W ‘97 roku, kiedy wszyscy byli zwolnieni, nikt nie wiedział czy stocznia będzie istniała. W moim przypadku trwało to około miesiąca. Jako jeden z pierwszych
pracowników zostałem przyjęty do pracy z powrotem. Nawet znalazłem sobie nową pracę, na wypadek gdyby ze stocznią nie wypaliło, ale, że wszystko
potoczyło się normalnym trybem i stocznia zaczęła istnieć od nowa, mogłem spokojnie kontynuować swoją pracę. Bo kierunek jest jeden, ten zakład jeden
i do końca jeden. A jak nie ma pracy to wtedy szuka się tej innej możliwości.
In my case there haven’t been any big problems, even after being ﬁred in 1997. It lasted only for a month and then as one of the ﬁrst employees I was given
my job back again. At that time everybody was ﬁred. Nobody knew if the shipyard would exist. At that time I was arranging another job in my profession.
I found other places in case it didn’t work out with the shipyard. But everything worked out ﬁne and the shipyard began to exist again. The direction is one,
this place is one until the end, and if there’s no job you look for another opportunity.

Nie pochodzę z Gdańska, jestem ze środkowej Polski. Wychowałem się na wsi, dużo żartowałem, zawsze byłem taki odważny, chciałem być w zasadzie
wszystkim. Przyjechałem tu kiedyś, żeby zobaczyć morze, no i skończyłem w stoczni. Zanim tu przyjechałem, nawet nie wyobrażałem sobie, jak to wszystko
może wyglądać. Teraz stocznia jest dla mnie jak rodzina. Przeżyłem prawie całą jej historię, brałem udział w demonstracjach. Nie odgrywałem jakiejś ważnej
roli podczas strajków. Jak miał być strajk, to wszyscy szli strajkować. Ludzie naprawdę się wtedy bali, nie było miejsca na marzenia czy plany. Do stoczni
jestem bardzo przywiązany. Nie dostajemy pensji czasem przez parę miesięcy, ale i tak ludzie przychodzą pracować.
I’m not from Gdansk, I’m from central Poland. I was raised in the countryside, I was always self-conﬁdent and a big joker. Basically I wanted to be
everything. I came here one day to see the sea and I ended up in the shipyard. Before I came here I hadn’t even imagined how it all might look. Now the
shipyard is like my family. I went through almost all of its history, I took part in demonstrations. I didn't play any important part in the strikes. When the strike
was to begin, everyone took part in it. People were really afraid back then. There was no place for plans or dreams. I am strongly connected to this place.
We don’t get paid for months and yet people come to work.

Chciałbym dopracować do emerytury, nadal na stoczni, i żeby nadal budowano tu statki. Przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je kupić. Teraz
buduję dla siebie dom, niedługo się przeprowadzam. Jest jeszcze dużo do zrobienia, więc nad tym zazwyczaj pracuję po pracy. To będzie taki rodzinny dom
– dla mnie, moich dzieci, które są już dorosłe. Często sobie żartuję, lubię podowcipkować. Moi koledzy to lubią.
Jeśli chodzi o marzenia, to chciałbym w końcu pojechać na jakieś wakacje zagranicę. Nie do pracy, tylko normalnie – pozwiedzać, poznać inne kultury,
zwyczaje. Chciałbym mieć taką spokojną emeryturę, odpocząć.
I’d like to work in the shipyard till I retire, I’d like the ships to still be built here. After all there will always be someone willing to buy them.
I’m building a house for myself now, I’m moving in soon. There’s still much to be done, so that’s what I’m usually working on after work. It’s gonna be
a family house – for me and my children who are already grown up. I’m often kidding, I'm a joker and my friends like me for that. As far as my dreams are
concerned, I’d like to go for some holidays abroad at last. Not to work, just to go sightseeing, learn about different culture and traditions. I’d like to have
that kind of peaceful retirement, to have some rest.

W stoczni pracuje od ‘63 roku. Kiedy zaczynałem miałem skończone 14 lat i bujałem w obłokach. Tęskniłem za domem, za matką. Mieszkałem wtedy u rodziny.
Wróciłem z ferii świątecznych, taki jakiś żal mnie ogarnął, płakałem jak bóbr, nie mogłem się opanować. Nie myślałem, że tak długo tu przepracuję. 42 lata
w jednym miejscu. Zasiedziałem się i tyle. Jakaś cząstka mnie jest w każdym statku. Nawet jest taka trochę radość, jak statek przypływa na remont do naszej
stoczni. Na pewno będzie mi tego miejsca brakowało. Na emeryturze nie wiadomo, co ze sobą zrobić, brak tego rytmu: rano wstaje się, idzie się do pracy,
wraca się.
I’ve been working in the shipyard since 1963. When I began I was 14 years old and had my head in the clouds. I missed home and my mother. I lived with
my relatives then. When I got back from winter holidays I was seized by such grief, I was crying heavily I couldn’t help it.
I didn’t think I would work for so long here. 42 years in one place. I settled down here, that’s it. A part of me is in every ship. There’s even a kind of joy
when a ship comes to our shipyard to be renovated. I will miss this place for sure. When you retire you don’t know what to do with yourself, you miss this
rhythm: wake up in the morning, go to work, go back.

