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W numerze: Sobieski
znów zmia¿d¿y³

Nie uda³o siê wy³o-
niæ nowego pi³kar-
skiego mistrza Œl¹-
sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". Nie
uda³o, bo kolejny raz
tytu³ zdobyli pi³ka-
rze z Jaworzna.
Czytaj na stronie 7

Ratownicy
œwiêtowali w Katowicach

W Katowicach odby³y siê
ogólnopolskie Obchody Dnia
Ratownictwa Medycznego.
Uroczystoœci zorganizowa³a
Sekcja Krajowa Pogotowia
Ratunkowego i Ratownictwa
Medycznego NSZZ "Solidar-

noœæ" i Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe.
Czytaj na stronie 3

Œl¹sko-d¹browska husaria w Pary¿u
W Œwiatowym Dniu Godnej Pracy, obchodzonym 7 paŸdzier-

nika w ok. 100 krajach,  Eu-
ropejska Konfederacja
Zwi¹zków Zawodowych
zorganizowa³a w Pary¿u kil-
kutysiêczny wiec pod has³em
poprawy warunków pracy.

Czytaj na stronie 6
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Wieœci z Biur Terenowych ZR

Napisano

W obawie przed kryzysem i utrat¹
pracy mieszkaj¹cy w Wielkiej Brytanii
Polacy szykuj¹ siê do powrotu do kraju.
Najbardziej zdeterminowani s¹ budow-
lañcy i bankowcy, bo rozlewaj¹cy siê po
Wyspach krach najmocniej uderzy³ w te
w³aœnie bran¿e - pisze DZIENNIK.

Zainteresowanych prac¹ w OjczyŸnie
jest tak wielu, ¿e firmy rekrutacyjne na
Wyspach zaczê³y ju¿ przedstawiaæ ofer-
ty zatrudnienia z Polski. Na jedn¹ przy-
pada nawet kilkudziesiêciu chêtnych.

"Wszyscy siedzimy jak na bombie
zegarowej. Najgorsze s¹ poniedzia³ki,
gdy zarz¹dy po weekendowych obra-
dach og³aszaj¹ strategiczne decyzje" -
mówi Tomek, który od czterech lat pra-
cuje w jednym z wiêkszych banków in-
westycyjnych, dzia³aj¹cych w nowej
dzielnicy finansowej Londynu Canary
Wharf.

On i inni zatrudnieni w londyñskich
bankach Polacy maj¹ siê czego obawiaæ.
Wed³ug szacunków Konfederacji Bry-
tyjskiego Przemys³u w ci¹gu ostatnich
trzech miesiêcy tamtejsze instytucje fi-
nansowe zwolni³y ok. 8 tys. pracowni-
ków - nie tylko bankowców, ale rów-
nie¿ informatyków i ksiêgowych.

Najwiêksze powody do obaw maj¹
jednak budowlañcy. Jedna z najwiêk-
szych instytucji finansowych na Wy-
spach - Royal Bank of Scotland - osza-
cowa³a niedawno, ¿e do koñca przysz³e-
go roku na Wyspach pracê straci 700 tys.
osób - g³ównie w budownictwie.

Firmy budowlane maj¹ k³opoty, bo
banki nie chc¹ ju¿ udzielaæ kredytów

deweloperom. "Nam i wielu innym
przedsiêbiorstwom z bran¿y zabraknie
nied³ugo pieniêdzy na normalne prowa-
dzenie firmy" - przewiduje w³aœciciel jed-
nej z londyñskich firm budowanych
Chris Ruszczyñski.

Spor¹ czêœæ zwalnianych z pewnoœci¹
stanowiæ bêd¹ Polacy, których wed³ug
ró¿nych szacunków pracuje na Wyspach
od 900 tys. do nawet 1,2 mln. Wed³ug
profesor Krystyny Iglickiej, eksperta od
imigracji zarobkowej z Centrum Stosun-
ków Miêdzynarodowych, redukcje
mog¹ dotkn¹æ nawet 360 tys. z nich.

Ale nie tylko finansistom i budowlañ-
com zagl¹da w oczy widmo bezrobo-
cia. •le dzieje siê te¿ w gastronomii, bo
szukaj¹cy gwa³townie oszczêdnoœci
mieszkañcy Wysp mniej chêtnie ni¿ kie-
dyœ zagl¹daj¹ do barów i restauracji. W
niektórych lokalach liczba klientów spa-
d³a nawet o po³owê. Z tego powodu z
prac¹ we w³oskiej restauracji w szkoc-
kim Aberdeen dwa dni temu po¿egna³
siê 25-letni Bartek. "Restauracja przesta³a
przynosiæ zyski, wiêc w³aœciciele w ci¹-
gu miesi¹ca zwolnili ju¿ cztery osoby,
czyli po³owê obs³ugi" - mówi.

Niektórzy Polacy nie czekaj¹, a¿ do-
siêgn¹ ich redukcje etatów i zaczynaj¹
na w³asn¹ rêkê szukaæ pracy. G³ównie
w Polsce, któr¹ wed³ug prognoz specja-
listów œwiatowe turbulencje dotkn¹ w
du¿o mniejszym stopniu. Z firmy Rusz-
czyñskiego w ci¹gu ostatnich miesiêcy
zwolni³o siê 30 z 50 Polaków. Wszyscy
wrócili do Polski. "Ci, których nie trzy-
maj¹ w Anglii rodziny i kredyty, pewnie

BT Bytom
8 paŸdziernika w Koœciele Podwy¿-

szenia Krzy¿a Œwiêtego w Bytomiu od-
prawiona zosta³a uroczysta Msza œw. w
intencji Ojczyzny, z okazji 24 rocznicy
pobytu w tym mieœcie kapelana "Soli-
darnoœci" ks. Jerzego Popie³uszki.
Wziêli w niej udzia³ zwi¹zkowcy z ob-
szaru dzia³ania biura wraz z pocztami
sztandarowymi. Koncelebrze przewod-
niczy³ franciszkanin Ojciec Stanis³aw
Szlosek, który podczas homilii nawi¹-
za³ do s³ów ksiêdza Jerzego "Z³o dobrem
zwyciê¿aj".

BT Jaworzno
Huta Szk³a "Szczakowa" znów dosta-

³a szansê na dalsze istnienie i utrzymanie
zatrudnienia. Nowym w³aœcicielem za-
k³adu zosta³a krakowska firma Slag Re-
cycling.

Jeszcze kilka dni temu wydawa³o siê,
¿e pomimo rozstrzygniêcia przetargu na
sprzeda¿ zak³adu, transakcja nie zosta-
nie sfinalizowana. Jednak dziêki zwi¹z-
kom zawodowym dzia³aj¹cym w hucie
uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z firm¹, któ-
ra wygra³a przetarg i doprowadziæ do
spotkania z sêdzi¹ komisarzem nadzo-
ruj¹cym proces upad³oœci.

BT Zawiercie
Kolejny raz pensje z podwy¿k¹

mniejsz¹ o ponad po³owê w stosunku
do uzgodnionej w porozumieniu zawie-
szaj¹cym spór zbiorowy otrzymali pra-
cownicy Szpitala Powiatowego w Za-
wierciu. Tym samym dyrekcja nie tylko
³amie warunki kompromisu wypracowa-
nego na pocz¹tku roku przy udziale me-
diatora, ale tak¿e w³asne zapewnienia z
sierpnia, ¿e mniejsza podwy¿ka obowi¹-
zywaæ bêdzie tylko dwa miesi¹ce.

Polacy na Wyspach siedz¹ na walizkach
(Dziennik, Aleksandra Kaniewska,13 paŸdziernika 2008 r.)

Katowice, 14.10.2008 r.

LIST OTWARTY
KIEROWANY DO PREZYDENTA RP I PREMIERA RP

Z du¿¹ trosk¹ a zarazem za¿enowaniem obserwujemy polityczn¹ dys-
kusjê na temat planowanego w dniach 15 - 16 paŸdziernika 2008 r. szczytu
pañstw Unii Europejskiej toczon¹ pomiêdzy Kancelari¹ Prezydenta RP i
Kancelari¹ Premiera RP.

Pomijaj¹c spory polityczne i kompetencyjne pomiêdzy najwa¿niejszy-
mi osobami w Rzeczypospolitej, pragniemy siê odnieœæ do jednego z te-
matów, który bêdzie omawiany na szczycie Unijnym, dotycz¹cego syste-
mu wprowadzania w pañstwach cz³onkowskich Pakietu Klimatyczno-Ener-
getycznego.

W naszym przekonaniu niezaprzeczalnym jest fakt, i¿ przyjêty w dniu 9
marca 2007 r. na posiedzeniu Rady Europy Pakiet Klimatyczno-Energe-
tyczny jest dokumentem deklaratywnym, a nie Ÿród³em prawa, którego
wprowadzenie w szczegó³ach maj¹ okreœliæ dyrektywy Unii Europejskiej.
Projekty owych dyrektyw dotycz¹cych wolnego handlu emisjami CO

2
 (dy-

rektywa ETS) i obowi¹zku magazynowania dwutlenku wêgla (dyrektywa
CCS) zagra¿aj¹ce funkcjonowaniu polskiej gospodarki ukaza³y siê w fa-
zie wstêpnej w paŸdzierniku 2007 a w fazie koñcowej na prze³omie stycz-
nia i lutego 2008 r.

