikowi, aby
niedziela była dla Boga i dla
rodziny. Wielu członków naszego związku chciałyby być
z nami tutaj, na pielgrzymce,
ale muszą być w pracy, tylko
dlatego, że przez ostatnie 27
lat transformacji wartości nam
się wywróciły – przypomniał
Piotr Duda.
Patronem pielgrzymki był
śp. ks. Roman Kotlarz, a mottem jego słowa: „Starałem
się w swoich słowach mówić
o was i mówić za was”. To
on błogosławił robotników i
robotnice Radomia, idących
pod gmach KW PZPR w
1976 r., a dwa miesiące później padł oﬁarą „nieznanych
sprawców”, bo nie usłuchał
ich ostrzeżenia by „zamknął
mordę”.

Odeszła Aleksandra Olszewska

Zmarła gospodyni
Placu Solidarności
2 września, po ciężkiej chorobie, zmarła Aleksandra
Olszewska, legendarna gospodyni Placu Solidarności. Opiekowała się placem i historyczną drugą
bramą stoczni od 1980 roku, prowadziła kiosk
z pamiątkami „Solidarności”.
– Tak jak Ala pielęgnowała
pomnik
Poległych
Stoczniowców, tak nikt nie
potrafił – mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”.
– Każdy listek był pozbierany, wszystko było uprzątnięte.
Ona była taka Babunia nasza. Chociaż nie pracowała w
stoczni, traktowaliśmy ją jak
swoją. Nawet na wycieczki z
nami jeździła...
W stanie wojennym pani
Aleksandra Olszewska, układała z kwietów pod pomnikiem czwarty krzyż, dbała by
wokół pomnika był porządek.
Nie raz i nie dwa dochodziło
do scysji z milicjantami. Ale
zdecydowanie pani Ali przydawało się niekiedy i w latach
późniejszych. Gdy broniła
np. napisu „Solidarność”, zasłaniającego przywrócony do
celów filmowych dawny napis
im. Lenina...
W 2012 roku opowiadała o
tym Arturowi S.Górskiemu z
„Magazynu Solidarność”. Oto
fragmenty relacji sprzed 4 lat:
– W 2012 roku trzeba
było znów zawalczyć o „Solidarność” w miejscu, gdzie
ten Związek się narodził. A
wszystko przez Lenina na
bramie nr 2 dawnej stoczni.
Dzielna z Pani kobieta, która
nie dała ruszyć „Solidarności”…
– Cóż mi mogą zrobić? Nie
daliśmy się w stanie wojennym. Nie damy się i teraz. Ja

tu mam oko na wszystko. Jak
ten Lenin nad bramą się pojawił, to czułam, że coś z tym
miastem jest nie tak, że komuś
przy tym odbiło. „Solidarności” ruszyć nie pozwoliłam i
nie pozwolę. Żeby to jak najdłużej było, ale wie pan – nie
wiadomo, jak to będzie.
– Na razie imię Lenina,
wodza bolszewików, zniknęło
pod „Solidarnością”…
– I niech tak zostanie. To
taki symbol, czyż nie? Ja tu
jestem od trzydziestu lat. To
jest moje miejsce. Ja tutaj tyle
lat pielęgnowałam, kwiaty
układałam. I po tylu latach nie
pozwolę na Lenina.
– Przepędziła Pani tych, co
mieli polecenie „Solidarność”
zerwać. Emocje w Pani zagrały?
– Jak przyjechali ściągać
ten napis „Solidarność” wieczorem, to tak się zdenerwowałam, tak nakrzyczałam. „A
co wy tu chcecie. Nie pozwolę
i już! Na pewno nie!”. Tak
byłam zdenerwowana, że do
tych z Zieleni, co przyjechali napis zdjąć, podeszłam i
powiedziałam: Nie właźcie
na drabinę, bo was wywalę
z tej drabiny. Takie we mnie
emocje były. Oni te kamizelki swoje założyli. Popatrzyli,
pogadali. I tyle. Ludzie wyszli
z kościoła i dalej mi gratulować: Obroniła pani „Solidarność”. Tak mi mówili. Teraz to
nasi studenci pilnują, by nocą
„Solidarności” nie ściągnęli.
Mam tu swoich chłopaków