Do stoczni przyciągnęła mnie ciekawość świata i koledzy, którzy wcześniej zaczęli tu pracować. Był 1972 rok. Mieszkałem wcześniej na wsi i chciałem
rozsławiać polski sport, chciałem grać w Arce Gdynia, chciałem naprawiać telewizory, ale nie dane mi było. Byłem niepoprawnym romantykiem. Przeczytałem
„Mewy” i tak bardzo zatęskniłem za klimatem portowej dzielnicy, morza, a stocznia dawała mi taką bliskość wraz z szansą stabilności życiowej. Stocznia była
dużym wyzwaniem dla młodego człowieka i dlatego zdecydowałem się, że tutaj zostanę i nie żałuję. Zaczęła mnie wciągać praca, wielkość różnych rozwiązań
politycznych, wielkość samego zakładu, gdzie huk był od rana do wieczora, właściwie 24 godziny na dobę. Doceniano wkład młodych ludzi, stawiano przed
nimi nowe wyzwania. Wspierano, gdy ktoś chciał się uczyć w szkole średniej, chciał iść na studia. Moi nauczyciele sami ciężko pracowali żeby mi ułatwić
naukę. Za to jestem im wdzięczny do dziś. Niektórzy żyją, niektórzy nie, mają satysfakcję, że wychowali człowieka, który jest teraz ich przełożonym, a ja mam
w stosunku do nich satysfakcję czysto ludzką, że nie zmienili się przez cały ten czas i na sam widok aż łza mi się w oku się kręci, bo spędzamy życiorys w
symbiozie ze sobą. Stawiałem przed sobą zadania z najwyższej półki i one pozwalały mi mieć satysfakcję z ciężkiej pracy, ale też satysfakcję moralną. Bo
czułem, że wraz z moimi przyjaciółmi podnosimy poziom intelektualny, zdobywamy wiedzę, sposób patrzenia na świat, a może nawet więcej widzimy w tym
świecie niż człowiek, który się zaszuﬂadkował i bał się wyzwań. Chciał pracować tylko w systemie nakazowym. Życie wtedy nie zmuszało do samodzielności.
Teraz, kiedy zmusza, ludzie, którzy wtedy nie zaryzykowali, są zagubieni. Nie wykorzystali swojej szansy, a ona uciekła gdzieś bezpowrotnie.
I was attracted to the shipyard by curiosity and friends that had begun working here before. It was 1972. Before I had lived in the countryside and wanted
to make Polish sport famous, wanted to play in Arka Gdynia, wanted to ﬁx tv sets, but I wasn’t given this chance. I was a dreamer. I read „Seagulls” and felt
attracted by the climate of the harbour, the sea. The shipyard gave me warmth and a chance to settle down. The shipyard was a big challenge for a young
man, that’s why I decided to stay here and I don’t regret it. I was absorbed by work, by the scope of some political events, the greatness of the very
workplace that was roaring from sun rise to sun set, 24h a day.
They appreciated the contribution of the young people, gave them new challenges. They encouraged you if you wanted to go to high school or university.
My teachers worked hard themselves to make it easier for me to learn. I’m grateful to them to this day. Some of them are alive, some are not. They are
satisﬁed they brought up a person who’s their superior and I have purely humane satisfaction, that they haven’t changed. I feel touched when I look at them.
I chose for myself the toughest tasks and they gave me satisfaction with my hard work, also moral satisfaction as I felt that together with my friends were
becoming more intellectual. Maybe we were seeing more than a person that got pigeon holed and was afraid of challenges and wanted to work in
order–based system only. Back then, life didn’t compel you to be self-reliant. Now when it does, people who were afraid to take risks feel lost. They didn’t
take their chance and it got lost somewhere.