Z przykroœci¹ pragniemy zauwa¿yæ, i¿ w owym czasie przedstawiciele
Rz¹du RP, jak te¿ polscy negocjatorzy przy Komisji Europejskiej do pro-
jektu ww. dyrektyw w ogóle siê nie odnosili. Dopiero zdecydowana posta-
wa NSZZ "Solidarnoœæ" przeciwstawiaj¹ca siê systemowi wprowadzania
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego "obudzi³a" Rz¹d RP. To "Solidar-
noœæ" jako zwi¹zek zawodowy ostrzega³a przed skutkami wprowadzenia
dyrektyw ETS i CCS polegaj¹cych na drastycznym wzroœcie cen energii,
a tym samym na utracie konkurencyjnoœci systemów gospodarczych kra-
jów unijnych, których produkcja energii oparta jest na wêglu (Czechy,
Rumunia, Bu³garia, Grecja, Polska oraz czêœciowo Hiszpania i Niemcy)
co mo¿e spowodowaæ ich zapaœæ spo³eczn¹ i gospodarcz¹.

Niestety, œrodki masowego przekazu z niezrozumia³ych wzglêdów pra-
wie ca³kowicie przemilcza³y w tym czasie nasze stanowisko. Pragniemy
podkreœliæ, i¿ w trakcie spotkañ, które odbywaliœmy w Brukseli nasze ar-
gumenty spotka³y siê ze zrozumieniem a zarazem zdziwieniem Komisa-
rzy UE. Zdziwienie bowiem budzi³ fakt, ¿e w zasadzie przedstawiciele
polskiego rz¹du, jak i polscy eurodeputowani, poza prof. Jerzym Buz-
kiem, nie wnosili istotnych zastrze¿eñ do projektów Dyrektyw Unijnych
wprowadzaj¹cych Pakiet. Dopiero po protestach NSZZ "Solidarnoœæ" rz¹d
polski przedstawi³ pozytywne dla polskiej gospodarki i polskiego spo³e-
czeñstwa stanowisko negocjacyjne dotycz¹ce Pakietu.

Obserwuj¹c polityczne spory wokó³ najbli¿szego szczytu UE oœmieli-
my siê zauwa¿yæ, ¿e przedstawiciele Polski, którzy najprawdopodobniej
bêd¹ reprezentowaæ polsk¹ delegacjê na szczycie nie maj¹ najlepszego
rozeznania merytorycznego w zakresie Pakietu Klimatyczno-Energetycz-
nego. Trudno bowiem uznaæ, i¿ Minister Spraw Zagranicznych ma w tym
temacie wiêksz¹ wiedzê od Ministra Ochrony Œrodowiska i Ministra Go-
spodarki, którzy w szczycie nie bêd¹ uczestniczyæ.

Apelujemy wiêc do Premiera RP i Prezydenta RP o zakopanie politycz-
nych toporów i reprezentowanie wspólnego stanowiska Polski wobec Pa-
kietu Klimatyczno-Energetycznego. W tym kluczowym dla polskiej go-
spodarki momencie nie pora na destrukcyjne spory kompetencyjne.

Apelujemy równie¿ do mediów, aby przekazywa³y prawdê na temat
dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne œrodowiska, w tym przez NSZZ "So-
lidarnoœæ", zmierzaj¹cych do zablokowania dyrektyw UE - wprowadzaj¹-
cych Pakiet szkodliwych rozwi¹zañ dla polskiej gospodarki. Media po-
przez obiektywizm powinny s³u¿yæ spo³eczeñstwu a nie jakiejkolwiek opcji
politycznej.

Kazimierz Grajcarek - Przewodnicz¹cy
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarnoœæ"

Piotr Duda - Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ "Solidarnoœæ"

Dominik Kolorz - Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ "Solidarnoœæ"

dalej bêd¹ wyje¿d¿aæ" - twierdzi przed-
siêbiorca.

Na rozwój wypadków nie czekaj¹
równie¿ bankowcy. Robert Matusiak
kilka dni temu zamieni³ pracê w banku
inwestycyjnym w Londynie na etat w
jednej z instytucji finansowych w War-
szawie. "W Wielkiej Brytanii sytuacja
jest niepewna, a w Polsce dosta³em lepsz¹
pensjê i awans" - mówi Matusiak.

Na zawirowaniach na rynku pracy
korzystaj¹ agencje zatrudnienia, które
zaczê³y wystawiaæ oferty pracy z Pol-
ski. Zainteresowanie, szczególnie wœród
bankowców, jest ogromne. "Na ka¿de
og³oszenie o pracy w Polsce od razu do-
stajemy kilkadziesi¹t CV" - mówi pra-
cownik londyñskiej firmy rekrutuj¹cej
ludzi do sektora finansowego.

Czêœæ Polaków twierdzi jednak, ¿e
zostanie na Wyspach nawet mimo kry-
zysu. "Anglia w kryzysie jest i tak du¿o
bardziej op³acalna ni¿ Polska podczas
boomu gospodarczego" - twierdzi z
uœmiechem £ukasz, który od piêciu lat
pracuje w Manchesterze jako informa-
tyk.

Zdaniem prof. Krystyny Iglickiej w
Wielkiej Brytanii zostan¹ osoby z wy-
sokimi kwalifikacjami, które jeœli nawet
strac¹ pracê, to szybko znajd¹ kolejn¹.
"W dramatycznej sytuacji znajd¹ siê na-
tomiast specjaliœci od zarz¹dzania, admi-
nistracji czy nawet bankowoœci, ale go-
rzej wykszta³ceni. Oni nawet po powro-
cie do Polski mog¹ zasiliæ szeregi bezro-
botnych" - przewiduje specjalistka.

Tymczasem zamiast ustalonej pod-
wy¿ki wynagrodzeñ zasadniczych o 350
z³, dotychczas wzros³y one o 150 z³. Je-
œli weŸmie siê pod uwagê, ¿e stawki pod-
stawowe maj¹ wp³ywaj¹ na wysokoœæ
pochodnych sk³adników wynagrodzenia
- np. wys³ugi lat czy te¿ nadgodzin, to
oka¿e siê, ¿e zarobki zatrudnionych w
szpitalu zani¿one s¹ co miesi¹c o jakieœ
æwieræ tysi¹ca z³otych i to bez nadgo-
dzin.

- Wyst¹piliœmy do dyrekcji z ¿¹daniem
bezzw³ocznego przedstawienia jak za-
mierza wyrównaæ te rosn¹ce zaleg³oœci
- mówi Ma³gorzata Grabowska, prze-
wodnicz¹ca "Solidarnoœci" Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia w Zawierciu. -
Tym bardziej, ¿e cierpliwoœæ za³ogi jest
na wyczerpaniu i coraz wiêcej osób de-
klaruje, ¿e swoich pieniêdzy domagaæ
siê bêdzie przed s¹dem.

Zdenerwowanie wiêkszoœci pracow-
ników pog³êbiaj¹ nie tylko szybko ro-
sn¹ce koszty utrzymania, ale równie¿
fakt, ¿e ni¿sze wyp³aty otrzymuj¹ wszy-
scy, poza lekarzami. Ci ostatni solidne
podwy¿ki otrzymali ju¿ na pocz¹tku
roku, a trudna sytuacja ekonomiczna
szpitala (bo taki jest oficjalny powód z³a-
mania porozumienia p³acowego) akurat
na ich zarobki nie ma ¿adnego wp³ywu.
Tymczasem wydatki na wyp³aty dla le-
karzy s¹ wiêksze ni¿ na wszystkie pielê-
gniarki i po³o¿ne w sumie, choæ tych jest
kilka razy wiêcej.

***
Wybory dodatkowego przedstawicie-

la za³ogi do Rady Nadzorczej RPWiK
Zawiercie okaza³y siê sztuk¹ dla sztuki.
Walne zebranie udzia³owców - czyli
praktycznie w³adze Zawiercia, posiada-
j¹ce 85 proc. udzia³ów spó³ki - nie po-
wo³a³y bowiem w sk³ad rady trzeciego

przedstawiciela pracowników, którym
wybrano Zofiê Wódkê, przewodnicz¹-
ca zak³adowej "Solidarnoœci".

- Pozostaje pytanie po co organizowaæ
wybory, skoro póŸniej nie respektuje siê
ich wyników - mówi Ma³gorzata Benc,
szefowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" w Zawierciu.
- Ignoruj¹c zdanie pracowników, o któ-
re same wczeœniej siê zabiega³y, w³adze
miejskie na pewno nie zyskuj¹ autoryte-
tu czy splendoru.

To równie¿ doœæ oryginalny sposób
doceniania zwi¹zkowców, dziêki któ-
rych determinacji i wielomiesiêczny sta-
raniom zdo³ano, jako jedne z ostatnich
w kraju, skomunalizowaæ zawierciañskie
wodoci¹gi.