(śmiech). Pilnują mnie i „Solidarności”. Na tym placu i wokół tego placu się wychowali.
– Wie Pani, kto tę akcję z
zakryciem Lenina przeprowadził?
– Po co ludziom nieprzyjemności? Mało to kłopotów?
Policja już o piątej nad ranem
się pojawiła. Strażnika z przemysłowej ochrony trzymali
godzinę na komisariacie, bo
szarfa „proletariusze wszystkich krajów” znad bramy
zniknęła.
– W 1980 roku imię Lenina
nad bramą było. To może warto było taki napis przywrócić?
– A co Lenin miałby tutaj
do roboty? To nie jest nasza
historia. Nie pozwolę, póki
ja tu jestem. Niech się zastanowią ci, którzy takie pomysły leninowskie podsuwają,
a potem jeszcze chcą zrzucić
„Solidarność”, by Lenina odsłonić.
– Lenin wiecznie żywy.
Może to duch bolszewików do
Gdańska zawitał?
– To go przepędzimy. Ale
wie pan, coś mi tu nie grało.
Ten nowy dyrektor ECS, co
się obok nas buduje, z Berlina
sprowadzony – Basil Kerski.
Czy to on rozumie to miejsce?
Po co go Adamowicz sprowadzał? Potem się zaczęła ta
historia. Dziwię się prezydentowi, bo pana prezydenta Adamowicza to znam i w kościele
go widuję, u Świętego Jakuba na mszach świętych. On i
50 złotych na tacę rzuci, a ja
złotówkę. Taka między nami
różnica, ale co wspólnota, to
wspólnota. A tu mu coś z Leninem odbiło. Kto sobie uroił
tego Lenina?
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W GSG Towers

szą, wydajniejszą pracę. Do
obecnie stosowanego systemu
konieczne jest wprowadzenie
korekty polegającej na ustaleniu precyzyjnej tabeli wynagrodzeń, wraz z widełkami
płacowymi dla każdego zawodu, zarówno w GSGTowers
jak i Stoczni Gdańskiej. Tabele takie powinny stać się dokumentem prawnym w GSG, tak
by każdy pracownik wiedział
jakie przy jego kwalifikacjach
i uzyskanej ocenie należy się
wynagrodzenie. Takie tabele
byłyby też czynnikiem motywacyjnym do zdobywania
wyższych kwalifikacji, poszerzania wiedzy zawodowej
i ogólnej, co w konsekwencji
przy systematycznie prowadzonych ocenach pracowników dawałoby im szanse na
kolejne przeszeregowanie.
W tej sprawie Komisja
Zakładowa „Solidarności” w
GSGTowers wystąpiła z wnioskami do Zarządu. Komisja
uważa, że w chwili obecnej,
gdy tabela wynagrodzeń prawnie nie istnieje, a jest jedynie
dokumentem pomocniczym,

Z przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności” GSGTowers Bogdanem Bartosewiczem
i wiceprzewodniczącym komisji Dariuszem Tyburą
rozmawiamy o aktualnych, nurtujących pracowników sprawach. Należą do nich wciąż oczekiwane
regulacje w sprawie dodatku stażowego, a także
korekty do systemu oceny pracowników, określające szczegółowe widełki tabeli wynagrodzeń dla
poszczególnych zawodów.

skiem, by od 1 stycznia 2017
roku wprowadzić dodatek
stażowy za lata przepracowane w GSGTowers na takiej
samej zasadzie jak w Stoczni
Gdańsk, co spowoduje unifikację przepisów w całej
Grupie. Dodatkową korzyścią
– tak dla pracowników jak i
dla stoczni będzie wyraźne
podkreślenie czynnika motywacyjnego, nagradzającego
za przywiązanie do zakładu
pracy.
Drugim problemem, który podnoszony jest przez
pracowników
GSGTowers,
to brak precyzji w systemie
ocen pracowników, przeprowadzonej na wiosnę tego
roku – dodaje Dariusz Tybura.
Oceny te decydują o przeszeregowaniach pracowników,
motywują ich do podnoszenia
kwalifikacji, do starań o lep-
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o czym powiadomiła „Solidarność” po kontroli Państwowa
Inspekcja Pracy i ma charakter
jedynie wytycznych dla działu kadr, który sam decyduje
o wysokości wynagrodzenia,
związki zawodowe powinny
być stroną w zatwierdzaniu
wysokości wynagrodzeń. Zatwierdzenie to musi mieć charakter komisyjny, z możliwością odwołania się.

