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Stocznia Gdańska

Stocznia Gdańsk przejęcie przez skarb państwa powitała widokiem odnowionej tzw. ubotowni, w której będą się
mieściły: ośrodek szkolący załogę w obsłudze nowoczesnych maszyn instalowanych w spółce, a być może także
warsztaty okrętowej szkoły zawodowej, kształcącej kadry dla rozwijającej się produkcji okrętowej.
fot. Karol Guzikiewicz

Stoczniowy piknik na dobry początek
Towers. Z nowym Zarządem
przystępujemy do dalszych
działań i przygotowania, podobnie jak w innych firmach
podlegających ARP, dobrego
planu rozwojowego. Chodzi o
to, by precyzyjnie zdecydować
co zrobić, jakie modernizacje podjąć, jakie środki na to
przeznaczyć by osiągnąć stabilność finansową, a następnie
jak podnosić wydajność, przywracać konkurencyjność na
W miejscu, gdzie do końca roku ma powstać pierwsza
płyta montażowa, na której
będą mogły być budowane
statki i konstrukcje stalowe,
w dwa tygodnie po całkowitym przejęciu stoczni i GSG
Towers przez skarb państwa
od strony ukraińskiej, Zarząd
zaprosił wszystkich pracowników spółki na słoneczny
piknik, symbolicznie rozpoczynający nowy, miejmy
nadzieję że korzystny, etap
w działalności firmy. Na spotkanie przybył też wiceprezes
Agencji Rozwoju Przemysłu Andrzej Kensbok, który
włożył wiele wysiłku w pozytywne zakończenie wielo-

światowych rynkach i ustabilizować zakład tak, by stał trwale
i mocno na własnych nogach.
Przywracanie rentowności, to
niełatwy okres. Liczymy na
państwa pomoc w tej działalności, liczymy na cierpliwość
i zrozumienie, z nadzieją że
wspólnie osiągniemy sukces,
że firma będzie trwale zarabiać
coraz większe pieniądze, którymi będzie mogła się dzielić
z załogą.

miesięcznych pertraktacji ze
strona ukraińską.
– Bardzo jest mi miło –
mówił wiceprezes ARP Andrzej Kensbok – że w tak
piękny, słoneczny dzień możemy się razem cieszyć, że tak
trudna transakcja odzyskania
stoczni wreszcie się zakończyła. Trwało to długo, ponad rok, chciałbym państwu
podziękować za cierpliwość i
wytrwałość. Bo niestety, nie
wszyscy byli zainteresowani
tym, by ta transakcja szczęśliwie dobiegła końca. Ale
udało się i jesteśmy teraz jako
Agencja Rozwoju Przemysłu
stuprocentowym udziałowcem Stoczni Gdańskiej i GSG

Roman Gałęzewski

Liczymy na wzrost wynagrodzeń
Najważniejszą sprawą po
przejęciu stoczni przez skarb
państwa są inwestycje i nowy
system płac – mówił Roman
Gałęzewski, przewodniczący
stoczniowej „Solidarności”,
na spotkaniu z członkami
Prezydium związku. Pierwsze inwestycje mogą przynieść efekt w grudniu, pierwsza płyta montażowa ma być
skończona w tym terminie.
Zamówione są już w Finlandii urządzenia do cięcia
i obróbki blach cienkich, w
jednej z najlepszych firm na
świecie w produkcji takich
urządzeń. Jest natomiast
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pewna kontrowersja w sprawie przygotowywania zmian
w systemie płac. Zarząd zamierza wynająć doświadczoną firmę, która na podstawie statystyk, zarówno w
regionie, jak i w kraju miałaby przedstawić propozycje
zmian. Zarząd twierdzi, że
efekty będą szybsze niż gdybyśmy zrobili to sami. Jest
podstawowa zgoda co do zasad nowego systemu: ma on
być bardzo prosty, mieć tylko
kilka zmiennych, premia ma
być ograniczona do 10 proc,
a reszta pieniędzy powiększy
płace podstawowe.

W stoczni było do tej pory
tak, że im kto bliżej Zarządu
był, to miał lepsze wynagrodzenie. Szczególnie występowało to w GSG Towers,
gdzie istniało wiele umów
budzących nasze zastrzeżenia.
Obecnie, umowy które budziły najwięcej naszych zastrzeżeń, zostały wypowiedziane.
Zmiany w systemie wynagrodzeń mają być zakończone do
końca października.
Ważne jest, że nikt z naszych właścicieli, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, nie
zakłada, że wynagrodzenia
w stoczni mogą być niższe niż

w innych gdańskich stoczniach. Pierwsze spotkanie
w sprawie nowego systemu
płac ma się odbyć już w początkach sierpnia.
Nowe życie produkcyjne stoczni rozpocznie się w
momencie kiedy zakończone
zostaną działania w zakresie
nowych inwestycji, a także
wejdzie w życie nowy system płacowy. We wszystkich
rozmowach z naszym właścicielem, Agencją Rozwoju
Przemysłu, zakłada się że poziom wynagrodzeń w naszej
stoczni nie będzie niższy niż
w „Remontowej”.

Stocznia Gdańsk jednym z filarów
polskiego przemysłu okrętowego
ARP przejmuje pełną kontrolę nad Stocznią Gdańsk i GSG Towers. To kolejny krok w realizacji
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wdrażanej przez rząd premiera Mateusza
Morawieckiego
Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A. odkupiła 81,05 proc.
akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz
50 proc. udziałów GSG Towers
Sp. z o.o. od firmy Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o., kontrolowanej przez ukraińskiego
inwestora Serhija Tarutę. Tym
samym dawna kolebka Solidarności ma szansę stać się
jednym z filarów przemysłu
stoczniowego w Polsce.
ARP posiadała wcześniej
18,95 proc. akcji Stoczni
Gdańsk i 50 proc. udziałów
w stowarzyszonej GSG Towers,
producencie wież do elektrowni wiatrowych. Od 19 lipca br.
100-proc. właścicielem Stoczni Gdańsk i GSG Towers są
spółki z grupy ARP. Transakcja
uzyskała wcześniej wszystkie
niezbędne zgody korporacyjne
i formalno-prawne m.in. zgodę
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na dokonanie
koncentracji udziałów GSG
Towers poprzez spółki z Grupy ARP (w przypadku Stoczni
Gdańsk taka zgoda nie była konieczna).
– Za nami bardzo długie
negocjacje. Po roku trudnych
rozmów udało się nam uzyskać
satysfakcjonujące warunki, które odzwierciedlają wartość obu
firm. Teraz musimy szybko podjąć działania rozwojowe związane z realizacją biznesplanu,
aby odbudować ich potencjał
i konkurencyjność, wykorzystując koniunkturę w branży
stoczniowej i energetyce wiatrowej, zwłaszcza morskiej. Stocznia Gdańsk ma szansę stać się
jednym z filarów przemysłu
stoczniowego w Polsce, a zara-