Jednoznacznej oceny ignorowania
zorganizowanych na swój wniosek wy-
borów nie zmienia (a nawet nie ³agodzi)
fakt, ¿e po przejêciu przez samorz¹d we
w³adzach spó³ki mo¿e nie byæ reprezen-
tantów za³ogi. Je¿eli bowiem bêd¹ce w³a-
œcicielem w³adze miasta nie mia³y za-
miaru uzupe³niaæ sk³adu rady, to po co
organizowano wybory? Generalnie bo-
wiem lepiej jest najpierw myœleæ (tak¿e
o liczebnoœci w³adz spó³ki), a póŸniej
robiæ, a nie na odwrót.

- Jeœli obawiano siê, ¿e radzie bêdê
broni³a interesów za³ogi, to mogê zapew-
niæ, ¿e postaram siê równie skutecznie
robiæ nie zasiadaj¹c w tym gremium -
dodaje Zofia Wódka.

Problemów bowiem ca³y czas nie bra-
kuje. Z punktu widzenia pracowników
nie zakoñczona jest np. sama komunali-
zacja spó³ki, gdy¿ ca³y czas nie otrzy-
mali oni jeszcze nale¿nych im 15 proc.
udzia³ów.

(zaw)

Œl¹sko-D¹browska i górnicza
„Solidarnoœæ” apeluj¹ do pre-
zydenta i premiera o zakoñ-
czenie sporów kompetencyj-
nych przed unijnym szczytem
w Brukseli.

W liœcie podpisanym przez Pio-
tra Dudê, Kazimierza Grajcarka
i Dominika Kolorza zwi¹zkowi li-
derzy po raz kolejny zwracaj¹ uwa-
gê na zagro¿enia zwi¹zane z ewen-
tualnym przyjêciem tzw. pakietu
klimatycznego. Zaznaczaj¹, ¿e do-

Nie pora na destrukcjê
kument ten mo¿e doprowadziæ do
drastycznego wzrostu cen energii i
pogorszenia konkurencyjnoœci pol-
skiej gospodarki.

Zwi¹zkowcy apeluj¹ do Lecha
Kaczyñskiego i Donalda Tuska o
"zakopanie politycznych toporów i
reprezentowanie wspólnego stano-
wiska Polski" podczas szczytu. "W
tym kluczowym dla polskiej gospo-
darki momencie nie pora na destruk-
cyjne spory kompetencyjne" - pod-
kreœlaj¹ autorzy listu otwartego.

wg
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W Katowicach odby³y siê
ogólnopolskie Obchody Dnia
Ratownictwa Medycznego.

Uroczystoœci zorganizowa³a
Sekcja Krajowa Pogotowia Ratun-
kowego i Ratownictwa Medyczne-

go NSZZ "Solidarnoœæ" i Woje-
wódzkie Pogotowie Ratunkowe.
Goœciem obchodów by³a minister
zdrowia Ewa Kopacz.

Uroczystoœci rozpoczê³a msza
œw. w Archikatedrze Chrystusa
Króla koncelebrowana przez ks.

biskupa Gerarda Bernackiego,
krajowego duszpasterza ratowni-

ków ks. Henryka B³aszczyka i ka-
pelana Œl¹sko-D¹browskiej "S" ks.
pra³ata Stanis³awa Pucha³ê. W na-
bo¿eñstwie wzi¹³ udzia³ przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ "S", Piotr
Duda.

W homilii biskup Bernacki na-
wi¹za³ do najwa¿niejszego przes³a-
nia ratowników, jakim jest s³u¿ba
drugiemu cz³owiekowi i ratowanie
ludzkiego ¿ycia oraz przywo³a³
sylwetkê jednego z patronów ra-
townictwa, œw. Gerarda.

- To wspaniale, ¿e mo¿emy spo-
tkaæ siê w Katowicach, w miejscu,

które wnosi w ogólny obraz ratow-
nictwa wiele praktycznych rozwi¹-
zañ i standardów. Ratownictwo
wykszta³ca siê coraz bardziej. Za-
czyna mieæ swoj¹ odrêbnoœæ i swój
etos - doda³ na zakoñczenie Eucha-
rystii ks. Henryk B³aszczyk.

Wa¿nym punktem uroczystoœci
by³a debata poœwiêcona proble-
mom ratownictwa medycznego,
która odby³a siê w Sali Sejmu Œl¹-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego.
Minister Ewa Kopacz podziêkowa-
³a zwi¹zkowcom z "Solidarnoœci"
za kulturaln¹, ale nieustêpliw¹ po-
stawê podczas negocjacji. Podkre-
œli³a, ¿e dziêki konsekwencji
zwi¹zkowców ratownictwo otrzy-
ma w przysz³ym roku o 400 mln z³
wiêcej.

- To jest i du¿o i ma³o, ale to jest
równie¿ sprawa podzia³u tych pie-
niêdzy - powiedzia³a minister i
podkreœli³a, ¿e nie zawsze jest on
sprawiedliwy. Zapewni³a, ¿e trwaj¹
prace nad takim algorytmem, któ-
ry ju¿ w 2009 r. pozwoli na jak
najlepszy podzia³ œrodków.

Ewa Kopacz zaapelowa³a rów-
nie¿ do polityków, by przy napra-

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
pragnê przekazaæ wszystkim

ratownikom i pracownikom pogotowia
wyrazy ogromnego szacunku oraz podziêkowania

za trud i poœwiêcenie wk³adane
w ratowanie ludzkiego ¿ycia i zdrowia.

¯yczê Wam nieustannej opieki
Waszego patrona Œw. Grearda,

wielu sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyœlnoœci
w ¿yciu osobistym.

Piotr Duda
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Prezydent RP Lech Kaczyñ-
ski w telewizyjnym wyst¹pie-
niu wyg³osi³ orêdzie w spra-
wie planowanej przez koali-
cjê rz¹dz¹c¹ reformy s³u¿by
zdrowia i zapowiedzia³ z³o¿e-
nie wniosku o przeprowadze-
nie na ten temat ogólnonaro-
dowego referendum.

W orêdziu prezydent wskaza³, ¿e
ochrona zdrowia jest jedn¹ z naj-
wa¿niejszych dziedzin ¿ycia spo-
³ecznego, ale jest zarazem ostatni¹
jego dziedzin¹, w której mia³yby
obowi¹zywaæ zasady wolnego ryn-
ku. Uzna³, ¿e pacjent nie mo¿e byæ
traktowany jak Ÿród³o zysku, a pla-
cówki medyczne nie mog¹ byæ
"maszynami do robienia pieniê-
dzy".

Zdaniem prezydenta, projekty
ustaw reformuj¹ce s³u¿bê zdrowia,
zmierzaj¹ do jej prywatyzacji.

- Szanujê zdanie rz¹dz¹cych
Polsk¹ libera³ów, ale siê z nim fun-
damentalnie nie zgadzam - oœwiad-
czy³ prezydent. - Wydaje mi siê, ¿e
rozs¹dnym rozwi¹zaniem dotycz¹-
cym przysz³oœci polskiej s³u¿by
zdrowia bêdzie zapytanie obywa-
teli, czy chc¹ jej prywatyzacji.

Lech Kaczyñski zapowiedzia³,
¿e w najbli¿szym czasie, zgodnie
z Konstytucj¹ RP, zwróci siê do
Senatu z wnioskiem o przeprowa-
dzenie referendum w sprawie pry-
watyzacji tej bran¿y. Jednoczeœnie
zaapelowa³ do rz¹du oraz opozy-
cji o spokojny przebieg przedrefe-
rendalnej debaty. W jego ocenie,
debata powinna siê toczyæ z u¿y-
ciem merytorycznych argumentów,

Ratownicy œwiêtowali w Katowicach

Czy obywatele chc¹

prywatyzacji s³u¿by zdrowia?

Danuta Jemio³o, cz³onek
Rady Regionalnego
Sekretariatu Ochrony
Zdrowia NSZZ „S”:

- Ogólnonarodowe refe-
rendum powinno siê od-
byæ tym bardziej, ¿e
ustawy reformuj¹ce

s³u¿bê zdrowia s¹ pozbawione
wa¿nego elementu, jakim jest
spo³eczna konsultacja.

Rz¹d zamierza je wprowadziæ
nie jako swój projekt, lecz jako
projekt poselski, a zgodnie z pol-
skim prawem, projekty poselskie
nie musz¹ byæ spo³ecznie konsul-
towane. Rz¹dz¹cy próbuj¹ za-
mkn¹æ nam usta. Ich gra jest bar-
dzo nieczysta. Zdecydowanie po-
pieram prezydencki zamys³ o zor-
ganizowaniu referendum w tej
sprawie.