Jeszcze o wyjazdach za 1 zł

fot. Paweł Glanert

Problem ze stażem pracy
– mówi Bogdan Bartosewicz
– polega na tym, że pracownikom, którzy przeszli ze Stoczni Gdańskiej do GSGTowers
dodatek za staż pracy wliczono w stawkę zaszeregowania,
podczas gdy w stoczni był
waloryzowany wraz ze zwiększeniem minimalnej pensji.
Od 1 stycznia minimalna pensja podniesiona zostanie do
2000 zł. Efekt tego jest taki,
że pracownicy stoczni, którzy
przeszli do GSGTowers stracą z braku waloryzacji 56,25
zł. A przecież prezes Zarządu
Stoczni wielokrotnie zapewniał pracowników, że przejście ze stoczni do GSGTowers
odbędzie się dla każdego bez
strat finansowych... Dlatego
też Komisja Zakładowa „Solidarności” w GSGTowers
wystąpiła do Zarządu z wnio-

fot. Paweł Glanert

Dodatek stażowy
i ocena pracowników

W poprzednim numerze „Rozwagi” pisaliśmy o wyjazdach promocyjnych sobotnio-niedzielnych za 1 zł, co spotkało się ze zrozumiałym zainteresowaniem naszych czytelników. To nowa forma świadczenia związkowego – mówi
Karol Guzikiewicz. W tym roku pierwszy taki wyjazd jest
do Chmielna, lista uczestników została już zamknięta. W następnych wyjazdach uczestniczyć będą mogły kolejne osoby, ale już nie te, które były w Chmielnie. Zainteresowanie
tą formą wyjazdów jest duże, niektórzy martwią sie czy się
„załapią”, ale nie ma obaw, do czerwca przyszłego roku będzie jeszcze niejedna okazja, a chętnych mniej o 80 osób,
które już uczestniczyły w wyjeździe do Chmielna.
Chcemy też – dodaje Karol Guzikiewicz – w przypadku
atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych – wprowadzić preferencję dla osób które jeszcze nie uczestniczyły w takich
wycieczkach.

Raj podatkowy Neely Kroes
Kilka dni temu światowa
grupa dziennikarzy śledczych
ujawniła kolejną ilość materiałów tym razem z raju podatkowego na Bahamach, z
których między innymi wynika, że unijna komisarz Neelie
Kroes oprócz zajęcia w komisji Europejskiej w tym samym
czasie kierowała zarejestrowaną tam spółką. Oto skrót artykułu Zbigniewa Kuźmiuka,
zamieszczonego na portalu
tysol.pl.
Z tych dokumentów wynika, że w latach 2000-2009
Kroes była dyrektorem spółki
Mint Holdings Limited, choć
kodeks postępowania KE zakazuje komisarzowi wykonywania jakiejkolwiek działalności dodatkowej.
Nie jest jasne na razie
czym zajmowała się kierowana przez nią spółka, ale już
sam fakt, że przez prawie 10
lat kierowała spółką z raju
podatkowego i jednocześnie
była komisarzem ds. konkurencji w latach 2004-2010 i w
latach 2010-2014 komisarzem
ds. cyfryzacji, jest dosłownie
dyskwalifikujący.
Neelie Kroes od 2014
roku komisarzem już nie jest
ale w związku, że przez ponad 2 kadencje piastowała tę
funkcję, przez 3 lata do roku
2017 włącznie, pobierze ok.
360 tysięcy euro odprawy, a
w związku z ukończeniem 62

lat pobiera także sowitą emeryturę ponad 51 tysięcy euro
rocznie.
Komisarz Neelie Kroes
pamiętamy w Polsce szczególnie, ponieważ w 2009 roku
podjęła ostateczną decyzję o
konieczności zwrotu przez
stocznie w Gdyni i w Szczecinie udzielonej im wcześniej
przez rząd pomocy publicznej,
rząd Donalda Tuska od tej decyzji się nie odwołał i obydwie
stocznie ogłosiły upadłość.
Przyjechała
wprawdzie
wtedy do Polski i spotkała
się nawet ze stoczniowcami
(m.in. w Stoczni Gdańsk), ale
w otoczeniu ochroniarzy i policji niezwykle hardo broniła
swojej decyzji, nie przyjmująca ani argumentów ekonomicznych ani tym bardziej
społecznych.
Przypomnijmy , że sprawa
stoczni w Gdyni i Szczecinie została przesądzona już
w momencie kiedy Komisja
Europejska, zażądała zwrotu
wcześniej udzielonej im pomocy publicznej, i nie było
sprzeciwu rządu Tuska wobec
tej decyzji, czego wyrazem
mogłoby być jej zaskarżenie
do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości.
Donald Tusk mimo tego,
że swoją karierę polityczną
zawdzięczał w jakimś sensie stoczniowcom Wybrzeża
Gdańskiego, wtedy kiedy po-