zem stabilnym miejscem pracy,
dającym satysfakcję zatrudnionym. Z kolei GSG Towers wykorzysta w pełni swój potencjał
produkcyjny – mówi Andrzej
Kensbok, p.o. prezesa ARP S.A.
Zarząd ARP starannie przygotował się do inwestycji w aktywa stoczniowe. Podstawą decyzji inwestycyjnej były prace
analityczne, planistyczne zmierzające do opracowania biznes
planów związanych z działalnością w sektorze stoczniowym.
Od połowy kwietnia ukraiński
inwestor, zgodnie z podpisanym pod koniec marca br.
porozumieniem
wstępnym,
tzw. term sheet, zrezygnował
z desygnowania członków zarządów, oddając tymczasowo
kontrolę operacyjną polskiemu
udziałowcowi. Nowo powołane wówczas zarządy Stoczni
Gdańsk i GSG Towers (są tożsame) rozpoczęły szczegółowy
przegląd działalności spółek,
w tym identyfikację barier
wzrostu, tak by przygotować dla
nich realną, strategię rozwoju.
– Odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego jest bardzo
ważna w kontekście Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, Premiera Mateusza
Morawieckiego, w której realizację jako Grupa PFR jesteśmy od początku mocno
zaangażowani. Samo przejęcie
Stoczni Gdańsk i GSG Towers
ma dla nas charakter biznesowy, oparty o rzetelne analizy
i dobrą koniunkturę na rynku
stoczniowym. W obu firmach
chcemy, po przeprowadzonych
analizach, wprowadzić usprawnienia, od sposobu zarządza-

Wiceprezes ARP Andrzej Kensbok i prezes Przemysłowego
Związku Donbasu Siergiej Taruta podpisują porozumienie
o przejęciu przez stronę polską Stoczni Gdańsk i GSG Towers.
nia procesem produkcji, przez
system płacowy, do skutecznego pozyskiwania rentownych
kontraktów. Zarząd Stoczni
Gdańsk i GSG Towers przy naszym wsparciu, pracował nad
tym od trzech miesięcy. Teraz
swoje plany może zacząć realizować, a w ciągu kilku miesięcy
zaprezentować strategię rozwoju na najbliższe lata – dodaje
Andrzej Kensbok.

Przejęcie kontroli właścicielskiej przez ARP pozwoli w pełni
ustabilizować sytuację Stoczni
Gdańsk i GSG Towers, umożliwiając im dostęp do rynkowego
finansowania, niezbędnego do
prowadzenia bieżącej działalności, które przełoży się na wzrost
sprzedaży obu firm i zrównoważenie przychodów z kosztami.
W Stoczni Gdańsk i GSG Towers
pracuje łącznie prawie 860 osób.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)
to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności
(1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej
gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała
tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie
przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in.
przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także
w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.
ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie.
Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz
Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.
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Wiceprezes ARP Andrzej Kensbok o perspektywach stoczni

Chcemy zbudować firmę konkurującą
z najlepszymi spółkami europejskimi

Wiceprezes ARP Andrzej Kensbok
W Gdańsku mówi się, że
stocznia, tak naprawdę,
zaczyna istnieć od 19 lipca
2018 roku, po przejęciu jej
przez ARP. Czy zechciałby
Pan skomentować tę optymistyczną opinię pracowników spółki?
– Załogi Stoczni Gdańsk
i GSG Towers, były ważną
stroną całego procesu negocjacyjnego, nic więc dziwnego, że po bardzo trudnych
negocjacjach wszyscy oddychamy z ulgą. To na pewno
nowy rozdział w historii tych
spółek, który pozwoli na
uruchomienie planu rozwoju i nowe inwestycje. Przed
nami bardzo dużo pracy.
Zarząd Stoczni Gdańsk
i GSG Towers od kilku miesięcy pracował nad planem
usprawnienia procesów
produkcji, doskonaleniem
systemu płacowego, sposobem pozyskiwania rentownych kontraktów. Jaka
będzie rola ARP w realizacji tych zamierzeń, jaka jest
Pana ocena tych planów?
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– Rzeczywiście, prace trwają już od jakiegoś czasu, proszę
jednak pamiętać, że dopiero
przejęcie całkowitej kontroli nad SG i GSG Towers daje
nam zielone światło na wprowadzanie planowanych zmian.
Liczymy, że pozwolą one na
zdobycie nowych kontraktów
i zapewnią pracownikom stabilność zatrudnienia. Dlatego
między innymi pracujemy
nad uporządkowaniem sytuacji wewnątrz firm: chodzi tu
przede wszystkim o spójny system wynagrodzeń i formę zatrudnienia. To bardzo ważne,
żeby załoga wiedziała, że idziemy w jednym, wspólnym kierunku. Z zarządami spółek jesteśmy w bieżącym kontakcie,
wszystkie projekty są wspólnie
konsultowane i analizowane.
Rola ARP jest tu szczególna, bo
to spółki z grupy kapitałowej
ARP uczestniczyły w transakcji
odkupienia stoczni. To dla nas
ważne aktywa, które zamierzamy potraktować priorytetowo,
choćby w perspektywie przyszłych inwestycji.

Modernizacja stoczni
wymagać będzie inwestycji,
zwłaszcza pozyskania nowoczesnych maszyn i urządzeń,
adaptacji hal i terenów znajdujących się w gestii PSSE.
Jakie będzie w tym zakresie
wsparcie ARP?
– Agencja Rozwoju Przemysłu, poza działaniami
związanymi z transakcją nabycia akcji i udziałów, istotnie
zaangażowała się w proces
opracowywania biznesplanu
nowego przedsięwzięcia, nazwanego roboczo Projektem
Bałtyk. To dla nas podstawa
do opracowywania szczegółowych zadań operacyjnych
oraz harmonogramów. Zaplanowane działania reorganizacyjne będą finansowane zarówno ze sprzedaży zbędnych
zasobów znajdujących się w
posiadaniu spółek jak i z nowego finansowania udzielonego spółkom na warunkach
rynkowych. Nie wykluczamy
również zaangażowania podmiotów zewnętrznych.
Zarówno Agencja Rozwoju Przemysłu jak i spółki z
grupy, blisko współpracują z
PSSE przy planie rewitalizacji terenów postoczniowych.
W maju podpisaliśmy list intencyjny, zakładający powołanie zespołu zadaniowego,
który będzie współpracował
przy projekcie i udzieli merytorycznego wsparcia całemu przedsięwzięciu. Strony
uzgodniły także przyszły dostęp do płyty montażowej należącej do PSSE.
Program modernizacji
stoczni wiąże się z jej zwiększonym udziałem w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera

Morawieckiego. Jakie będą
działania ARP dla pozyskiwania przez stocznię rentownych kontraktów z puli
Skarbu Państwa?
– Naszym głównym zadaniem jest zbudowanie
samodzielnego
podmiotu
zdolnego do konkurowania
z wiodącymi europejskimi
spółkami, w sektorze stoczniowym, konstrukcji stalowych oraz wież wiatrowych.
Jestem przekonany, że zaplanowane inwestycje zapewnią
konkurencyjność i rentowność obu spółkom. Oczywiście, równolegle do przedsięwzięć inwestycyjnych, na
bieżąco wspieramy współpracę wewnątrz Grupy ARP
i pośredniczymy w nawiązywaniu relacji biznesowych
z podmiotami zewnętrznymi.
Widzimy także perspektywy
na rynku energetyki wiatrowej. Dlatego chcemy, żeby
GSG Towers włączyła się
w budowę pierwszej morskiej
farmy wiatrowej w Polsce.
Prowadzimy już wstępne rozmowy wśród potencjalnych
kontrahentów (m.in. z Polską
Grupą Energetyczną). Pan
premier Mateusz Morawiecki
był i jest na bieżąco informowany o całym procesie i spiera nas w tych wysiłkach.
ARP osiągnęła znaczące
efekty w restrukturyzacji
spółek Skarbu Państwa
(m.in. Cegielskiego). Czy
zechciałby Pan przedstawić
bliżej efekty tej działalności
i metody postępowania?
Pierwszym
warunkiem
zakończenia z sukcesem procesu restrukturyzacji jest zidentyfikowanie menedżerów,
którzy widzą szanse i nie boją

Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

się wyzwań. Kluczowe jest też
przekonanie załogi, że warto
pójść nową drogą. To często
proces trudny, ale nam się udaje. Następnym krokiem jest
odbudowanie wiarygodności
u klientów i odzyskanie rynku
oraz odpowiednia dyscyplina
kosztowa i poprawa efektywności produkcji. Problemy wielu restrukturyzowanych przez
ARP firm wynikały właśnie ze
złej organizacji produkcji, co
wpływało na wysokie koszty
i wysoką cenę finalną produktów, które przegrywały w porównaniu z konkurencją.
Po tym etapie wstępnej
stabilizacji można myśleć
o rozwoju strategicznym,
o szansach w perspektywie 2
lat i dłuższej. To bardzo ważne, żeby firma nie tylko stanęła na nogi, ale również stała się konkurencyjna i zaczęła
przynosić stabilne zyski.
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, jest tu rzeczywiście dobrym przykładem.
Przypomnę, że jeszcze trzy lata
temu spółce groziła upadłość,
a jej portfel zamówień wynosił
niecałe 100 mln zł. Dzisiaj H.
Cegielski jest ważnym graczem
na rynku. Pod koniec lutego
br. spółka podpisała kontrakt
z PKP Intercity na wyprodukowanie 55 wagonów o wartości
prawie 500 mln zł. To obecnie największe zamówienie
w portfelu „Cegielskiego”. Warto wspomnieć, ze cały portfel
zamówień spółki to ponad
1 mld brutto. Nowe zamówienia są efektem optymalizacji kosztów w spółce i konsekwentnej realizacji planu
restrukturyzacji rozwojowej.
Takich firm w Grupie ARP
mamy kilka. To choćby Świętokrzyskie Kopalnie Surowców
Mineralnych, czy Przewozy
Regionalne. Historia restrukturyzacji tych spółek jest najlepszym dowodem na skuteczność naszego działania.
Dziękuję za rozmowę
Jacek Mach