Miałem 22 lata, kiedy zacząłem pracować w stoczni. Pochodzę spod Gdańska. Najpierw dojeżdżałem do pracy, miałem pociąg 3:45. Chodziłem do
wieczorowego ogólniaka i go skończyłem, kurs mistrzowski zrobiłem. Inni moi koledzy dojeżdżali spod Pelplina, z całych Kaszub, autobusami, pociągami.
Ludzie spali w pociągach. Ja np. nauczyłem się, ale to jak do szkoły zacząłem dojeżdżać, spać na stojąco w pociągu, opierałem się o ścianę czy o okno, czy
o kogoś i kimałem. Parę miesięcy tak dojeżdżałem. W końcu podszedłem na kwaterę. Stocznia w tamtych czasach opiekowała się każdym pracownikiem,
dawała mieszkanie. Ludzie dostawali skierowania na pokój, czy do hotelu robotniczego. Stocznia przyjmowała wszystkich, ludzi bez zawodu, z więzień.
Przyjeżdżali chłopacy ze wsi z głębi Polski, z radomskiego, lubelskiego, kieleckiego. Przyjeżdżali z jedną walizką, a nawet bez walizki i po kilku latach
mieszkali po kwaterach, dostali mieszkania, znaleźli tu żony. Można powiedzieć, że znaleźli tu drugi dom. Ludzie spędzali większość czasu w stoczni. Ja
miałem przepracowane w każdym miesiącu po około 350 godzin. Tak, że jeżeli się to przeliczyło, to wychodziło po 12 godzin łącznie z sobotami i niedzielami.
Ludzie, którzy pracowali w brygadzie, wiedzieli o sobie wszystko, chyba, że ktoś akurat się maskował, ale to były wyjątki. Ile kto miał dzieci, kto gdzieś tam
miał kochankę, nie było tajemnic, ktoś pieniądze przepił, nikt się z tym nie ukrywał, no stało się. Ludzie przychodzili rano z izby wytrzeźwień. Byliśmy kolegami
z pracy, znaliśmy się. Szło się razem na piwo, na wódkę, niektórzy się nawet prywatnie spotykali. Do dziś dnia utrzymujemy kontakty, to jest właśnie ten
fenomen, że jak się spotykamy, pierwsze jest – cześć, cześć, co słychać, kto umarł ostatnio? Ludzie, którzy już 20 lat w stoczni nie pracują, na pogrzeby
chodzą. Jest taki jakiś mentalny obowiązek wśród stoczniowców. Przyjeżdżają nawet ci, co już wiele lat oderwani są od stoczni, na rentach chorobowych,
czy wiekowych i ci ludzie sami tą więź utrzymują.
I was 22 when I began working in the shipyard. I come from the outskirts of Gdansk. At ﬁrst I would travel by train, it was at 3.45 AM. I attended an evening
school and I graduated, I completed a master craftsman course as well. My colleagues were coming from Pelplin, from all over Kaszuby, by train, by bus.
People slept on trains. When I began going to school I learnt how to sleep on a train. I would lean against a wall or someone next to me and doze off.
I travelled like that for a few months. Eventually I got a room in Gdansk. In those days the shipyard cared for each worker, gave him accommodation. People
were directed to ﬂats or to workers hotels. The shipyard employed everyone. Unskilled people, former prisoners. Lads were from the villages from the middle
of Poland, from voivodeship of radomskie, kieleckie, lubelskie. They were coming with one suitcase or sometimes with no suitcase at all. After a few years
they had ﬂats, got houses, found their wives here. You can say they found a second home here. People spent most of their time in the shipyard. I worked
about 350 hours each month. So if you divide it, it’s 12 hours a day, weekends included. People that worked in one team knew everything about each other,
unless someone was hiding away, but this was an exception. We knew who had children and how many, who had a lover and where, who drank his money
away. Nobody was hiding that – well, it just happened. We were friends, we knew each other. We went out for a beer or vodka together, some people were
even meeting on a private basis. We keep in touch to this day. It’s distinctive that when we meet, we go „hi, hi, how are you, who’s died recently?” People
that haven’t been working in the shipyards for 20 years still attend funerals. It’s kind of a mental duty among the shipyard workers. Even the people that
have been out of the shipyard for years, retired, on pension come as well. They maintain this bond.