jawiły się kłopoty z przyjęciem przez KE programów
restrukturyzacyjnych stoczni,
w gronie swoich najbliższych
współpracowników stwierdził
„niech szlag trafi te stocznie”.
Później kiedy zaczął się już
proces ich ostatecznej likwidacji w jednym z wywiadów
radiowych pytany o sukcesy
swojego rządu powiedział, że
jednym z nich jest to, że nie
dopłacamy już do stoczni.

Komisarz Neelie Kroes
pamiętamy w Polsce
szczególnie, ponieważ
w 2009 roku podjęła
ostateczną decyzję o
konieczności zwrotu
przez stocznie w Gdyni i
w Szczecinie udzielonej
im wcześniej przez rząd
pomocy publicznej,
rząd Donalda Tuska od
tej decyzji się nie odwołał i obydwie stocznie
ogłosiły upadłość.
Rząd Tuska przyjął tzw.
specustawę stoczniową na
podstawie, której zwolniono
w obydwu stoczniach ponad
8 tysięcy pracowników (wypłacając im odszkodowania),
firmy związane z Platformą
zarobiły spore pieniądze na
ich przekwalifikowaniach (w
dużej mierze nieskutecznych),

a majątek został podzielony na
niewielkie składniki i zbyty w
trybie przetargowym.
Do tej pory po terenach
stoczniowych w Gdyni i w
Szczecinie hula wiatr (dopiero
rząd Prawa i Sprawiedliwości
przyjął a Sejm uchwalił ustawę o odbudowie przemysłu
stoczniowego), a teraz okazuje się, że komisarz która
podejmowała w tej sprawie
decyzję w tym samym czasie
łamała unijne prawo i kierowała spółką zarejestrowaną w
raju podatkowym.
Zbigniew Kuźmiuk

Ruszył portal internetowy tysol.pl
– Zarówno nowy Tygodnik Solidarność jak i nowy portal są
skierowane do wszystkich, którzy opowiadają się za polską racją stanu, sprawiedliwością społeczną i szukają mediów, które
reprezentowałyby ich jako pracowników – tłumaczy Krzysztof
Świątek, redaktor naczelny Tygodnika. – Szczególnie myślimy
o ludziach młodych, bo to oni są zatrudniani na tzw. „śmieciówkach”, często bez prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego,
płatnego urlopu, kredytu i emerytury. Chcemy reprezentować
polskich prekariuszy, czyli wykluczonych na rynku pracy.
Świątek dodaje, że Tysol skierowany jest również do tych,
których wkurzają poglądy Nowoczesnej, PO, Balcerowicza. –
Im chcemy dawać odpór, czasem w satyrycznej formie.

– Na pewno nie będziemy zamykali się w tematyce związkowej, chociaż oczywiście będzie dla nas nadzwyczaj istotna –
mówi Cezary Krysztopa, redaktor zarządzający portalem. - Stąd
specjalny dział „Związek”. Światopoglądowo będziemy w oczywisty sposób wyrazicielami nauki Kościoła katolickiego. Jak zawsze patriotyczni, wierni tradycji i sprawdzonym wartościom.
Gospodarczo raczej nieliberalni, ale reprezentujący pewne spektrum poglądów.
Redaktor podkreśla, że jest świadom odpowiedzialności jaka
ciąży na dziennikarzach oraz wartości marki, jaką portal reprezentuje. – Postaramy się nie zawieść – podkreśla - Będziemy
wkurzać, wzruszać, a przede wszystkim rzetelnie informować.
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Zapraszamy!