Gdańsk, dnia 17 lipca 2018 roku

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej

LIST OTWARTY
Szanowny Panie Prezesie,
Szanowny Panie Premierze,
w imieniu pracowników Stoczni Gdańskiej dziękujemy za osobiste zaangażowanie i okazane wsparcie w realizacji
bardzo trudnego przedsięwzięcia odbudowy potencjału rozwojowego naszej stoczni, którego pierwszymi efektami jest sukces w postaci uregulowania struktury właścicielskiej naszej stoczni poprzez wykup udziałów od inwestorów ukraińskich przez ARP z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz rozpoczęcie programu inwestycyjnego
stoczni we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jesteśmy przekonani, że bez Panów determinacji
i woli politycznej, działania mające na celu odbudowę nowoczesnej produkcji stoczniowej w Stoczni Gdańskiej nie
byłyby podjęte, a transakcja wykupu stoczni nie zostałaby przeprowadzona. Dzisiejszy dzień jest dla naszych pracowników krokiem milowym w kierunku rozwoju Stoczni Gdańskiej jako producenta statków, wież wiatrowych
i konstrukcji stalowych w oparciu o najnowsze technologie.
Pragniemy podkreślić kluczową rolę w tym projekcie i podziękować za wsparcie także Panu Pawłowi Borysowi, Prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju, który w lutym 2017 roku zainicjował opracowanie nowej strategii rozwoju dla
Stoczni Gdańskiej oraz rozpoczął negocjacje z inwestorami ukraińskimi w sprawie uregulowania struktury właścicielskiej. Pan Prezes przez ostatnie dwa lata był zawsze z pracownikami Stoczni Gdańskiej w trudnych momentach.
Zaangażowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Pana Prezesa Pawła Borysa osobiście było i pozostaje
kluczowe dla powodzenia całego procesu restrukturyzacji i realizacji strategii rozwoju naszej stoczni. Dziękujemy
także Zarządowi ARP z Grupy PFR, za przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów w Stoczni Gdańsk. Jesteśmy
przekonani, że odbudowa potencjału przemysłowego, w tym w ramach Stoczni Gdańskiej, jest ważnym elementem wdrożenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres transformacji ustrojowej w Polsce nie był łaskawy dla Stoczni Gdańskiej – kolebki ruchu społecznego NSZZ
„Solidarność”, który doprowadził do przemian w Polsce po 1989 roku. Stocznia to z jednej strony symbol ludzi zaangażowanych w ciężką pracę, ale także gotowych do poświęcenia w walce o wolność i godne życie wszystkich
Polaków. Stocznia Gdańska reprezentuje potencjał gospodarczy, a jednocześnie posiada wartość historyczną dla
naszego społeczeństwa. Nie można mówić o sprawnym i silnym Państwie, jeżeli nie dba ono o takie symbole,
a niestety w wielu momentach działalności stoczni w ostatnich 30 latach tak właśnie było. Jeszcze w 1988 roku
Rząd Mieczysława Rakowskiego postawił bez uzasadnienia Stocznię Gdańską w stan likwidacji, ale załoga walczyła
latami o przetrwanie. W 1996 roku za Rządu Włodzimierza Cimoszewicza doszło do postawienia stoczni w stan
upadłości. Pomimo tego kontynuowaliśmy produkcję w ekstremalnie trudnych warunkach. Dopiero Rząd Prawa
i Sprawiedliwości w 2006 roku spowodował wdrożenie nowego planu rozwoju stoczni, w tym pozyskanie inwestora ukraińskiego, który dostarczył stoczni ponad 300 mln złotych kapitału. Pomimo pozytywnych początków tej inwestycji, ostatnie lata ujawniły szereg wyzwań, którym nie mógł podołać obecny inwestor, a przy biernej postawie
ówczesnego Rządu początkowy rozwój stoczni ponownie został zahamowany. Wpływ na trudną sytuację stoczni
mają także strukturalne zmiany na światowym rynku produkcji stoczniowej, które powodują, że strategia Stoczni Gdańskiej i spółki GSG musi być oparta o nowe technologie, nowoczesne metody zarządzania oraz produkty
o wyższej wartości dodanej i odpowiednią ofertę edukacyjną. Tak kompleksowe podejście gwarantuje osiągniecie
sprawności i efektywności. Polskie stocznie mają olbrzymi potencjał rozwoju w produkcji wyspecjalizowanej, a pracownicy naszej stoczni posiadają wysokie kompetencje, aby taką rentowną produkcję realizować.
Jako pracownicy Stoczni Gdańskiej wyrażamy nadzieje, że proces odbudowy potencjału przemysłowego naszej
stoczni, rozpoczęty jeszcze w 2006 roku, obecnie będzie mógł zostać w pełni zrealizowany. Sukces Stoczni Gdańskiej może być symbolem udanej transformacji gospodarczej w Polsce, opartej o nowoczesne sektory usług, ale
także najnowsze technologie przemysłowe i wykwalifikowany potencjał ludzki. Aby taki cel osiągnąć jako pracownicy deklarujemy wolę bliskiej współpracy z nowym właścicielem. Stocznia Gdańska potrzebuje wdrożenia nowych
inwestycji w bliskiej współpracy z PSSE oraz Grupą PFR, które pozwolą wykorzystać istniejący potencjał rynku i zasobów ludzkich. W tym zakresie deklarujemy pełne zaangażowanie w zapoczątkowany projekt budowy Kampusu
edukacyjnego STOCZNIA. Sukces gospodarczy stoczni to także ochrona i wzmocnienie dobrego imienia Stoczni
Gdańskiej, jako symbolu ważnego dla Polaków. Dziękujemy za podjęcie wysiłków celem zrealizowana tej ważnej
misji gospodarczej i społecznej.

Karol Guzikiewicz

Inwestycje i nowy system płac
w tym okrętowej, zapewnienia wszystkim zatrudnionym
odpowiedniej ilości stałej pracy, uzyskiwanie systematycznych przychodów, co zapewni porównywalne z rynkiem,
a zwłaszcza z naszymi sąsiadami z Remontowej, zarobki. Dla GSG Towers bardzo
ważna jest odbudowa rynku
wieżowego, mamy już informacje, że produkcja wież powróci wcześniej niż zakładano. Wiadomo jednak, że wieże
nie będą jedynym profilem
produkcyjnym stoczni. Należy podejmować produkcję
wszystkich elementów, które
są opłacalne i przede wszystkim powrócić do budowy stat-

powstać dwie płyty montażowe, jedna powstanie wzdłuż
hali 33 do końca tego roku,
pod warunkiem że usunięty
zostanie poniemiecki bunkier. Na tej płycie mają być
budowane od nowego roku
zakontraktowane już nadbudówki. Druga płyta montażowa powstanie wzdłuż
Nabrzeża Trawlerowego. Na
tych płytach montażowych
będzie można budować statki o dłgości do 150 m, ich
elementy jak nadbudówki,
a także inne konstrukcje stalowe. Przebudowana i wyposażona w nowe urządzenia
będzie hala 33, w której będą
mogły być budowane statki o

ba uczciwie powiedzieć, że
gdyby osiem lat temu nie było
Ukraińców to Stoczni Gdańskiej też by nie było. Platforma
Obywatelska zlikwidowałaby
Stocznię Gdańską podobnie
jak stocznie w Gdyni i Szczecinie. Natomiast strona ukraińska słabo zarządzała firmą,
źle inwestowała, nie miała
pomysłu na rozwój. Rozstaliśmy się w zgodzie, ale mamy
świadomość że to jest dopiero
pierwszy etap odzyskiwania
stoczni. Następnym etapem
będzie odbudowa produkcji,

ków. Być może trzeba będzie
zatrudniać do wyposażenia
statków firmy zewnętrzne, natomiast na pewno konieczne
będą nowe inwestycje gwarantujące nowoczesne technologie w budowie kadłubów.
Obecne urządzenia w stoczni
mają po trzydzieści lat i więcej, są jeszcze sprawne, ale ich
wydajność, energochłonność,
precyzja i niezawodność nie
spełniają współczesnych wymagań.
Stawiane jest pytanie –
gdzie te statki budować? Mają

długości do 90 m. Te obiekty
znajdują się na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i będą wynajmowane przez stocznię.
Odnowiony jest już budynek
dawnego C2 (niegdyś W2),
tzw. ubotownia, mająca cechy
zabytku z dawnych lat. Znajdzie się tu centrum logistyczno – szkoleniowe, wyposażone w nowoczesne maszyny,
których obsługę poznawać
będą pracownicy stoczni. Być
może ulokowane tu będą też
warsztaty szkoły zawodowej,