Najszczęśliwszy moment w stoczni to jak były wodowania, a najlepiej to takie boczne, może to dlatego, że jest taki efekt. Ale też było to uczucie, że nasza
praca spływa do wody i nie tonie. Była satysfakcja z tego. Czułem szczęście, jak udało się zakończyć jakąś robotę, jeżeli nawet się człowiek napracował
w ciągu dnia. My jesteśmy tacy przywiązani, nie wiem, czy to historia, czy system nas tego nauczył. Nie jesteśmy wyrachowani ﬁnansowo. Żeby tylko robotę
zrobić, pieniądze skasować, cześć, do widzenia. Nie! Myśmy przychodzili, pamiętam, nieraz godzin już nie było na daną robotę, a się przychodziło, żeby tylko
skończyć. Bez względu na to, czy majster załatwił jakieś godziny na tą robotę, czy nie załatwił, ale żeby zrobić. W stoczni przepracowałem 15 lat i teraz, mimo
że 9 lat już w niej nie pracuję, to jak gdzieś jestem, nawet w innej stoczni, mówię: u nas w stoczni, a później sam się łapię za język, przecież to już nie moja
stocznia. Teraz pracuję na rzecz stoczni. Jestem podwykonawcą, ale cały czas czuję do niej sentyment, najlepiej się tu czuję. Ja tak czuję, ale widzę, że inni
mają to samo. To chyba taka nasza tradycja narodowa, słowiańska, że jesteśmy tacy, a nie inni.
The happiest moments in the shipyard were the ships launching. Especially the side ones, maybe because it’s so spectacular. But also there was this feeling
that the outcome of our labour is slipping into the water and not drowning. There was a big satisfaction about it. I was happy when we managed to ﬁnish
some task even if we’d had to work hard over the day. We’re so attached, I don’t know if it’s history or the system that taught us this. We’re not working
here out of ﬁnancial calculation. Only to do your job, get the money and bye, bye. No! We were coming, I remember, sometimes there could be no more hour
limit for a given job and we were coming just to ﬁnish it. Despite the fact that we didn't know if our boss sorted extra hours for the job or not. I worked in
the shipyard for 15 years. And now even though I haven’t worked for 9 years, when I’m in some other shipyard I keep saying „In our shipyard...”. Then
I correct myself, that it’s not my shipyard anymore. Now I work for the shipyard. I’m a subcontractor but I’m still sentimental about this place, I feel best
here. That’s what I feel but I can see that the others feel similar. I guess it’s our national, slavic tradition. That’s the way we are.

Pracuję z 40 osobową grupą ludzi. Znam ich problemy, znam ich rodziny, wiem, w jaki sposób przychodzą do pracy i potraﬁą naprawdę zrobić cuda, tylko muszą
mieć pewność, że za przepracowaną pracę dostaną godziwe pieniądze, te, które są umówione. Nie żądają cudów. Ludzie są normalni, czasami chcieliby
pochwalić się własną pracą, bo na co dzień w pogoni za pieniądzem przełożeni nie mają czasu nawet porozmawiać ze wszystkimi, a tym bardziej o rzeczach
niezwiązanych z tempem pracy, z terminami. Każdemu etapowi w moim życiu towarzyszyła praca zawodowa, pewnie jak przejdę na emeryturę pojawi się
nostalgia, żal. Jak gdzieś będę na spacerze w Gdańsku i zobaczę dźwigi będzie mi się przypominała własna historia, a jak usłyszę mewy, to one też mi będą
mówiły, że zostawiłem tutaj trochę własnej inwencji, że jak spotkam ludzi, z którymi pracowałem, będziemy mieć do siebie szacunek, bo w tej chwili zwykle
spotykamy się przy okazji smutnych uroczystości typu pogrzeb, wszyscy jak mąż stawiają się jak gdyby na ostatnią wartę, na ostatnie spotkanie. I to jest bardzo
budujące. Zawsze te uroczystości bardziej wzmacniają nasz szacunek do samego siebie, do życia, do przemijania.
I work in a 40 person team. I know their problems, their families I know the way they come to work and I know they can really make miracles if they’re sure
they will get decent money for the job, the money that was contracted. They don’t demand miracles. People are normal, sometimes they would like to boast
of their job, because the managers have often no time to talk to everybody, especially about things not referring to work speed or deadlines.
Every stage of my life was accompanied by work, probably when I retire nostalgia and grief will come. When I’m on a walk in Gdansk and I will see the
cranes I will remember my own history. When I hear the seagulls they will tell me that I left a bit of my own invention here. When I meet the people I used
to work with we will respect each other. Because at this moment we usually meet on sad occasions like funerals. Everybody shows up there as if on a last
duty, on a last meeting. And it’s very elevating. These celebrations always strengthen our respect for ourselves, for life, for passing time.