Sylwester na promie Stena Line
i rejs do Karlskrony
Rozmowa z Robertem Gwoździowskim
– Choć to dopiero wrzesień,
mamy bardzo atrakcyjną propozycję spędzenia Sylwestra – na
morzu, na pokładzie i w luksusowych pomieszczeniach promu Stena Line – mówi Robert
Gwoździowski, niestrudzony
organizator solidarnościowych
turystycznych wyjazdów, które
cieszą się coraz większą popularnością wśród pracowników
stoczni. Właściwie to są dwie
propozycje w jednym – sylwestrowa noc na pokładzie promu
na Zatoce Gdańskiej, a dla chętnych – niedzielny, noworoczny,
rejs do Karlskrony z powrotem
do Gdyni we wtorek.
Sylwester na Zatoce Gdańskiej – to niezapomniane wrażenie, widać z pokładu promu całe
Trójmiasto, o północy tysiące
rakiet, feeria świateł od Oksywia
po Sobieszewo. Zaraz po życzeniach noworocznych na pokładzie promu odbędzie się pokaz
ogni sztucznych. Bal sylwestrowy trwał będzie w trzech salach restauracyjnych na promie,
kuchnia Steny Line znana jest
ze swej atrakcyjności, do tańca
grać będą doskonałe orkiestry,
w przerwach odbywać się będą
różnorodne pokazy artystyczne.
I to wszystko za jedyne 310 złotych od osoby, bez względu na
to czy ktoś się zdecyduje tylko
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na bal sylwestrowy i w południe
opuści prom, czy też weźmie
udział w noworocznym rejsie do
Karlskrony. Różnica jest jedynie
w możliwości skorzystania w
roku 2017 z socjalnej dopłaty
do wycieczki zagranicznej. Rejs
do Karlskrony jest dofinansowywany z funduszu socjalnego
i ci, którzy się zdecydują na ten
atrakcyjny wyjazd muszą się liczyć z tym że w roku 2017 nie
będą mogli skorzystać z kolejnego dofinansowania.
Zapisy chętnych na spędzenie Sylwestra na promie i na
wyjazd do Karlskrony odbywają się do końca października w
Sekretariacie Komisji MIędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, tel.
769 – 15 – 00. Organizatorzy
przewidują, że dojazd do portu
promowego w Gdyni odbędzie
się specjalnymi autobusami, tak
by uczestnicy balu nie musieli
korzystać z prywatnych samochodów.
Uczestnicy noworocznego
rejsu do Karlskrony będą mieli
do dyspozycji te same kabiny w
których przygotowywali się do
Sylwestra, a do tego – jeżeli sił
starczy – możliwość uczestniczenia w nocnych tanecznych
szaleństwach po zwiedzaniu
Karlskrony.

Andrzejki 2016
w Jastrzębiej Górze
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność organizuje w ostatni weekend listopada 2016 atrakcyjny wyjazd
do ośrodka wczasowego Zew Morza w Jastrzębiej Górze
połączony z szaloną zabawą andrzejkową.
Wyjazd nastąpi w piątek, 25 listopada, powrót w niedzielę 27 listopada 2016. Koszt pobytu: pracownicy Stoczni,
GSGTowers, GSGSerwis – 140 zł od osoby, osoby towarzyszące – 260 zł od osoby; pracownicy prowadzący działalność gospodarczą i indywidualni – 380 zł od osoby.
Na naszą andrzejkową ofertę składa się:
l 2 noclegi w przytulnych pokojach
l wyżywienie w szwedzkich bufetach (od kolacji w piątek
do obiadu w niedzielę)
l możliwość korzystania z kompleksu basenowo – saunowego
W piątkowy wieczór organizatorzy proponują paniom w
SPA do wyboru: masaż kręgosłupa – 20 min., masaż stóp –
20 min. lub masaż twarzy – 20 min.
Dla pań i panów – wieczór przy ognisku grilowym
z akordeonistą i beczką piwa.
Zapisy i wpłaty w kasie związku „Solidarność”. Dodatkowe informacje: tel. 503 199 538

Ten film trzeba zobaczyć

„Smoleńsk”

– Smoleńsk zmienił nasze
życie, najboleśniej doświadczyły tego rodziny, ale też
my wszyscy. Teraz żyjemy w
nowej rzeczywistości. Kiedy
państwo zawiodło, wielu z nas
dziennikarzy dokumentalistów,
ludzi kultury, postanowiło się
upomnieć o prawdę. Przy powstawaniu filmu pomogło wielu ludzi dobrej woli. I dla nich
też należą się brawa – mówił
do zgromadzonych w Teatrze
Wielkim przed projekcją filmu
Jan Pospieszalski. Wcześniej,
w jednym z wywiadów, reżyser
Andrzej Krauze powiedział:
– Tragedia smoleńska stała
się najważniejszym wydarzeniem w III RP, najtragiczniej-