FOT. pAWEŁ gLANERT

Walka o stocznię się nie
skończyła – mówi wiceprzewodniczący „Solidarności”
Karol Guzikiewicz. Podpisanie umowy z Ukraińcami
to dopiero pierwszy etap
prowadzonej walki o przyszłość spółki. Po ostatnich
wyborach parlamentarnych i
deklaracji Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza
Morawieckiego, że stocznia
zostanie odzyskana, po półtorarocznych, bardzo trudnych
i przeciągających się negocjacjach, pertraktacje zakończyły się sukcesem. Związek ze
stroną ukraińską nie dawał
już żadnej nadziei na restrukturyzację stoczni. Choć trze-
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która będzie niezbędna wraz
z rozwojem stoczni.
Jeżeli nie będzie inwestycji – nie będzie stoczni.
Mamy nadzieję że te inwestycje będą, bo tylko w ten sposób będzie można zapewnić
rozwój stoczni i osiągnięcie
przez nią wysokiego poziomu
techniczno – produkcyjnego.
Tylko w takich warunkach
nasza oferta produkcyjna
może być konkurencyjna na
rynkach światowych.
Pracowników
stoczni,
podobnie jak związki zawodowe, szczególnie interesuje
reforma płac. Oczekujemy na
nią od wielu miesięcy, zdarzały się nieporozumienia,
konflikty, ale mamy zapewnienie Zarządu, że do końca
października zostanie ona
przeprowadzona. Mówiąc w
skrócie: będzie to ujednolicenie i uproszczenie systemu
płacowego. Zarobki mają być
porównywalne z konkurencyjnymi firmami okrętowymi, zwłaszcza z sąsiadującą
Remontową, tak by nowi
pracownicy chcieli do nas
przychodzić. Jako związek zawodowy stawiamy zarządowi
dwa warunki: płaca powinna
być adekwatna do poziomu
rynkowego, inaczej mówiąc
taka jak w Remontowej.
Drugi warunek – to obniżenie udziału premii w kwocie
zarobku. Uważamy, że część
ruchoma zarobków,premia,
nie będzie stanowiła więcej
niż 20 proc. całości zarobku.
A dotychczas bywało, że premia sięgała nawet 70 proc...
Zarząd stoczni zapowiedział,
że wkrótce dostaniemy do
konsultacji propozycje nowego systemu płacowego, który
– jak już wspomniałem – ma
powstać do końca października.

Stocznia zaczyna nowe życie
W dwa tygodnie po zakończeniu ze stroną ukraińską pertraktacji o przejęciu Stoczni Gdańsk i GSG
Towers przez polski skarb państwa widać ożywienia zarówno w hali K1 jak i na Nabrzeżu Kaszubskim, gdzie powstaje nowa nadbudówka. Wkrótce
podjęte zostaną prace przy budowie dwóch płyt
montażowych i remoncie wielkiej hali 33.
fot. Paweł Glanert

Zwycięski strajk 1988
2 maja 1988 r. w Stoczni Gdańskiej ogłoszono strajk będący kontynuacją fali protestów rozpoczętych kilka dni wcześniej i rozprzestrzeniających się po całym kraju.
6 maja szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku
gen. Jerzy Andrzejewski zwrócił się do biskupa Tadeusza Gocłowskiego
z prośbą o mediację ze strajkującymi.
Następnego dnia rozpoczęły się rozmowy dyrekcji stoczni z Komitetem
Strajkowym, który wspierali Jarosław i Lech Kaczyńscy, Tadeusz Mazowiecki i Władysław Siła-Nowicki.
Wśród członków Komitetu Strajkowego trwały spory dotyczące kontynuacji strajku. Ostatecznie 9 maja zadecydowali oni, iż wobec braku
możliwości uzyskania porozumienia w sprawie realizacji postulatów
politycznych – przede wszystkim legalizacji „Solidarności” – nie należy
zawierać z przedstawicielami władzy żadnych porozumień.
10 maja około godz. 18.00 Komitet Strajkowy poinformował protestujących o decyzji przerwania strajku bez podpisania porozumienia.
Dwie godziny później ze stoczni w milczeniu wymaszerował w kierunku kościoła św. Brygidy pochód ponad tysiąca strajkujących. W pierwszym szeregu szli trzymając się pod ręce m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz
Mazowiecki oraz przewodniczący Komitetu Strajkowego Alojzy
Szablewski.
Szczególnie ważny był fakt, iż dużą część strajkujących stanowili ludzie
bardzo młodzi, będący w czasach „Solidarności” z lat 1980-81 dziećmi.
Majowy strajk w Stoczni Gdańskiej kontynuowany był w sierpniu. Jego
skutkiem było podjęcie rozmów z władzą, które doprowadziły do okrągłego stołu i w konsekwencji do upadku systemu komunistycznego.
W 30. rocznicę strajków 1988 i 38. rocznicę strajku 1980 zapowiedzino
w końcu sierpnia uroczystości w Gdańsku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

fot. Paweł Glanert

w Stoczni Gdańskiej

Zakopane:
w górach
i pod ziemią
9 dni w Zakopanem i okolicach spędziło w czerwcu 48
pracowników stoczni wraz z rodzinami. Bogaty program
pobytu, choć troche zależny od pogody, pozwolił na
poznanie Drogi Papieskiej w Tatrach, spływ Dunajcem,
kąpiel w termach chochołowskich, zwiedzanie kopalni soli
w Bochni, modlitwę w sanktuarium św. Jana Pawła II. Nie
brakowało biesiad przy góralskiej muzyce i spacerów z widokiem na góry. O zadowoleniu świadczą uśmiechnięte
twarze uczestników – mówi inż. Stanisław Jagoełło, który
kierował wycieczką.
Zdjęcia: Bohdan Skrzek

BHP

Ręczne prace transportowe
Dział Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy wraz z Społecznym Inspektorem Pracy rozpoczyna
cykl artykułów na temat bezpieczeństwa wykonywanych
prac w naszej Stoczni. Chcemy
aby w każdym kolejnym wydaniu poruszane były najbardziej
istotne tematy związane z naszym bezpieczeństwem.
Zgodnie z polskim prawem pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i
organizacyjne zmierzające do
wyeliminowania
ręcznych
prac transportowych.
Pamiętajmy! W razie braku
możliwości wyeliminowania
ręcznych prac transportowych,
pracodawca – w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń
związanych z wykonywaniem
tych czynności – jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt
pomocniczy oraz środki
ochrony indywidualnej.
Praca dorywcza – przemieszczanie
przedmiotów,
ładunków lub materiałów nie
częściej niż 4 razy na godzinę,
jeżeli łączny czas wykonywania
tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,
Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę, po nierównej
powierzchni, pochylniach lub
schodach, których maksymalny
kąt nachylenia przekracza 30o,
a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości,
na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:
1) przy pracy stałej – 20 kg dla
mężczyzn i 8 kg dla kobiet,
2) przy pracy dorywczej – 30
kg dla mężczyzn i 12 kg dla
kobiet.