El¿bieta ¯uchowicz,
wiceprzewodnicz¹ca
Regionalnej Sekcji S³u¿by
Zdrowia NSZZ "S":

- To bardzo dobra inicjaty-
wa prezydenta. W sprawie
prywatyzacji s³u¿by zdro-
wia powinni wypowiedzieæ

siê wszyscy uprawnieni obywatele.
Placówki medyczne przekszta³cone w
spó³ki prawa handlowego bêd¹ nasta-
wione na zysk. Drugoplanowe stanie
siê nasze zdrowie i ¿ycie. Ustawy w
s³u¿bie zdrowia stanowi¹ zagro¿enie
zarówno dla pacjentów, jak i pracow-
ników. Pozbawiaj¹ ich pakietu gwa-
rancji pracowniczych. Mam tylko
w¹tpliwoœæ, czy prezydencka inicja-
tywa zyska poparcie w Senacie. Przy-
puszczam, ¿e jego wiêkszoœæ politycz-
na nie bêdzie zainteresowana przepro-
wadzeniem referendum.

- Jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem
bêdzie zapytanie obywateli, czy chc¹

prywatyzacji s³u¿by zdrowia
- uwa¿a prezydent Lech Kaczyñski

tak, by ka¿dy Polak móg³ sobie
wyrobiæ zdanie na temat planowa-

nej prywatyzacji i œwiadomie pod-
j¹æ decyzjê.

- Referendum nie jest
rozwi¹zaniem w Polsce
czêstym, ale s¹ momen-
ty, w których g³os, za-
miast politykom, trze-
ba oddaæ obywatelom.
Problem prywatyzacji
s³u¿by zdrowia jest,
moim zdaniem, w³a-
œnie tak¹ spraw¹. Chcê
jednoczeœnie zapewniæ
Pañstwa, ¿e uszanujê
ka¿d¹ decyzjê obywa-
teli podjêt¹ w referen-
dum - zakoñczy³ prezy-
dent.

Beata Gajdziszewska

wianiu s³u¿by zdrowia nie kiero-
wali siê polityk¹, a dobrem pacjen-
tów. Podczas uroczystoœci wrêczo-
no z³ote, srebrne i br¹zowe meda-
le Zas³u¿ony dla Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego. Wœród
odznaczonych znalaz³ siê m.in.

przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Pogotowia Ratunkowego i Ratow-
nictwa Medycznego NSZZ "S"
Jacek Szarek. Zwi¹zkowcy prze-
kazali minister Kopacz wyrzeŸ-
bion¹ w wêglu figurê œw. Gerarda.

Agnieszka Konieczny

Ogólnopolskie obchody Dnia Ratownictwa Medycznego
rozpoczê³y siê msz¹ œw. odprawion¹ w Archikatedrze

Chrystusa Króla

Uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali ulicami Katowic
do siedziby Urzêdu Wojewódzkiego

Podczas debaty w Sali Sejmu Œl¹skiego minister zdrowia
Ewa Kopacz podziêkowa³a zwi¹zkowcom z „Solidarnoœci”

za ich nieustêpliw¹ postawê podczas negocjacji
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Przyjêcie uchwa³ "Godna pra-
ca fundamentem rozwoju
Polski" oraz zapowiedŸ Le-
cha Kaczyñskiego, ¿e nie
podpisze ustawy o emerytu-
rach pomostowych - to naj-
wa¿niejsze wydarzenia XXII
Krajowego Zjazdu Delega-
tów, który obradowa³ w Wa-
dowicach.

W zjeŸdzie uczestniczy³o ponad
300 delegatów z ró¿nych struktur

zwi¹zku - regionów, bran¿ i zak³a-
dów pracy. Œl¹sko-D¹browsk¹ "S"
reprezentowa³o ponad 40 delega-
tów. Po raz pierwszy w historii
"Solidarnoœci" zjazd krajowy ob-
radowa³ w Ma³opolsce. Wybór Wa-
dowic by³ nieprzypadkowy. "Soli-
darnoœæ" uczci³a w ten sposób Rok
Jana Paw³a II,  og³oszony z oka-
zji przypadaj¹cej w tym roku 30.
rocznicy pontyfikatu Ojca Œwiête-
go.

Weto potwierdzone
Obrady rozpoczê³a msza œwiêta

w wadowickiej bazylice. Koncele-
browa³ j¹ kardyna³ Józef Glemp.
W swej homilii podkreœli³, ¿e "So-
lidarnoœæ" to odkrywanie dobra i
spostrzeganie tego, co z³e. - Defi-
nicja, któr¹ czêsto pos³ugiwa³ siê
Jan Pawe³ II, mówi, ¿e solidarnoœæ
jest wtedy, gdy jeden jest z drugim,
razem, a nie jeden przeciw drugie-
mu. To okreœlenie ci¹gle nam to-
warzyszy. (...) Dziêki Ojcu Œwiê-
temu pojêcie solidarnoœci przenik-
nê³o œwiat.

- Szczególnie jednak wesz³o do
jêzyka teologii i bardzo mocno osa-
dzi³o siê w katolickiej nauce spo-
³ecznej" -  mówi³ prymas.

Goœciem pierwszego dnia obrad
by³ witany owacj¹ na stoj¹co pre-
zydent Lech Kaczyñski. W swoim
wyst¹pieniu zapowiedzia³ zaweto-
wanie ustawy o emeryturach po-

mostowych. - Ta ustawa odbiera
setkom tysiêcy ludzi prawo do
wczeœniejszych emerytur, ograni-
cza je w sposób zasadniczy i ogra-
nicza je te¿ na przysz³oœæ. To jest
ustawa, która w realnej naszej sy-
tuacji nie mo¿e w przysz³ym roku
wejœæ w ¿ycie. Zrobiê wszystko,
¿eby nie wesz³a - powiedzia³ Lech
Kaczyñski, nagrodzony gromkimi
oklaskami.

Prezydent odniós³ siê równie¿ do
proponowanego przez rz¹d pakie-

tu ustaw zdrowotnych.
Nawi¹zuj¹c do propo-
zycji referendum za-
znaczy³, ¿e s³u¿ba
zdrowia nie mo¿e byæ
przedmiotem rynko-
wej gry. Podkreœli³, ¿e
ochrona zdrowia wy-
maga naprawy, ale nie
mo¿e byæ tak, ¿e szpi-
tale, czy otwarta s³u¿-
ba zdrowia, dzia³aj¹
"na zasadach zwi¹za-
nych z rynkiem, a wiêc
zyskiem".

Godna praca
fundamentem

Podczas obrad dele-
gaci zapoznali siê ze
sprawozdaniem z pra-
cy Zwi¹zku za ostatni
rok, a tak¿e z infor-
macj¹ Krajowej Komi-
sji Rewizyjnej. Wa¿-
nym wydarzeniem ob-
rad by³o przyjêcie
uchwa³y "Godna praca

fundamentem rozwoju Polski",
któr¹ przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" Janusz Œniadek  okreœla³ mia-
nem fundamentalnej dla oceny
przez zwi¹zek obecnej sytuacji
spo³eczno-gospodarczej kraju i

dzia³añ podejmowanych przez "S".
Zwi¹zkowcy podkreœlili w niej, ¿e
"zapewnienie godnej pracy powin-
no byæ priorytetem polityki spo-
³eczno-gospodarczej pañstwa". W
uchwale "Solidarnoœæ" sprzeciwi-
³a siê przede wszystkim rosn¹ce-
mu rozwarstwieniu dochodów,
szkodliwym reformom, które
utrudni¹ najubo¿szym dostêp do
ochrony zdrowia i edukacji, rz¹do-

wemu projektowi ustawy o tzw.
emeryturach pomostowych, nie-
wystarczaj¹cemu wzrostowi wyna-
grodzeñ, w tym w sferze bud¿eto-
wej i parabud¿etowej, a tak¿e ³ama-
niu praw pracowniczych. Delega-
ci wezwali w uchwale wszystkie
struktury Zwi¹zku do w³¹czenia siê
w organizacjê miesi¹ca protestów
pod has³em "Godna praca funda-
mentem rozwoju Polski".

W innym dokumencie delegaci
zaprotestowali przeciwko skiero-
waniu do Sejmu nieuzgodnione-
go z partnerami spo³ecznymi pro-
jektu ustawy o emeryturach po-
mostowych i zwrócili siê do po-
s³ów o odrzucenie projektu usta-
wy w pierwszym czytaniu. Zda-
niem NSZZ "S", przedstawiony
Sejmowi projekt nie wyelimino-
wa³ wad poprzednich projektów
dotycz¹cych m.in. drastycznego
ograniczenia prawa do emerytury
pomostowej. W rz¹dowym pro-
jekcie za³o¿ono te¿ wygaszanie
prawa do emerytury, co stoi w ra-
¿¹cej sprzecznoœci z zasad¹, ¿e to

kryteria medyczne oraz kryterium
bezpieczeñstwa publicznego s¹
podstawowymi kryteriami kwali-
fikowania prac jako wykonywa-
nych w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze.
Nie uwzglêdnia te¿ wszystkich
czynników ryzyka oraz obiektyw-
nej metody kwalifikacji rodzajów
prac uprawniaj¹cych do emerytur
pomostowych.