Materiały promocyjne

W poniedziałek, 5 września, wieczorem w Teatrze
Wielkim w Warszawie odbyła
się uroczysta premiera filmu
„Smoleńsk”. Wśród gości byli
prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz prezes
Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W uroczystej premierze wzięli również
udział członkowie rodzin ofiar
smoleńskiej tragedii, ministrowie – m.in. minister kultury
Piotr Gliński, minister rozwoju
Mateusz Morawiecki, minister
obrony narodowej Antoni Macierewicz i marszałek Senatu
Stanisław Karczewski, a także
twórcy oraz odtwórcy głównych ról w filmie.

szą chwilą w polskiej historii od
czasu II wojny światowej. Stała
się wydarzeniem, które wpływa
na los dzisiejszej Polski i życie
Polaków w sposób niebywale
silny. Które nas podzieliło bardzo głęboko. Dlatego próba
zmierzenia się z tym tematem
jest nie tylko wielkim wyzwaniem, ale i obywatelskim obowiązkiem twórcy. Ten film jest
moim najbardziej osobistym
filmem – dodawał Krauze.
W obsadzie „Smoleńska”
znaleźli się, m.in.: Beata
Fido, Maciej Półtorak, Redbad Klijnstra i Jerzy Zelnik
oraz odtwórcy ról pary prezydenckiej – Lech Łotocki
i Ewa Dałkowska. „Smoleńsk” powstał na podstawie
scenariusza autorstwa Antoniego Krauze, Tomasza Łysiaka, Macieja Pawlickiego
i Marcina Wolskiego.
Po premierze „Smoleńska”
Jarosław Kaczyński był wyraźnie wzruszony. – To jest film,
który po prostu mówi prawdę –
stwierdził. – Mówi prawdę poprzez zręczną intrygę fabularną, ale przede wszystkim mówi
prawdę o Smoleńsku. I to jest
coś niesłychanie ważnego. Zapraszam każdego Polaka, który
chce znać prawdę, aby ten film
zobaczył.

„Smoleńsk”, który wszedł
na ekrany 9 września, w pierwszy weekend obejrzało 107,7
tysięcy widzów. 21 września,
w trzecim dniu Festiwalu Filmowego w Gdyni, „Smoleńsk”
na specjalnym pokazie obejrzeli
akredytowani goście. Dyrektor
artystyczny festiwalu Michał
Oleszczyk, w pełnej sali gdyńskiego Multikina mówił: Podejmując decyzję o projekcji
chciałem wskazać na Gdynię
jako możliwe miejsce spotkania
i dialogu. Film i tragedia smoleńska dzieli nas jako naród.
Jestem pewien, że Gdynia jest
stołem, przy którym spotkamy
się, aby rozmawiać.
Reżyser „Smoleńska” Antoni Krauze powiedział: Ten
film był najbardziej niezależny,
nikt nam niczego nie próbował narzucać, a dla mnie było
to ciekawe doświadczenie...
Długi czas z innymi Polakami
byłem oszukiwany, wmawiano
mi rzeczy nieprawdopodobne.
Po roku zdałem sobie sprawę,
że mam do czynienia z manipulacjami, dlatego w taki sposób
zrealizowałem ten film. Mam
nadzieję, że wygra prawda.
Nie podzieliła nas katastrofa,
a kłamstwo po katastrofie.
Po trzech tygodniach film
„Jak zostać kotem” został zdetronizowany jako najpopularniejsza produkcja weekendu
w sieci Multikino. Tym razem
najlepszy okazał się debiutant,
„Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauze – podał portal
naekranie.pl.
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Sylwester na promie „Stena Line”

fot. Kazimierz Klasa

Niecodziennego sylwestra 2016/17 proponuje stoczniowa „Solidarność” zapraszając chętnych na pokład
promu „Stena Line”. Oferta obejmuje zarówno całonocną zabawę w restauracjach promu jak i propozycję
noworocznego rejsu do Karlskrony. O szczegółach czytaj na str. 14.