18 stycznia 2013 roku mur, na którym znajdował się mural „Stocznia”
(2004-2012) został zburzony. Fakt ten spowodował, że pojawiła się we
mnie nowa potrzeba pracy nad tym projektem. Po 8 latach odnalazłam
zarejestrowane na starych kasetach magnetofonowych wypowiedzi
stoczniowców. Nagrane w halach stoczniowych na najprostszym dyktafonie
nie miały najlepszej jakości dźwiękowej.
Specjalnie oczyszczone, ale nie pozbawione zakłóceń i dźwięków stoczni
będą odtwarzane jako zapis głosu ludzi, którzy, w większości, ze stoczni
odeszli. Dzięki współpracy z Radiem Gdańsk po raz pierwszy w obrębie
nieistniejącego muru będzie można na falach radiowych wsłuchać się w ich
opowieści. Zależy mi, by w przyszłości instalacja w postaci nadajnika
pozostała w mieście na stałe.
Mural „Stocznia” to praca, która mocno wpisała się w krajobraz Gdańska.
Ludzie kontaktowali się ze mną prosząc, by materiały dotyczące muralu były
ogólnie dostępne. Dlatego powstała strona internetowa w języku polskim
i angielskim www.stoczniaweterze.com. Znajdują się na niej teksty,
nagrania stoczniowców oraz dokumentacja zdjęciowa muralu „Stocznia”,
a także katalog „Stocznia” w dostępnej dla każdego wersji cyfrowej. W ten
sposób chcę utrwalić część historii naszego miasta i mieszkających w nim
ludzi.

On the 18th of January 2013 a wall with the „Shipyard” mural (2004-2012)
on it was demolished. As a result of that I felt an urge to revisit this project.
I searched out 8-year old tapes with testimonies of shipyard workers.
Recorded in the halls of the shipyard using the most basic dictaphone, their
audio quality wasn't the best.
Restored, but not completely stripped of distortions and shipyard noises,
they will be broadcasted as a recorded voice of the people that have by and
large left the shipyard.
Thanks to co-operation with Radio Gdansk we will be able to listen to these
recordings on the grounds of the non-existent shipyard wall.
I would like the transmitter artwork to remain in the city space permanently.
The „Shipyard” mural is a work of art that became strongly associated with
Gdansk city scape. I've been approached by people who asked for the
mural-related materials to be publicly accessible. The result was
a www.stoczniaweterze.com website in both Polish and English. It contains
transcripts, recorded testimonies of the workers as well as a photographic
documentation of the „Shipyard” mural and a free digital
„Shipyard”catalogue. This way I'd like to preserve a part of history of our
city and of the people that live in it.

Mural „Stocznia” to zapis moich rozmów z pracownikami Stoczni Gdańskiej. Chciałam opowiedzieć o człowieku, o jego lękach, potrzebach, marzeniach.
O życiu, pracy, niespełnionych planach. Miałam to szczęście, że Stoczniowcy chcieli podzielić się ze mną swoimi historiami. Jest to mój hołd złożony tym
ludziom i temu miejscu. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji muralu „Stocznia”, a szczególnie Stoczniowcom oraz Marcinowi
Choroszmanowi, Annie Leszkiewicz, Magdalenie Małyjasiak, Karolinie Piątkiewicz, Pawłowi Pogodzińskiemu, Ewie Sobczak i Strausowi. Bez Was ten mural, by
nie powstał.
„The Shipyard” mural is a recording of my conversations with Shipyard workers. I wanted to tell a story of a man, his fears, needs, dreams; about life, work,
plans never fulﬁlled. I was lucky to be the person the Shipyard workers wanted to share their stories with. This project is my tribute to the people and the
place. I would like to thank all of those who helped me to realize „The Shipyard” mural, especially my best thanks to Shipyard workers and Marcin
Choroszman, Anna Leszkiewicz, Magdalena Małyjasiak, Karolina Piątkiewicz, Paweł Pogodziński, Ewa Sobczak and Straus. Without you this mural would
never come true.
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Będzie mi ciężko rozstać się z tym zakładem, z ludźmi, którzy tu pracują, nie wiadomo tylko czy człowiek doczeka tej emerytury, ale trzeba być optymistą. Lepiej
czasem o tym nie myśleć, bo inaczej można się załamać. Ciężko się rozstać, człowiek czuje się taki niepotrzebny, jeszcze jak nie ma innego zajęcia, działka
czy coś innego, nie ma gdzieś tam jakiejś dodatkowej rozrywki, to naprawdę przykro jest. W ‘97 jak nas zwolnili i nie wiedzieliśmy, co dalej będzie ze stocznią,
trochę krucho było z tym myśleniem. Martwiłem się, że nie te lata, nie to zdrowie. Miałem iść na roczną kuroniówkę? Co to jest te parę groszy? A później
gdzie....? Nie wyobrażam sobie, żeby na tych terenach powstało coś innego, tu jest blisko kanał, blisko otwarte morze, innego wyjścia nie ma tylko budować
statki non stop, czy większe, czy mniejsze, ale budować.
It will be hard for me to leave this place and the people that work here. You don’t know if you will make it to retirement, but you have to be optimistic.
Sometimes it’s better not to think about that, because you may break down. It’s hard to leave, you feel so redundant, especially when you don’t have any other
activity like keeping a garden or something, when you don't have any additional entertainment, you feel really sad. In 1997 when they ﬁred us and we didn’t
know how it was gonna be with the shipyard, it was scary. I was worried I was too old and not in good health. Was I supposed to go on a dole? What money
is this – a few pennies? And then where...? I can’t imagine anything other built in this place. There is a canal close to here, the open sea is close, there is
no other way but to build ships non–stop, bigger or smaller but keep on building.