Dopuszczalne masy podnoszonych i przenoszonych ładunków dla różnych
kategorii pracowników
Kobiety
w ciąży lub
w okresie
karmienia
dziecka
piersią

Młodociani

Rodzaj
pracy

Mężczyźni

Stała

13

12

3

12

8

Dorywcza

50

20

5

20

14

Przenoszenie przedmiotów,
których długość przekracza
4 m oraz masa przekracza 30
kg dla mężczyzn i 20 kg dla
kobiet, powinno odbywać się
zespołowo, pod warunkiem
aby na jednego pracownika
przypadała masa nieprzekraczająca:
1) przy pracy stałej – 25 kg dla
mężczyzn i 10 kg dla kobiet,
2) przy pracy dorywczej – 42
kg dla mężczyzn i 17 kg dla
kobiet.
Niedopuszczalne jest :
• zespołowe przemieszczanie
przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg
• ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg dla mężczyzn i
12 kg dla kobiet na wysokość powyżej 4 m lub na
odległość przekraczającą
25 m
Nie wolno zatrudniać do
prac transportowych osób o:
• Słabym wzroku
• Głuchych
• Cierpiących na choroby
serca
• Zawroty głowy
• Nadmiernej otyłości

Zasady prawidłowego
przenoszenia ciężarów
• Należy trzymać ciężar tak
blisko ciała, jak to tylko
możliwe gdyż obciążenie

Kobiety

wzrasta wraz z odległością
między ciężarem a pracownikiem
• Najlepiej jeżeli ciężar znajduje się na pewnej wysokości (wys.30-40 cm)nad
ziemią, wtedy łatwo podnosić nie zginając kręgosłupa
• Należy się starać, aby jak
najkrócej trzymać ciężar w
rękach
• Podczas podnoszenia trzeba minimalizować ruchy
tułowia/pochylenie, skony,
skręcania
• Przenosić ciężar na opuszczonych rękach, gdyż
dźwiganie ciężaru przy
zgiętych w stawie łokciowym rękach dwukrotnie
zwiększa obciążenie zaangażowanych mięśni
• Przedmiot dźwigany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika
Organizując ręczne prace
transportowe, należy brać pod
uwagę konieczność unikania
ręcznego przemieszczania
przedmiotów, gdy:
• przedmiot jest zbyt ciężki,
za duży, nieporęczny lub
trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami,
• przedmiot jest niestabilny
ma tendencję do wygina-

Chłopcy

•

•

•

•

•

Dziewczęta

nia się lub obwijania wokół tułowia pracownika
lub jego zawartość może
się przemieszczać lub
ogranicza pole widzenia
pracownika
przedmiot jest usytuowany
tak, że wymaga trzymania
lub operowania w odległości od tułowia pracownika,
kształt lub struktura przedmiotu może powodować
urazy u pracownika, zwłaszcza w przypadku kolizji,
przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko poprzez skręt
tułowia, o kąt większy
od 45° lub wykonywania
czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,
stanowisko pracy lub jego
otoczenie uniemożliwia
przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej
pozycji ciała pracownika,
powierzchnia jest niestabilna lub nierówna, stwarzająca zagrożenie przy
poruszaniu się lub śliska w
zetknięciu ze spodem obuwia pracownika lub podłoga i powierzchnia robocza
mają różne poziomy, co
wymusza przemieszczanie
przedmiotów na różnych
wysokościach.
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Jesienią wybory samorządowe

Paweł
Adamowicz:
Dobry, zły
czy brzydki?
Prezydent Gdańska z pewnością nie boi się budzić kontrowersji. Zaciekle występuje przeciwko obecnej władzy – broni
sądów, trybunałów i chętnie reprezentuje postulaty liberalnej lewicy. Jedni nazywają go pogardliwe „Budyniem”, dla
innych jest obrońcą demokracji i krzewicielem postępowych
„europejskich wartości”. Wielu gdańszczan wciąż go popiera;
w ciągu prawie dwóch dekad rządzenia grzechów popełnił
jednak sporo, dostarczając swoim przeciwnikom narzędzi
do bolesnego grillowania go. Czy jesienią Paweł Adamowicz
przedłuży swój mandat o kolejne 4 lata?
Na łamach „Tygodnika Solidarność” Robert Wąsik podejmuje temat prezydentury
Pawła Adamowicza. Redaktor sporą część tekstu poświęca na tzw. „Układ Gdański”,
punktuje liczne grzechy i
zaniedbania
urzędującego
prezydenta, stawia pytanie o
jego wierność dziedzictwu
Solidarności, na który prezydent bardzo chętnie się
powołuje, a także pokrótce
przybliża sylwetkę kontrkandydata z ramienia PiS – Kacpra Płażyńskiego. Czy starcie
młodego mecenasa z Pawłem
Adamowiczem bądź też Jarosławem Wałęsą będzie swoistą
walką Dawida z Goliatem?
Zamieszczamy w „Rozwadze”
obszerne fragmenty interesujacej analizy jaką przedstawił
w końcu czerwca „Tysol”.

O układzie gdańskim
Już prawie dwadzieścia
lat mija od czasu, gdy Paweł Adamowicz objął urząd
prezydenta miasta Gdańska.

12

Rozwaga i

Dla jednych tak długie rządy
są dowodem na skuteczność
polityka; inni jako przyczyny
sukcesu wskazują pewnego
rodzaju zabetonowanie lokalnej sceny politycznej. Podnoszone są głosy informujące o istnieniu swoistej siatki
wpływów, która obecnie ma
zarządzać Grodem Neptuna.
„Układ gdański”, bo o nim
właśnie mowa, to określenie
formalnych i nieformalnych
powiązań między obecnymi
władzami Gdańska a różnymi
grupami interesu ze szczególnym naciskiem na środowiska deweloperskie, a w innych
wydaniach także związane z
wymiarem sprawiedliwości,
częścią prokuratorów, a nawet są zarzuty, że być może
i sędziów. (...) Przez wiele
lat nie mówiło się o układzie
gdańskim, o korupcji gdańskiej, o uwikłaniu czołowych
polityków z tego miasta w
kryminalne afery, dlatego
że Gdańsk był pod ochroną,
jako miejsce zamieszkania