Krytycznie
o rz¹dowych planach

Krajowy Zjazd Delegatów w
przyjêtych dokumentach odniós³
siê równie¿ do sytuacji w innych

bran¿ach. Przygotowane przez
rz¹d reformy oœwiaty i s³u¿by zdro-
wia uznano za Ÿle przygotowane i
przerzucaj¹ce w du¿ym stopniu
koszty tzw. "taniego pañstwa" na
obywateli. "Obligatoryjne prze-

kszta³cenie placówek s³u¿by zdro-
wia przez samorz¹dy w spó³ki pra-
wa handlowego stanowi wygodny

Zjazd w mieœcie
pretekst dla rz¹du do odsuniêcia
bezpoœredniej odpowiedzialnoœci
za kondycje ekonomiczn¹ s³u¿by
zdrowia w Polsce i mo¿e staæ siê
pocz¹tkiem prywatyzacji us³ug
szpitalnych na masow¹ skalê. KZD
stanowczo sprzeciwia siê próbom
dalszego przerzucania kosztów le-
czenia na pacjentów. Uwa¿amy, ¿e
bez podniesienia wysokoœci sk³ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne i
wprowadzenia jednolitego dla ca-
³ego kraju elektronicznego syste-
mu rejestracji us³ug medycznych
nie da siê zbudowaæ nowoczesne-
go systemu us³ug medycznych do-
stêpnych dla wszystkich, a nie dla
wybranych" - czytamy w stanowi-
sku przyjêtym przez XXII KZD.

Delegaci skrytykowali równie¿
przygotowan¹ przez rz¹d reformê
oœwiaty. Zdaniem zwi¹zkowców,
zamiast realizacji wyborczych
obietnic, rz¹d proponuje zwiêksze-

nie tygodniowego
pensum, likwiduje
prawo nauczycieli do
wczeœniejszej emery-
tury i proponuje kon-
trowersyjne, liberalne
zmiany, maj¹ce cha-
rakter prywatyzacyj-
ny i uw³aszczeniowy.
Krajowy Zjazd Dele-
gatów nie zgadza siê
na liberalizacjê prawa
oœwiatowego, ozna-
czaj¹c¹ pozbywanie
siê przez pañstwo od-
powiedzialnoœci za
narodowy charakter
kszta³cenia, wycho-
wywania i przekazy-
wania pamiêci histo-
rycznej m³odym po-
koleniom Polaków i
¿¹da od Ministerstwa
Edukacji Narodowej
natychmiastowego

wycofania siê z takich projektów.
Delegaci argumentuj¹ swoje stano-
wisko faktem, ¿e z pomys³ów pe³-
nej decentralizacji i przekazywania
odpowiedzialnoœci za prowadzenie
i nadzorowanie szkó³ na samorz¹-

dy lokalne, wycofuj¹ siê lub pla-
nuj¹ wycofywanie kraje europej-
skie. Delegaci XXII KZD przypo-

Zjazd poprzedzi³a msza w wadowickiej
bazylice koncelebrowana przez

prymasa Józefa Glempa

W obradach wziê³o udzia³
ok. 300 delegatów

Goœciem pierwszego dnia Zjazdu
by³ prezydent Lech Kaczyñski…

…i by³a G³ówna Inspektor Pracy
Bo¿ena Borys-Szopa

Stolik
 „œl¹sko-d¹browski”
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Jana Paw³a II
mnieli równie¿, ¿e "Solidarnoœæ"
od lat domaga siê zwiêkszenia na-
k³adów na oœwiatê na poziomie nie

mniejszym ni¿ 5 proc. Produktu
Krajowego Brutto, co by³oby spe³-
nieniem na minimalnym poziomie
skromnej normy œwiatowej, zawar-
tej w wytycznych ONZ.

Œl¹sko-D¹browska reprezentacja na XXII Krajowy Zjazd Delegatów

Delegaci z naszego regionu
podczas jednego z g³osowañ

 Celem milion
Jednym ze sposobów obrony

przed niekorzystnymi dla pracow-

ników zjawiskami jest organizowa-
nie siê w zwi¹zki zawodowe. De-
legaci XXII KZD przyjêli uchwa-
³ê "NSZZ "Solidarnoœæ" bli¿ej pra-
cowników". "Tylko pracownicy

Jednym z goœci obrad by³ kapelan Œl¹sko-D¹browskiej „S”
ks. Stanis³aw Pucha³a

Goœciem obrad by³ m³odzie¿owy mistrz œwiata w boksie Damian
Jonak. - Jestem dumny, ¿e mogê byæ dziœ na ZjeŸdzie mojego zwi¹z-
ku - mówi³ do delegatów solidarnoœciowy mistrz. Jonak ¿yczy³ im
owocnych obrad i zaprosi³ na najbli¿sz¹ sw¹ walkê, która ju¿ w tê
sobotê odbêdzie siê w Zabrzu. Przypomnijmy: przeciwnikiem Jona-
ka bêdzie Fin Mika Joensuu.

zrzeszeni w silnym i dobrze zor-
ganizowanym zwi¹zku s¹ w stanie
skutecznie przeciwstawiæ siê tym
niekorzystnym dla œwiata pracy
tendencjom. Tylko silny zwi¹zek
jest w stanie prowadziæ, a jeœli trze-
ba - wymusiæ - rzeczywisty dialog
spo³eczny, konieczny dla zrówno-
wa¿onego rozwoju gospodarczego
ca³ego kraju" - napisano w uchwa-

Piotr Duda:
Zjazd odby³ siê w symbolicznym

mieœcie. "Solidarnoœæ" wspaniale
uczci³a przypadaj¹cy w tym roku
Rok Jana Paw³a II. Zwi¹zek potrze-
buje te¿ takich chwil na refleksjê. Ale

cieszy te¿ merytoryczna czêœæ Zjaz-
du. Uda³o siê przyj¹æ wa¿ne doku-
menty zwi¹zkowe w sprawie pakie-
tu klimatycznego, stoczni, wzrostu
uzwi¹zkowienia czy dalszych dzia-
³añ w ramach kampanii Godna Pra-
ca. No i oczywiœcie zapowiedŸ pana
prezydenta zawetowania ustawy o
emeryturach pomostowych.

Urszula Grzonka:
Jako nauczycielka bardzo siê

cieszê, ¿e Zjazd zaj¹³ siê sprawa-
mi oœwiaty. Dyskusja i dokumen-
ty w sprawie np. obni¿enia wieku
szkolnego czy samozatrudnienia
by³y niezwykle istotne. To, ¿e ob-

le. Delegaci zobowi¹zali struktury
Zwi¹zku do przygotowania planów
rozwoju na ka¿dym szczeblu
Zwi¹zku. Celem ma byæ osi¹gnie-
cie miliona cz³onków.

Dla Œl¹sko-D¹browskiej "Soli-
darnoœci" wa¿ne by³o przyjêcie sta-
nowiska w sprawie tzw. pakietu
klimatycznego. Wezwano w nim
rz¹d do zabiegania o takie rozwi¹-

zania legislacyjne, które bêd¹
uwzglêdniaæ specyfikê polskiej
gospodarki i energetyki.

Pe³n¹ treœæ dokumentów przyjê-
tych podczas obrad XXII Krajowe-
go Zjazdu Delegatów NSZZ "So-
lidarnoœæ" opublikujemy w kolej-
nym numerze naszego Tygodnika.

Wojciech Gumu³ka, Dzia³
Informacji KK

radowaliœmy w Wadowicach, ro-
dzinny mieœcie naszego Papie¿a,
by³a dla mnie czymœ niezwyk³ym -

zosta³am ochrzczona w Zakopanem
przez biskupa krakowskiego Karo-
la Wojty³ê…

Henryk Grymel:
Najwa¿niejsza podczas Zjazdu

by³a wizyta prezydenta Lecha Ka-

czyñskiego i jego zapowiedŸ za-
wetowania ustawy o emeryturach
pomostowych. Cieszy mnie te¿
jego stosunek do w¹tpliwych pro-
jekt reformy s³u¿by zdrowia.

Roman Brudziñski:
Trochê mnie œmieszy, trochê

bulwersuje to, ¿e na ZjeŸdzie po-
dejmowane s¹ uchwa³y, mówi¹-
ce, co "Solidarnoœæ" powinna ro-
biæ. Jeœli siê jest dzia³aczem, to
takie rzeczy siê wie… General-

nie zjazd spokojny, mo¿e nawet
zbyt spokojny. Ale to miejsce
sprzyja³o bardziej rozwadze ni¿
radykalnym decyzjom. Przed
nimi jednak nie uciekniemy.
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Skutki amerykañskiego kry-
zysu docieraj¹ ju¿ do œl¹-
skich firm.

Krach na rynkach finansowych
za Atlantykiem odczu³a nie tylko
gliwicka fabryka Opla, gdzie na
trzy tygodnie wstrzymana zosta³a
produkcja. Problemy pojawi³y siê
m.in. w firmach budowlanych, me-
blarskich i odzie¿owych nastawio-
nych na eksport do Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, a nawet Holandii i
Danii. Trudnoœci z uzyskiwaniem
kredytów przez zagranicznych
kontrahentów powoduj¹ opóŸnie-
nia w p³atnoœciach. Mog¹ równie¿
prowadziæ do wycofania siê zagra-
nicznych spó³ek ze wspó³pracy, a
spadek zamówieñ to bezpoœrednia
przyczyna zwolnieñ pracowników.