Kiedy widzę jak wodują statek to jestem dumny, że przyczyniłem się do jego powstania. Czuję, że w nim jest część mojej pracy. Związałem się z tą pracą
i muszę tu być do końca, choć zdrowie nie dopisuje i nieraz mam dość.
When they launch a ship I feel proud that I have contributed to its construction. I feel there’s a part of my labour in it. I have got involved in this job and
I have to stay here till the end although my health is getting worse and often I’m fed up with it all.

Człowiek się czuje taki pokrzywdzony, oszukany, niedoceniony, jesteśmy tylko do roboty, do niczego więcej dopóki mamy zdrowie, bo jak nie ma zdrowia, to
też nas kopną. Przekonałem się, że nie ma co wierzyć za bardzo ludziom, jak mieć przyjaciela to jednego, ja takiego mam, poszedł na emeryturę w zeszłym
roku, a właściwie go zwolnili. Spotykamy się raz u niego, raz on u mnie. Stoczniowcy wywalczyli wolność i muszą za to zapłacić. Lepiej się nam żyło w tamtych
czasach. Ja potraﬁłem sam pracować, żona nie pracowała, bo dzieci były małe i budowałem jeszcze dom. A teraz co? Jestem tylko z żoną, nie powiem, że
nie mam na chleb, ale za pracę, którą wykonuję, powinienem zarabiać trzy razy tyle.
Man feels so harmed, cheated, not appreciated. We’re only here to toil, nothing more. And only while we’re healthy enough, because when you’re not they
will kick you out as well. I learned that there is no point in trusting people too much, unless you have a good friend. I have such a friend, he retired last
year. Actually they let him go. We meet up at his place or mine. Shipyard workers fought for freedom and they have to pay for it. We were better off in those
days. Only I worked in the family, my wife didn't because the kids were young. On top of that I was also building a house. And now what? There is only me
and my wife now, I'm not saying I can't afford a bread but for the work I do I should be getting paid three times as much.

Teraz każdy podchodzi materialnie do pracy, żeby mieć jakieś korzyści, zyski z tego. Tutaj się po to pracuje, żeby przeżyć. To jest przykre, bo tyle lat się
pracowało i widać było jak ten zakład prosperował, a nagle zrobili z niego pustynię. Szkoda słów, to nic nie zmieni.
Now everybody has a materialistic approach to work, you have to make a proﬁt, gain things. Here you work to survive. It’s sad because one worked here for
so long and saw this workplace thrive, and suddenly they made a desert out of it. It’s not worth talking about it. It won’t change a thing.

W szkole podstawowej mówili o krajach, które mają dostęp do morza, że to ich okno na świat. Człowiekowi chciało się pracować, z radością szedł do stoczni.
Teraz przykro na stocznię popatrzeć. Kiedy podczas likwidacji stoczni palili maszyny, żeby je potem sprzedać na złom, pękało mi serce. Na barkach
stoczniowców wielu ludzi doszło do władzy. Inni pozakładali własne ﬁrmy. A my nie możemy doczekać się wypłat. Jestem dzieckiem stoczni. Tu zacząłem
pracę i tu zostanę. Na dobre i na złe.
In primary school they said that countries that lay by the sea have their „window to the world”. A man was eager to work, he would go to the shipyard with
pleasure. Now it’s sad to even look at the shipyard. When they were cutting the machines to sell them for scrap my heart was breaking. Many people gained
power by climbing on our shoulders. Others established their own companies. And we can’t wait to get our salaries. I’m the child of the shipyard. I began
my work here and here I will stay. For good and for bad.

W sumie to mam dużo szczęścia, bo za młodu, kiedy jeszcze na statku robiłem, wchodziłem po drabinie na dole w maszynowni, deska z rusztowania spadła
z góry, z samego komina, o tak mi o po plecach przejechała. Żebym był jeden stopień niżej to by mi ramię obcięło.
All in all I’m lucky because when I was young and I worked on a ship I was climbing down a ladder into the engine room, a plank fell down on me from some
scaffolding. From the very funnel, it slipped down my back like this. One rung lower and it would have cut my arm off.