Lecha Wałęsy, z Gdańska
pochodził premier Donald
Tusk. Kto miał się odezwać? –
pytał opozycjonista z czasów
PRL Krzysztof Wyszkowski
w programie „Bez retuszu” na
antenie TVP Info. Wskazał,
że układ obejmuje wszystkie
rejony i struktury: samorządowe, miejskie, finansowe...
– czytamy w tekście. Sprawę
specjalnie dla „TS” komentuje Andrzej Skiba, politolog
i prezes Instytutu Debaty Publicznej z Gdańska:
– Nie jest żadną tajemnicą,
że jeśli ktoś rządzi długo, to
tworzy wokół siebie swoisty
dwór, który składa się z wielu
formalnych i nieformalnych
powiązań (...) Spora część
klasy politycznej rządzącej
Polską w latach 2007-2015
wywodziła się z Gdańsku lub
miała tu swoje akcje. Chodzi
o środowisko tzw. gdańskich
liberałów, zaangażowanych
w Kongres Liberalno-Demokratyczny, związanych z
częścią Unii Demokratycznej
i Unii Wolności. To są środowiska Donalda Tuska – tłumaczy Andrzej Skiba.
Dowodów na istnienie
„układu gdańskiego” nie ma,
a dla niektórych komentatorów jest to jedynie hasło
publicystyczne wymyślone
przez media. Lecz porażająca bierność służb i instytucji państwowych choćby

w przypadku afery Amber
Gold rodzi pytania, czy taka
działalność byłaby możliwa
bez roztoczenia nad nią parasola ochronnego zarówno
na szczeblu lokalnym, jak i
państwowym. Pojawiają się
hipotezy, że piramida finansowa nieprzypadkowo powstała właśnie w Gdańsku,
wskazując, że to właśnie panujący w tym mieście układ
umożliwił prowadzenie takiej działalności... – czytamy
w tekście.

Grzechy
Pawła Adamowicza
– Paweł Adamowicz jest
nie do przyjęcia. Dla mnie to
przypadek polityka skompromitowanego – powiedziała
przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zapytana, czy zamierza poprzeć
kandydaturę Adamowicza na
kolejną kadencję. Od prezydenta odcięła się również jego
macierzysta partia. – Niemożliwe jest, by kandydatem
PO na prezydenta Gdańska
był Paweł Adamowicz – poinformował Grzegorz Schetyna.
Co tak bardzo pogrążyło prezydenta? Może posiadanych
36 kont bankowych, może
wizyta CBA w gdańskim ratuszu, może niejasne oświadczenia majątkowe za lata
2010-2012, ws. których toczy
się postępowanie w prokura-

Na bakier z ideałami „S”
Paweł Adamowicz, występując jako prezydent, często
powołuje się na dziedzictwo
Solidarności. Sęk w tym, że w
swoich działaniach zaprzecza
solidarnościowym ideałom
zarówno w sensie społeczno-gospodarczym, jak i ideowym – mówi „Tygodnikowi
Solidarność” Adam Chmielecki, politolog i publicysta z
Gdańska.
Adamowicz przez wiele lat
był czołowym politykiem Platformy, najbardziej liberalnej i
antysolidarnościowej władzy
w Polsce po roku ’89. Od kilku lat pojawia się na Marszach
Równości, wspiera środowiska LGBT, a przecież dziedzictwo Solidarności wprost
wywodzi się z chrześcijaństwa
i nauki społecznej Kościoła
katolickiego (...) Program i
sukces Solidarności, ten wielki zbiorowy wysiłek Polaków,
Paweł Adamowicz redukuje
tylko do jednej postaci: Lecha
Wałęsy. Chciałbym, żeby miasto Gdańsk miało prezydenta,
który lepiej rozumie solidarnościowe dziedzictwo i na

nim buduje markę miasta –
komentuje Adam Chmielecki.

Walka Dawida z Goliatem?
Kacper Płażyński, kandydat na prezydenta miasta
Gdańska z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości, to syn
zmarłego w katastrofie smoleńskiej marszałka Macieja Płażyńskiego, aktywny
obywatelsko prawnik, który
mimo młodego wieku wypracował spory dorobek, jeśli chodzi o działalność społeczną, mający „czyste ręce”,
któremu nie można zarzucić
skompromitowania niejasnymi powiązaniami czy układami. Niektórzy porównują
jego sytuację z tą Andrzeja
Dudy – na początku kampanii wyborczej też niewielu
na niego stawiało, jednak on,
objeżdżając kraj i wsłuchując
się w głos wyborców, zyskiwał ich poparcie. Wydaje się,
że Kacper Płażyński podąża
podobną drogą... – pisze na
ten temat Robert Wąsik.
– Jak to kiedyś mówiono:
to co znamy,to się nam podoba – komentuje dr Krzysztof
Piekarski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. –
Adamowicz jest bardzo przewidywalny, a w ciągu 20 lat
pokazał znacznie więcej poza
tą ciemniejszą stroną. To on
wprowadził Gdańsk w XXI
wiek i ma wiele argumentów
potwierdzających, że jest się
czym pochwalić. Jego kontrkandydaci dopiero aspirują
do podobnej roli, nie mogą
wiele powiedzieć o swoich
doświadczeniach – stwierdził. Trudno jednak przewidzieć jak zachowa się elektorat Pawła Adamowicza teraz,
gdy następiło rozbicie lokalnej Platformy na stronników
prezydenta i osoby wierne
Grzegorzowi Schetynie.Ten
podział niewątpliwie ułatwia
zadanie kontrkandydatom,
a wejście kandydata PiS do
drugiej tury wyborczej wydaje się dość prawdopodobne...

Krzysztof Dośla
przewodniczącym Regionu
Gdańskiego w kadencji
2018–2022
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turze, a za które grozi mu do
3 lat więzienia. Może awaria
przepompowni ścieków na
Ołowiance, w wyniku której wpuszczono do Motławy
100-150 mln litrów ścieków?
Może nasilające się problemy z komunikacją miejską,
w której brakuje zarówno
kierowców, jak i pojazdów, a
pomysłów na wyjście z kryzysu nie widać? Może szerokie
przyzwolenie władz miasta
na kontrowersyjne inwestycje deweloperskie? Quattro
Towers, Bastion Wałowa, Forum Gdańsk, Gedania – przykłady inwestycji budzących
sprzeciw społeczników i
mieszkańców można mnożyć, a komentarzy, że interes
deweloperów w Gdańsku stoi
wyżej od interesu mieszkańców nie brakuje – pisze Robert Wąsik.