Zdaniem wiceminister pracy Cze-
s³awy Ostrowskiej, kryzys na œwia-
towych rynkach finansowych mo¿e
prze³o¿yæ siê na polski rynek pracy
ju¿ w 2009 r. Wzrost bezrobocia nie
bêdzie jednak du¿y, gdy¿ - jak twier-
dzi Ostrowska - sytuacjê uratuj¹
rozpoczynaj¹ce siê inwestycje
zwi¹zane z Euro 2012 i realizacj¹
projektów unijnych na infrastruktu-
rê i ochronê œrodowiska.

Skutki kryzysu dotkn¹ nie tylko
przedsiêbiorców. Odczuj¹ je rów-
nie¿ te osoby, które ju¿ zaci¹gnê³y
lub zamierzaj¹ zaci¹gn¹æ kredyty
mieszkaniowe, gdy¿ koszty ich
uzyskania znacznie wzrosn¹.

Gazeta Wyborcza wyliczy³a, ¿e
dla klientów, którzy zaci¹gnêli
kredyt w z³otówkach rata wzro-
œnie o 15 z³otych na ka¿de 100 tys.
zad³u¿enia. Natomiast ci, którzy
sp³acaj¹ kredyt we frankach mog¹
siê spodziewaæ, ¿e ich rata wzro-
œnie o 19 z³ na ka¿de 100 tys.
Wzrosn¹ równie¿ mar¿e od kre-
dytów i wymagania banków
wzglêdem przysz³ych kredyto-
biorców, dotycz¹ce wysokoœci
osi¹ganych dochodów i wk³adu
w³asnego. Trudniej bêdzie te¿ o

- Coraz bardziej niepokoj¹ce in-

formacje docieraj¹ do Polski

zza Atlantyku. Mówi siê ju¿, nie

o problemach General Motors,

ale o wizji bankructwa koncer-

nu...

Media podaj¹ ró¿ne informacje. My
koncentrujemy siê na kontaktach z
Europejsk¹ Rad¹ Zak³adow¹. W
obliczu kryzysu ta miêdzynarodo-
wa wspó³praca zaczê³a przynosiæ
efekty. Trzymamy siê razem i nie
poddajemy siê prowokacjom i kry-
tykom np. ¿e w takiej trudnej sytu-
acji domagamy siê podwy¿ek.
- Podwy¿ki to jedna sprawa, a

gwarancje pracownicze druga.

Czy Europejska Rada Zak³ado-

wa nie obawia siê zwolnieñ?

W General Motors dotychczas obo-
wi¹zywa³a zasada, ¿e nie ma zwol-
nieñ przymusowych. Mam nadzie-
jê, i¿ zarz¹d dotrzyma tego zobo-
wi¹zania i ewentualne zwolnienia
odbêd¹ siê na zasadach dobrowol-
nych i za odpowiednimi odprawa-
mi. Wiêkszoœæ pracowników kon-
cernu posiada umowy na czas nie-
okreœlony. Zwolnienia mog¹ do-
tkn¹æ przede wszystkim osoby za-
trudnione na czas okreœlony. Tylko
w Gliwicach pracodawca po¿egna³
siê z grup¹ 40. takich pracowników,
ale na to nie mieliœmy ¿adnego
wp³ywu.
- Ten kryzys pokaza³, ¿e jedn¹ z

przyczyn problemów GM s¹

zbyt wysokie ceny produkowa-

nych samochodów. Sytuacjê

mo¿e pogorszyæ fakt, ¿e w Pol-

sce trudniej bêdzie uzyskaæ kre-

dyt na zakup nowego auta...

- Bardziej obawiamy siê sytuacji
na rynkach zachodnich, gdzie tra-
fia œrednio ponad 90 proc. naszej
produkcji.
- Tam recesja jest wiêksza, ni¿ w

Polsce...

Rz¹dy pañstw zachodnich podjê³y
ju¿ odpowiednie dzia³ania. Mam
nadziejê, ¿e dofinansowanie ban-
ków pozwoli na wyjœcie z tego kry-
zysu, który jest - co prawda - naj-
wiêkszy do wielu lat, ale nie jedy-
ny. Siedem lat temu prze¿yliœmy po-
dobn¹ recesjê.
- Dziêkujê za rozmowê.

Od 13 do 17 paŸdziernika w War-
szawie, Poznaniu i Wroc³awiu
przed siedzibami Banku Millen-
nium odbywaj¹ siê pikiety NSZZ
„Solidarnoœæ”.

To kolejny protest pracowników
ochrony przeciw dramatycznym warun-
kom pracy. Zwi¹zkowcy w ten sposób
apeluj¹, aby zasady odpowiedzialnego
biznesu, na które powo³uje siê Bank
Millennium, nie by³y tylko marketingo-
wymi has³ami.

Odpowiedzialny Biznes to tytu³ rapor-
tu Banku Millennium z 2007 roku, w
którym bank podkreœla, ¿e w centrum
swojej uwagi stawia ludzi i ich potrzeby,
a w biznesie kieruje siê odpowiedzial-
noœci¹ i etyk¹. Tymczasem - wspó³pra-
cuj¹c z agencj¹ ochrony Solid Security,
która wyzyskuje swoich pracowników i
narusza ich prawa - Bank Millennium

poœrednio przyczynia siê do trwania tego
procederu. Wynagrodzenia pracowni-
ków ochrony wynosz¹ œrednio 5-6 z³
netto za godzinê, co nie pozwala im na
godne ¿ycie. Niskie p³ace zmuszaj¹ oso-
by zatrudnione w tym sektorze do po-
dejmowania dodatkowej pracy oraz
przyjmowania nadgodzin. Praca na
przed³u¿onych dy¿urach, tzw. marato-
nach mo¿e prowadziæ do niebezpiecz-
nych sytuacji i stawiaæ pytanie o bezpie-
czeñstwo bankowych depozytów.

Pikiety pracowników ochrony maj¹
zwróciæ uwagê pracowników i klientów
Banku Millennium na praktyki, jakie s¹
stosowane wobec pracowników ochro-
ny miêdzy innymi przez firmê Solid Se-
curity. Zwi¹zkowcy walcz¹ o godne za-
robki i warunki pracy w sektorze ochro-
ny, które pozwol¹ na œwiadczenie us³ug
na wysokim poziomie.

Dzia³ Informacji KK

W Œwiatowym Dniu Godnej Pra-
cy, obchodzonym 7 paŸdziernika
w ok. 100 krajach,  Europejska
Konfederacja Zwi¹zków Zawodo-
wych  zorganizowa³a w Pary¿u
kilkutysiêczny wiec pod has³em
poprawy warunków pracy.

Do stolicy Francji dwoma autokara-
mi przyjecha³a ogólnopolska reprezen-
tacja "Solidarnoœci".

Region Œl¹sko-D¹browski NSZZ "S"
reprezentowali: przedstawiciel ZR
Krzysztof Piêtak, Jacek R¹czka z "S"

KWK "Kazimierz-Juliusz", Stanis³aw
Szrek z "S" Mittal Steel, Adam Flakus
z "S" Huhtamaki, Zbigniew Pi¹tek z "S"
Koksowni "PrzyjaŸñ" i Piotr Miœ z "S"
ZG "Sobieski".

- By³o nas tylko szeœciu ze Œl¹ska i z
Zag³ebia, ale byliœmy najg³oœniejsi.

Nadawaliœmy ton ca³ej demonstracji.
Transparenty "Solidarnoœci" by³y bardzo
widoczne. My nieœliœmy zwi¹zkow¹
husariê Regionu Œl¹sko-D¹browskiego,
której zazdroœcili nam zwi¹zkowcy z
innych krajów - relacjonowali po powro-
cie.

Wiec przebiega³ w atmosferze zaba-
wy. W przerwach miêdzy przemówie-
niami wystêpowa³y francuskie zespo³y
alternatywne. W swoich wyst¹pieniach
zwi¹zkowcy podkreœlali, ¿e upominaj¹
siê o godziw¹ pracê, p³acê, a tak¿e o nie-
przestrzegane w wielu krajach swobod-

ne prawo do zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe.

Jak podkreœlali organizatorzy, demon-
stracja by³a równie¿ "pierwsz¹ odpowie-
dzi¹ syndykatów pracowniczych" na
œwiatowy kryzys finansowy.

B.G.

Nie tylko Opel...

Z przewodnicz¹cym „Solidarnoœci” w Oplu w Gliwicach,
S³awomirem Ciebier¹, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Trzymamy siê razem

kredyt na zakup nowego samocho-
du.