Jak zamykali część zakładów nie czułem się za dobrze, bo bez pracy to gdzie, co mam robić? Kraść czy co? Było nieprzyjemnie. Jeszcze jak człowiek młody to
nie ma sprawy i jak ma jakiś fach to zawsze znajdzie, jeżeli chce, ale w starszym wieku to trzeba wytrwać.
When they were closing down some of the workshops I didn’t feel good because without a job – where, what should I do? Steal or what? It wasn’t pleasant.
If you’re young it’s not a problem, if you’ve got skills you will always ﬁnd something, but when you’re old you have to stick to one place.

Jestem związany z tym miejscem, tyle lat tu pracuję, że ciężko by mi było znaleźć coś nowego, odnaleźć się w innej pracy. Jak przejdę na emeryturę to będę
odwiedzać stocznię, będę tu przyjeżdżać. Zapomniałem o swoich marzeniach. Człowiek idzie tam gdzie, są pieniądze.
W życiu nie zawsze wychodzi, tak jak się chce. Chciałem dom postawić, a w czasie wolnym lubiłem w piłkę grać, muzyki posłuchać, poopalać się na
słoneczku. Tyle pracy było włożone w to miejsce, tyle ludzi tu pracowało, a teraz wszystko znika. Sam nie wiem jakie to uczucie.
I’m connected to this place, I’ve been working here for so long that it would be hard for me to ﬁnd something new, to feel good in another job. When I retire
I will be visiting the shipyard, I will be coming here. I forgot about my dreams. Man goes where the money is. It doesn't always work out as one would like.
I wanted to build a house, in my spare time I liked playing football, listening to music, sunbathing.
So much work has been put into this place, so many people used to work here and now it’s all disappearing. I can't describe these feelings.

W 1962 roku rozpocząłem pracę w stoczni. Miałem 14 lat. Nie myślałem, że na tak długo tu zostanę. To miała być taka przygoda za młodu. Skończyłem
zawodówkę, jeszcze bym może nie pracował, ale zdałem do technikum wieczorowego i chciałem je skończyć, i tak zostałem. Wojsko, ożeniłem się, później
dzieci i dalej już nie można szukać, jak się znalazło swoje miejsce. Przez tyle lat widziałem jak ludzie przychodzą, odchodzą, a człowiek zostaje cały czas ten
sam. 35 lat pracowałem bezpośrednio na statku, później coś miałem ze sercem i mnie zdjęli. Tutaj na tej hali pracuję siedem lat. W tej chwili nie mam gdzie
się przenieść, kto by mnie wziął na dwa lata przed emeryturą, zresztą zdrowie mi nie pozwala. Tych, co tu przyszli razem ze mną, ze szkoły, cośmy razem
chodzili, to tylko czterech zostało. Ludzie porozchodzili się po świecie, a z tą czwórką przyjaźnię się do dziś. Ze starymi pracownikami, już na emeryturze,
spotykam się u lekarza albo na pogrzebach i wtedy najbardziej chcą wiedzieć, co się dzieje w stoczni, jak tam wszystko teraz wygląda. Trzeba się dobrze
zastanowić, jeżeli chce się podjąć pracę w stoczni, bo tu jest ciężko. Człowiek za młodu to nie wie, co go czeka, ale warto przemyśleć pewne rzeczy, jeżeli
chce się z tym związać, bo później trudno się z tego miejsca wycofać.
In 1962 I began working in the shipyard. I was 14. I didn't think I’d stay here for so long. This was meant to be a youthful adventure. I ﬁnished my technical
school and maybe I wouldn’t have worked yet but I got into evening school and wanted to graduate and so I stayed.
Army, marriage, then children and then you don’t search any more if you’ve found your place. For so many years I saw people come and go and a man stays
the same all the time. For 35 years I worked directly on the ships, then I had some problems with my heart so they took me off. In this hall I’ve been working
for seven years. At this moment I don’t have anywhere to move on to. Who would employ me two years before my retirement? Anyway my health isn't the
best. Of all the people that came here with me, from my school, only four stayed on. People have dispersed all over the world and with this four we’re friends
to this day. I meet the old retired workers at the doctor’s or at funerals and they want to know what’s happening in the shipyard, want to know the way
things are now.
You have to think twice if you want to get a job in the shipyard, because it’s hard here. When you’re young you don’t know what is waiting for you, but it’s
good to think it over if you want to commit to this place, because later it’s hard to let go.

