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Działacze KK "S" odpiłowali napis "im. Lenina"
znad bramy Stoczni
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SONDA: POLITYKA
Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "S" z szefem związku Piotrem
Dudą na czele odpiłowali napis "im. Lenina" znad bramy nr 2
Stoczni Gdańskiej. Napis wisiał tam od maja z inicjatywy
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (PO)
autor: Adam Warżawa
źródło: PAP/serwis
codzienny
Stoczniowcy odcinają
napis
+zobacz więcej zdjęć

Redakcja poleca:
Związkowcy ukryli
Lenina
Raz "Lenin", raz
"Solidarność"

Piotr Duda powiedział dziennikarzom, że Komisja Krajowa NSZZ
"Solidarność" zrobiła to, co do niej należało.

Czy wierzysz sondażom?
Tak, są dosyć miarodajne
Nie, ludzie w nich nie mówią prawdy
Nie, ich wynik zależy od tego, kto pyta
Nie obchodzi mnie to
Nie mam zdania

- Czujemy ulgę, bo to miejsce tworzyli ludzie, a nie Lenin i
Przeczytaj
prezydent Adamowicz (Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska
- też: Głosuj!
red.). To jest normalna rzecz, bo zbliżają się uroczystości
PO31
i PiS walczą o Chorwację
sierpnia, a przed każdymi uroczystościami się sprząta i myśmy po
Za przyjęciem Chorwacji do UE opowiadają
prostu posprzątali. Miejsce Lenina jest na śmietniku historii się wszystkie partie. Jednak mimo to czeka
nas w Sejmie polityczna awantura
wyjaśnił lider "S".
Działacze obradującej od dzisiaj w Gdańsku Komisji Krajowej "S"
planują jutro uczcić 32. rocznicę Sierpnia '80 złożeniem kwiatów
pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Duda ocenił, że teraz "nie ma wstydu". - Nie mogliśmy już na to
codziennie patrzeć i przekomarzać się z urzędnikami - że raz
zasłaniamy, raz odkrywamy - było to wszystko bez sensu. Jak widać Lenin nie jest wieczny i
mam nadzieję, że już tu nigdy nie powróci - nadmienił.
Odpiłowywanie liter za pomocą tarczy elektrycznej trwało około pół godziny. Działacze "S"
usunęli też metalowy Order Sztandaru Pracy. Wśród związkowców na dachu budynku
stoczniowej portierni, gdzie odbywało się usuwanie symboli, był m.in. poseł PiS Andrzej
Jaworski. Po zakończeniu całej akcji związkowcy zaintonowali hymn narodowy.
W trakcie zdejmowania napisu "im. Lenina" część osób przyglądających się temu skandowała:
Solidarność, a jeden z działaczy stoczniowej "S" grał na gitarze strajkowe piosenki.
Policja nie reagowała. - Nie będę zdziwiony, jak będziemy pociągnięci do odpowiedzialności.
Jak widać, rząd jest silny tam, gdzie nie potrzeba, tam gdzie są afery, to się tym nie zajmuje stwierdził Duda.
Rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Antoni Pawlak powiedział, że "to wydarzenie świadczy
o tym, jak daleko Solidarność jest od ideałów Sierpnia '80". - Wtedy nikomu do głowy nie
przyszło, żeby ten napis zniszczyć i wyrzucić - dodał. Odcięcie napisu określił jako "zamach na
cudzą własność".
- Dziwi, że przewodniczący dużego związku zawodowego popełnia przestępstwo pospolite i
dziwi, że biernymi świadkami tego wydarzenia byli posłowie Rzeczypospolitej, których
obowiązkiem jest prawo stanowić, a nie łamać - oświadczył Pawlak. Wyraził nadzieję, że
"policja zajmie się z urzędu tą sprawą".
Pawlak zwrócił uwagę, że "póki zadymy tam robił Karol Guzikiewicz (wiceprzewodniczący
stoczniowej "S" - red.), który jest z zadym znany, to był folklor, do tego byli wszyscy
przyzwyczajeni, ale jak się włącza duży związek zawodowy, to jest to absolutny skandal i
łamanie prawa".
Miasto Gdańsk postanowiło przywrócić stoczniowej bramie wygląd z sierpnia 1980 r. i w
połowie maja tego roku, w miejscu dotychczasowego napisu "Stocznia Gdańska S.A.",
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pojawiła się nazwa "Stocznia Gdańska im. Lenina", na bramę wrócił też metalowy Order
Sztandaru Pracy. Napis był w tym czasie kilka razy zasłaniany transparentem Solidarności.
Przeciwko takim zmianom od początku sprzeciwiła się zakładowa "S", a troje pomorskich
posłów PiS złożyło do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie polegającym na
propagowaniu idei komunistycznych. Prokuratura umorzyła jednak sprawę, uznając argumenty
samorządu, że brama jest swoistym świadkiem historii.
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Brawo! Nie godzi się przecież obchodzić sierpniowej rocznicy w towarzystwie jednego z
największych morderców ludzkości i wroga wolnej Polski! A ci co znowu stoją tam gdzie stało
ZOMO, muszą wreszcie zrozumieć, że w Polsce suwerenem jest polski Naród, a POstplityczna
poprawność polityczna tych "dobrodziei" - co to "czerwone książeczki" zamienili na czekowe i
wydaje im się, że są prawowitymi właścicielami i włodarzami naszego kraju. Cieszy więc
postawa policji, a Adamowicz niech się lepiej zajmie wytłumaczeniem się ze swoich
niejasnych powiązań towarzyskich w złotej aferze, a nie poprawianiem polskiej historii.
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BRAWO, LENIN TO ŚMIEĆ. Szkoda że pawlak nie był obrzony brakiem reakcji policji w dniu
święta niepodległości, kiedy to lewicowe bydło terroryzowało ludzi na ulicach.
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31,49 zł
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czytam ten 'news' po raz szósty i prawie spadłem z krzesła! po co pan Adamowicz zawiesił taki
napis???? jak tak dalej pójdzie to za chwilę Bucharin będzie patronem szkół! ja rozumiem
walkę polityczną i różne gry z tym związane ale panie Adamowicz! co pan palisz że Lenina
polubiłeś??
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