A poniewa¿ ekonomia to system
naczyñ po³¹czonych, spadek liczby
kredytów najpierw bêdzie odczu-
walny na rynkach nieruchomoœci,
póŸniej w budownictwie mieszka-
niowym, a nastêpnie w ca³ej gospo-
darce. Wy¿sze koszty finansowania
dotkn¹ przede wszystkim przedsiê-
biorców, co z kolei ograniczy inwe-
stycje i mo¿e doprowadziæ do spo-
wolnienia ca³ej gospodarki.

Agnieszka Konieczny

Po stronie przegranych
s¹ rzesze pracowników

- Ten kryzys spowodowa³a
chciwoœæ i bezmyœlnoœæ Wall
Street, Londynu i innych centrów
finansowych. Wielcy dyrektorzy
zezwolili na spekulacje na wielk¹
skalê w ramach inwestycji, któ-
rych nie rozumieli. Spekulanci
nakrêcali spiralê podwy¿ek cen
ropy, ¿ywnoœci i surowców. Po
stronie przegranych s¹ rzesze pra-
cowników przemys³u, lecz tak¿e
emeryci, rodziny, dostawcy i fir-
my poszukuj¹ce kapita³u inwe-
stycyjnego - tak kryzys na œwia-
towych rynkach finansowych
oceni³a Europejska Konfederacja
Zwi¹zków Zawodowych (EKZZ)

30 wrzeœnia w Londynie EKZZ
podpisa³a deklaracjê, w której
wezwa³a Europê do walki o pra-

wa pracownicze, sprawiedliwe i
godne p³ace oraz stabilne miejsca
pracy. Zdaniem Konfederacji, ten
kryzys musi byæ punktem zwrot-
nym i spowodowaæ ca³kowit¹
zmianê w sposobie funkcjonowa-
nia œwiata finansów. - Dominu-
j¹cy model kapitalizmu finanso-
wego jest na krawêdzi upadku.
Kapitalizm ten, uwolniony od
wieloletnich ograniczeñ ok. 25 lat
temu, szczególnie w USA, okre-
œlany by³ jako model wzorcowy
do naœladowania dla ca³ego œwia-
ta. Jego ideologia og³upi³a wiele
osób, które zosta³y wykorzysta-
ne przynosz¹c zyski w¹skim eli-
tom w latach najbardziej wybu-
ja³ej prywatyzacji, deregulacji i
nieskrêpowania rynków - czyta-
my w londyñskiej deklaracji
EKZZ.

Pikiety pod bankami

Œl¹sko-d¹browska
husaria w Pary¿u

Œl¹sko-D¹browska husaria w Pary¿u
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Zwi¹zkowe aktualnoœci i ko-
munikaty, raport o ra¿¹cych
dysproporcjach w wynagra-
dzaniu pracowników, bie¿¹ce
informacje na temat trwaj¹-
cych negocjacji p³acowych,
forum dyskusyjne, statut
„Solidarnoœci”, a nawet logo
Tygodnika Œl¹sko-D¹brow-
skiego -  to m.in. mo¿na zna-
leŸæ na stronie internetowej
Komisji Zak³adowej Pracow-
ników Urzêdu Gminy w Gie-
ra³towicach.

Strona pod adresem www.soli-
darnosc.gieraltowice.pl dzia³a od
marca. W ci¹gu zaledwie dwóch
pierwszych tygodni odnotowa³a
ponad 4700 ods³on i 100. u¿ytkow-
ników.

- To rewelacyjny wynik, jak na
tak niewielk¹ miejscowoœæ i stro-
nê o tematyce zwi¹zkowo-spo³ecz-
nej - uwa¿a przewodnicz¹ca zak³a-
dowej "S" Anna Ga³¹zka. - Teraz
mamy pó³ tysi¹ca u¿ytkowników
unikalnych, którzy odwiedzili nas
1635 razy. Odwiedziny gwa³tow-
nie skacz¹ w górê, gdy publikuje-
my coœ wa¿nego. Tak by³o w przy-
padku raportu o zarobkach w na-

szym urzêdzie. Jesteœmy z apara-
tem fotograficznym na gminnych
imprezach, wystawach, do¿yn-
kach, rajdach. Jeszcze tego same-
go dnia nasze fotografie zamiesz-
czamy w galerii, a mieszkañcy bar-
dzo to sobie ceni¹ i œci¹gaj¹ od nas
fotki. To jest dobry pomys³ na bu-
dowanie wiêzi ze spo³ecznoœci¹ lo-
kaln¹. Nawet oficjalna strona Urzê-
du Gminy postanowi³a nas naœla-
dowaæ. Wynajêli fotografa i robi¹
albumy z imprez. Ale w stosunku
do nas s¹ zawsze spóŸnieni przy-
najmniej o dwa dni.

Giera³towicka "S" uruchomi³a na
swojej stronie forum dyskusyjne.
Pocz¹tkowo internauci musieli siê
logowaæ, chc¹c wzi¹æ udzia³ w
dyskusji. Zwi¹zkowcy wyczuwali
pewne ich obawy, dlatego zdecy-
dowali, ¿e forum bêdzie otwarte.

Najwiêcej goœci maj¹ oczywiœcie
z Giera³towic, Gliwic, Knurowa,
ale regularnie przygl¹daj¹ siê ich
dzia³alnoœci równie¿ internauci z
Katowic, Gdañska, Warszawy,
Krakowa, a nawet z Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec i ze Szwecji.

- Ostatnio reklamujemy siê na-
wet na forum knurowskim, bo wie-
my, ¿e urzêdnicy z tamtejszego

magistratu bardzo chcieliby mieæ
swoj¹ organizacjê zwi¹zkow¹, ale
na razie ich strach jest silniejszy -
mówi Anna Ga³¹zka - Dla pokrze-
pienia serc wyœwietlamy im przy
pomocy reklamek google has³a:
"Nie ma wolnoœci bez Solidarno-
œci", "Dobra praca za godziw¹ p³a-
cê", "Giera³towice pozdrawiaj¹
urzêdników w Knurowie", "Knu-
rowianie- przy³¹czcie siê". W efek-
cie na naszej stronie zwiêksza siê
liczba odwiedzin internautów z
Knurowa. Nie tracimy nadziei, ¿e
w koñcu im siê uda.

W ub. tygodniu na ³amach TSD
opublikowany zosta³ artyku³ "100
z³ to niepowa¿na kwota", traktuj¹-
cy m.in. o dyskryminacjach p³aco-
wych w Urzêdzie Gminy w Gie-
ra³towicach i  przedstawionych
przez wójta propozycjach podwy-
¿ek p³ac, które w ocenie zwi¹zkow-
ców s¹ "bardzo mierne". Ten arty-
ku³ giera³towicka "S" od razu za-
mieœci³a na stronie internetowej.
Zwi¹zkowcy zaprosili równie¿ in-
ternautów do przedstawiania swo-
ich opinii na temat zaproponowa-
nych przez pracodawcê podwy¿ek.

Beata Gajdziszewska

Przeprosin na ³amach tarno-
górskiego „Gwarka” oraz za-
s¹dzenia na cel spo³eczny 5
tys. z³ - tego m.in. domaga siê
w s¹dowym pozwie cywilnym
skierowanym przeciwko Lesz-
kowi G³oguszowi, by³emu
przewodnicz¹cemu „Solidar-
noœci” w Agencji Inicjatyw
Gospodarczych w Tarnow-
skich Górach, jej prezes Ro-
man Utracki.

Prezes zarzuca G³oguszowi pod-
wa¿enie autorytetu wœród pracow-
ników i klientów oraz k³amstwo i
manipulacjê. W uzasadnienia po-
zwu napisane zosta³o równie¿, ¿e
Leszek G³ogusz "przekroczy³ gra-
nice dozwolonej prawem krytyki".

W pozwie prezes wykorzysta³
fragmenty zwi¹zkowych pism au-
torstwa przez Leszka G³ogusza.
Jedno z nich by³o odpowiedzi¹ na
zamieszczon¹ w tarnogórskim tygo-
dniku wypowiedŸ prezesa, która,
zdaniem zwi¹zkowców "S", wpro-
wadzi³a w b³¹d opiniê publiczn¹.
Zdaniem zwi¹zkowców prezes, nie-
zgodnie z prawd¹, poinformowa³, i¿
pracownicy Parku Wodnego otrzy-
mali 17-procentow¹ podwy¿kê wy-
nagrodzeñ.

W kolejnych pismach "S" doma-
ga³a siê przywrócenia na dotychcza-
sowe stanowisko zdegradowanego
przez pracodawcê kierownika zmia-
ny ratowników, a zarazem cz³onka
zwi¹zku oraz poruszy³a kwestiê nie-
uznawania przez prezesa wyboru
Rady Pracowników i poddaniu szy-
kanom jej przewodnicz¹cego.

- Wytoczona mi sprawa ma na
celu pokazanie podw³adnym, kto
rz¹dzi w Parku Wodnym - uwa¿a

Leszek G³ogusz, który ze wzglêdów
rodzinnych, zrezygnowa³ z funkcji
przewodnicz¹cego zak³adowej "S".
Teraz jednak zastanawia siê, czy w
najbli¿szych wyborach nie zg³osi
swojej kandydatury do komisji za-
k³adowej.