W stoczni pracuję od 79 roku. To była moja trzecia praca. Do pracy na terenie stoczni zmusiły mnie warunki rodzinne. Moi rodzice wcześnie zmarli, tu był brat,
siostra, ja zostałem sam na wsi, nie miałem innego wyjścia, musiałem przyjść tutaj bliżej rodziny i nie żałuje do dziś.
Zżyłem się ze stocznią teraz nawet nie miałbym wyjścia, muszę zostać tu do końca ze względu na stan zdrowia. Stoczniowa robota jest ciekawa i ciężka, czy to
na statku, czy to na hali, na statku tym bardziej i ciężka i niebezpieczna, ale pracować trzeba. Pracowałem jako kierowca, operator, to była dużo lżejsza robota.
Wcześniej było więcej pracy, statek przy statku stał na nabrzeżu, pracowało wtedy siedemnaście tysięcy ludzi. Małe miasteczko powiatowe. Chciałbym żeby ta
stocznia jeszcze pozostała dla młodszego pokolenia jako zakład pracy. Żeby istniała do końca, jak najdłużej pod tą nazwą, jako producent statków, żeby ludzie
nie musieli szukać innej roboty, żeby mieli to zajęcie. Będzie mi ciężko rozstać się z tym zakładem, z ludźmi, którzy tu pracują, nie wiadomo tylko czy człowiek
doczeka tej emerytury, ale trzeba być optymistą.
I’ve been working in the shipyard since 1979. This was my third job. I was forced to work here by my family circumstances. My parents had died early, my
brother and sister were here and I was alone in the countryside. I didn’t have a choice, I had to come here, closer to the family and I have no regrets. I got
used to the shipyard and now I don't even have a choice but to stay here because of my health. Working in the shipyard is hard and interesting, whether on
a ship or in a hall. On a ship it’s more dangerous and harder but you’ve got to work. I used to work as a driver, this was an easier job. There used to be more
work here. The ships used to stand one by one on the wharf. Eighteen thousand people were working here then. A small city. I would like this shipyard to remain
a workplace for the younger generation. To exist till the end, as long as possible under this name, as a ship producer, so that people don’t have to look for
another job, so that they have something to do. It will be hard for me to leave this place and the people that work here. You don’t know if you will make it to
retirement, but you have to be optimistic.

Praca jest – miejmy nadzieję, że pieniądze będą większe. Cudu nie będzie. Materialne zabezpieczenie jest najważniejsze, bo z tego tytułu ludzie sobie
czasami życie odbierają. Zawirowań w domu nie było żadnych, dochowałem się dzieci, wnuków. Jak będę na emeryturze pewnie na początku będzie mi
stoczni brakowało, będę do niej przychodził, załatwiał jakieś dokumenty, ale mam domek na wsi i będę podążać bardziej w tym kierunku. Chcę się zaszyć.
Działka, spacery po lesie, wnuki zrekompensują mi brak stoczni. Zdrowie żeby tylko dopisało.
There’s work, let’s hope there will be more money. There won’t be a miracle. Financial security is most important, sometimes people commit suicides
because of that. There were no problems at my home, I brought up children, grandchildren. When I retire I will probably miss the shipyard in the beginning.
I will come here, sort out some documents, but I have a house in a countryside and this is the direction I will follow. A house, walks in the forest and my
grandchildren will compensate for the lack of the shipyard. I hope I’ll stay in good health.

Jestem zadowolony o tyle, o ile. Patrząc na zarobki prominentów, są one dużą odskocznią w stosunku do zarobków ciężko pracujących ludzi. Jeżeli jest to
biznes prywatny, można to zrozumieć i oko przymknąć, ale jeśli pieniądze idą z budżetu państwa i dany pracownik bierze krocie, a inny pracujący w służbie
zdrowia, oświacie, dostaje 800 złotych, to nie jest to sprawiedliwe i ludzi boli. Wiadomo, to jest polityka, do polityki się nie mieszamy. Ogólnie gros ludzi
jest nastawione na pracę i nic więcej. Sprzedaż stoczni boli stoczniowców. Został przekazany majątek stoczni, wypracowany przez naszych dziadów i to tak
lekką ręką ktoś się pozbył terenów, maszyn, budynków. Jak jest praca, jest zapewnienie tego bytu rodzinie, to ma się poczucie spełnienia, że może utrzymać
rodzinę to znaczy, że wszystko się toczy normalnie.
I’m moderately satisﬁed. When you look at the wages of the bosses there’s too big of a difference compared to regular hard working people. When it’s
a private business you can understand it somehow. But when it goes from the state budget and a given employee gets a lot and another one gets this 800
zloty, like people in health services or education, it hurts because it's not fair. State budget is indebted, and the elites take so much money, the society is
not happy. You know, it’s politics, and with politics we don’t mess. Generally the majority is set for working, nothing more. Selling of the shipyard is painful
for the workers. A wealth elaborated by our grandparents was passed on so easily, somebody got rid of the land, machines, buildings. It hurts. When you
have a job, you can provide for your family, you feel satisﬁed, you feel everything is normal.
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