Krzysztof Dośla został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018–2022. Otrzymał
159 głosów delegatów na XVI
Walne Zebranie Delegatów
Regionu Gdańskiego NSZZ
„S”, które odbyło się 27 czerwca
2018 r. w historycznej Sali BHP.
Wśród gości WZD znaleźli się
m.in. wojewoda pomorski
Dariusz Drelich, pomorska
kurator oświaty dr Monika
Kończyk, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „S” Bogdan Biś, okręgowa inspektor pracy w Gdańsku
Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, przewodniczący
zaprzyjaźnionych
regionów
związkowych: słupskiego –
Stanisław Szukała i elbląskiego
– Grzegorz Adamowicz. Sprawozdanie z mijającej kadencji
przedstawili przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „S” Krzysztof Dośla i
przewodnicząca Regionalnej
Komisji Rewizyjnej Anna Woroniecka. Delegaci na WZD
przyjęli sprawozdanie przewodniczącego ZRG.
Wcześniej delegaci obejrzeli
specjalną prezentację podsumowującą kończącą się kadencję. Na plan pierwszy wybijały
się imponujące liczby: 31 nowo

powstałych organizacji związkowych, 3039 osób przeszkolonych
podczas 223 szkoleń związkowych, 3231 uczestników 10 projektów europejskich, 8445 udzielonych porad prawnych, 280
spraw sądowych prowadzonych
przez prawników z regionalnego
działu prawnego (80 proc. wyników korzystnych dla pracowników), 270 osób, które znalazły
pracę dzięki pomocy związkowego Biura Pracy, ponad tysiąc
informacji internetowych przygotowanych przez dziennikarzy
gdańskiej „S”, trzy tytuły wydawane w cyklu tygodniowym lub
miesięcznym („Magazyn Solidarność”, „Biuletyn Solidarność”,
„IBiS”), 16 organizacji związkowych, których przedstawiciele
71 razy pełnili służbę przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Walne Zgromadzenie Regionu Gdańskiego uchwaliło
12 stanowisk w najważnieszych kwestiach dla „Solidarności” na Pomorzu.
Roman Kuzimski – zastępca przewodniczącego, Stefan
Gawroński – skarbnik, Bogdan Olszewski – sekretarz,
Wojciech Książek, Zbigniew
Kowalczyk oraz Tadeusz Szymański – członkowie – tak
będzie wyglądało prezydium
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”.

Rozwaga i

13

31 maja 2018 zmarł w wieku 63 lat
ś.Vp.

Fryderyk Radziusz

Wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej,
nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel.
Pogrzeb Freda odbył się z udziałem setek stoczniowców 5 czerwca na Cmentarzu Łostowickim.
Msza Święta za duszę Zmarłego odprawiona została w kościele pw. św. Benedykty od Krzyża
w Gdańsku Ujeścisku.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają członkowie „Solidarności” Stoczni Gdańskiej.

Odszedł Fryderyk Radziusz
wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”

Fryderyk Radziusz był
powszechnie
lubianym
stoczniowcem,
oddanym
działalności w Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
W tym zakładzie, wówczas
jeszcze noszącym imię Lenina strajkował w maju 1988 r.
przeciwko reżimowi, domagając się jawnej działalności „Solidarności”. Bronił zakładu po
tym, jak ostatni premier PRL
Mieczysław F. Rakowski zdecydował o likwidacji Stoczni
Gdańskiej oraz w 1995 roku
po decyzji o ogłoszeniu upadłości tego zakładu i w 2000
roku, gdy część terenów stoczniowych została sprzedana
prywatnej spółce.
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Brał udział w manifestacjach, podpisywał apele, głośno wołał: „Grabarzom stoczni nie darujemy”. Wspierał
Komitet Obrony Stoczni, do
którego należał. Nie bał się
o swoje bezpieczeństwo.
Bronił zakładu pracy,
wbrew działaniom ówczesnego rządu i oczekiwaniom
Komisji Europejskiej, która
nakazała zwrot pomocy publicznej udzielonej stoczni,
co oznaczało jej bankructwo.
Przeciwstawiał się jawnie i
energicznie decyzjom władz
Miasta Gdańska, gdy te, wolą
prezydenta Pawła Adamowicza, wydały absurdalne
dyspozycje o przywróceniu
imienia wodza bolszewików.
Uczestniczył w sporze z prezydentem
Adamowiczem
(wówczas PO) przed bramą numer 2 i w zasłonięciu
napisu flagą „Solidarności”.
W końcu napis „im. Lenina”
został rękami związkowców
odpiłowany i usunięty z symbolicznego miejsca wraz
z repliką Orderu Sztandaru
Pracy. Jednak za to spadły na
niego represje. Musiał spotkać się z…ekipą śledczych.

Podpisał też list w obronie
metropolity gdańskiego, po
tym, jak w mediach ukazał
się paszkwil z kłamliwymi
oskarżeniami wobec ks. abp.
Sławoja Leszka Głódzia.
Fryderyk Radziusz do
Gdańska przyjechał za pracą
w latach 70., po ukończeniu
szkoły w Braniewie. Do końca życia pozostał wierny ideom „Solidarności”. Pozostanie takim w naszej pamięci.
W ostatnich latach Fred
zajmował się sprawami socjalnymi stoczniowców, był
sprawnym
organizatorem

wypoczynku i wycieczek zagranicznych, dzięki którym
setki stoczniowców i ich
rodzin zwiedziły niemal
wszystkie kraje europejskie.
Był inicjatorem corocznych
wyjazdów do Rzymu, spotkań z papieżem Polakiem,
a o jego śmierci pielgrzymek
do grobu św. Jana Pawła II.
Fryderyk Radziusz wiele
publikował na łamach „Rozwagi”, był autorem ciętych felietonów i popularnych wsród
stoczniowców krytycznych
komentarzy. Będzie nam brakowało jego sprawnego pióra.

Gdańscy stoczniowcy zwiedzają Gruzję

საქართველო ძალა ერთობაშია

Gdańscy stoczniowcy zwiedzają Gruzję
Wśród turystycznych ofert dla gdańskich stoczniowców
znalazła się w tym roku Gruzja. 40 pracowników Stoczni
Gdańsk i GSG Towers, wraz z rodzinami, wyruszyło samolotem do Kutaisi, by stamtąd rozpocząć atrakcyjną wycieczkę
po kraju, którego mieszkańcy od wieków darzą sympatią
Polaków. Nie tylko zresztą Polaków, jako że gościnność Gruzinów znana jest w całym świecie, a w połączeniu z kuchnią
gruzińską, tradycją biesiadowania i pięknymi krajobrazami,
stanowi niepowtarzalną atrakcję turystyczną. Nie brakuje
w Gruzji kontrastów, co widać na zdjęciach Lecha Górskiego: nowoczesna architektura przeplata się z rustykalnymi
obrazami dróg za miastem, po których swobodnie spacerują zwierzęta gospodarcze.
Podczas dwutygodniowego pobytu stoczniowcy zwiedzili
Kutaisi, Tbilisi i Batumi, mieli możliwość uczestniczenia w fakultatywnych wycieczkach (choć kosztujących dodatkowo
38 – 42 dolarów od osoby, wraz z kolacją), a także licznych
spotkań z Gruzinami, obejrzeli występy zespołów artystycznych i poznali gruzińskie tradycje, m.in podczas Festiwalu
rodzin gruzińskich.
zdjęcia: Lech Górski