- Wspólnie z kilkoma innymi nie-
wygodnymi dla prezesa osobami,
chcemy udowodniæ, ¿e tak ³atwo siê
nas nie pozbêdzie. Jeszcze kilka
miesiêcy temu, gdy urodzi³o mi siê
drugie dziecko, rozwa¿a³em rezy-
gnacjê z pracy w Parku Wodnym i
poszukanie lepiej p³atnego zajêcia.
Skierowany przeciwko mnie s¹do-
wy pozew utwierdzi³ mnie w prze-
konaniu, ¿e jednak nie mogê st¹d
odejœæ. Dla pana prezesa by³aby to
zbyt du¿a satysfakcja - mówi Le-
szek G³ogusz.

Konflikt w Parku Wodnym po-
miêdzy zwi¹zkowcami "S" a preze-
sem trwa ju¿ kilka miesiêcy. Jego
powody to m.in. ³amanie przez pra-
codawcê praw pracowniczych i
zwi¹zkowych oraz naruszanie usta-
wy o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsulta-
cji.

Zak³adow¹ "S" wspieraj¹ tarno-
górskie Biuro Terenowe Zarz¹du
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego i
Terenowa Sekcja Problemowa
NSZZ "S" Powiatu Tarnogórskie-
go.

- Podejmowane przez nas próby
polubownego rozwi¹zania na-
brzmia³ego konfliktu zosta³y odrzu-
cone. Ju¿ zwróciliœmy siê do Zarz¹-
du Regionu o udzielenie Leszkowi
G³oguszowi pomocy prawnej - in-
formuje Zbyszek Klich, kierownik
BT w Tarnowskich Górach.

Beata Gajdziszewska

Nie uda³o siê wy³oniæ nowe-
go pi³karskiego mistrza Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci". Nie uda³o, bo kolejny raz
tytu³ zdobyli pi³karze z Ja-
worzna. - Chyba nie ma sen-
su za rok rozgrywaæ kolej-
nych zawodów - ¿artuje wice-
przewodnicz¹cy Zarz¹du Re-
gionu Bogdan Biœ.

W drodze po pi¹ty (!) z rzêdu
tytu³ pi³karze ZG Sobieski  rozgro-
mili wszystkich rywali. W 6 me-
czach zdobyli a¿ 32 bramki, trac¹c
tylko 5. A¿ 8 goli zdoby³ Tomasz

Jedynak z Sobieskiego, który zo-
sta³ królem strzelców. Najlepszym
bramkarzem wybrano Jacka Cien-

cia³ê (Sobieski), a pi³karzem Mi-

ros³awa Tyra³ê z Halemby.
Nie wszystkie dru¿yny zakoñ-

czy³y zawody. Z powodu k³opotów
kadrowych wycofali siê pi³karze z
Huty Baildon. W pó³finale swój
mecz przerwa³a dru¿yna GM Opel.

Nie dam prezesowi

satysfakcji
Giera³towicka „S” w sieci

Sobieski znów zmia¿d¿y³

Grupa A
ZG Sobieski - Huta Baildon 5:1
(wynik anulowano)
KWK Bielszowice - ZOZ Sosno-
wiec 2:5
Sobieski - Huhtamaki 6:1
Baildon - Bielszowice 0:2 (wy-
nik anulowano)
Sosnowiec - Huhtamaki 1:2
Sobieski - Bielszowice 4:1
Baildon - Sosnowiec 5:2 (wynik
anulowano)
Huhtamaki - Bielszowice 6:2
Sosnowiec - Sobieski 2:8

Zwyciêska ekipa z Jaworzna

- By³ wtedy bezbramkowy remis.
Pi³karze z Gliwic mieli pretensje o

sposób sêdziowania, a grali po pro-
stu za ostro i dostali dwie czerwo-
ne kartki. Mecz musia³ skoñczyæ
siê walkowerem dla dru¿yny Huh-
tamaki - wyjaœnia Bogdan Biœ.

W finale Huhtamaki nie mia³o
jednak szans z faworytami. ZG So-

bieski ponownie w tych zawodach
wysoko pokona³ rywala i kolejny
raz zdoby³ tytu³.

wg

Tabela
1. ZG Sobieski 9 pkt
2. Huhtamaki 6 pkt
3. ZOZ Sosnowiec 3 pkt
4. KWK Bielszowice 0 pkt

zespó³ Huty Baildon wycofa³ siê
w trakcie rozgrywek

Grupa B
KWK Borynia - KWK Soœnica 4:2
GM Opel - KWK Halemba 2:0
Borynia - Opel 1:5
Soœnica - Halemba 2:6
Borynia - Halemba 0:1

Soœnica - Opel 0:5

Tabela:
1. GM Opel 9 pkt
2. KWK Halemba 6 pkt
3. KWK Borynia 3 pkt
4. KWK Soœnica 0 pkt

Pó³fina³y:
Sobieski - Halemba 5:0
Huhtamaki - Opel 3:0 (walkower)

Fina³:
Sobieski - Huhtamaki 4:0

Zdj.: Foto Witaliñska
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16 paŸdziernika 1978 r., kiedy to
kardyna³owie zebrali siê na dru-
gim konklawe, by wybraæ po
œmierci Jana Paw³a I nowego
papie¿a, kardyna³ Stefan Wy-
szyñski powiedzia³ do kardyna-
³a Wojty³y: „Przyjmij ten wybór i
ten krzy¿, który jest z nim zwi¹-
zany”. W ósmym g³osowaniu
Karol Wojty³a otrzyma³ 99 na 111
mo¿liwych g³osów.

O godz. 19.20 pojawi³ siê w oknie
bazyliki œw. Piotra, by pozdrowiæ ocze-
kuj¹cych pielgrzymów. Od tej chwili
by³ 264 biskupem Rzymu.

WyraŸnie i donoœnie pozdrowi³ ich
po w³osku - "(...) I oto najprzewieleb-
niejsi Kardyna³owie powo³ali nowe-
go biskupa Rzymu. Wezwali go z da-
lekiego kraju. (...) Oto stojê przed
wami, by wyznaæ nasz¹ wspóln¹ wia-
rê (...), aby rozpocz¹æ na nowo drogê
historii Koœcio³a, rozpocz¹æ j¹ z po-
moc¹ Boga i z pomoc¹ ludzi".

Rozleg³y siê g³oœne brawa, okrzyki
radoœci. I tak wierni reagowali na s³o-
wa Jana Paw³a II przez ca³y Jego pon-
tyfikat.

W Polsce wybór Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹ przyjêty zosta³ z en-
tuzjazmem. Na Wawelu zadzwoni³
dzwon Zygmunta. Ludzie w koœcio-
³ach dziêkowali Bogu za ten dar.

22 paŸdziernika Ojciec Œwiêty uro-
czyœcie zainaugurowa³ swój pontyfi-
kat. Wypowiedzia³ s³owa, które sta³y
siê myœl¹ programow¹ Jego pos³ugi -
"Nie lêkajcie siê, otwórzcie na oœcie¿
drzwi Chrystusowi. Jego zbawczej
w³adzy otwórzcie granice pañstw, sys-

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Jaworznie prezentowana
jest niezwyk³a wystawa fotogra-
ficzna pt. „104 pielgrzymki. Jan
Pawe³ II na drogach œwiata”,
ukazuj¹ca pontyfikat Papie¿a
Polaka.

- To najwiêksza z wystaw Katolic-
kiego Centrum Kultury. Prace nad jej

przygotowaniem trwa³y dwa lata - po-
wiedzia³ podczas otwarcia ekspozycji
ks. Antoni Bednarz, prezes Katolickie-
go Centrum Kultury.

Ekspozycja sk³ada siê ze 107 plansz
ukazuj¹cych 104 pielgrzymki Jana
Paw³a II, w trakcie których przemierzy³
setki tysiêcy kilometrów i odwiedzi³ sto
kilkadziesi¹t pañstw. - Jan Pawe³ II to
najwiêkszy pielgrzym w historii koœcio-

Cz³owiek mocny Chrystusem

Dzieñ Papieski
12 paŸdziernika w ca³ej Polsce

obchodzony by³ VIII Dzieñ Papie-
ski, który przypada zawsze w nie-
dzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê wy-
boru Karola Wojty³y na Stolicê Pio-
trow¹: 16 paŸdziernika 1978 r. Or-
ganizatorem Dnia Papieskiego jest
Fundacja "Dzie³o Nowego Tysi¹c-
lecia", powo³ana w 2000 r. przez
Konferencjê Episkopatu Polski dla
upamiêtnienia pontyfikatu Jana
Paw³a II.

W tym roku ten szczególny dzieñ
przebiega³ pod has³em "Jan Pawe³
II - Wychowawca M³odych". W ca-
³ym kraju odprawiane by³y msze,

podczas których wierni modlili siê
o rych³¹ beatyfikacjê Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II. Organizowane
by³y koncerty, konferencje nauko-
we i panele dyskusyjne.

Wrêczone zosta³y tak¿e "katolic-
kie Noble" - nagrody Totus 2008,
przyznawane za dzia³alnoœæ na rzecz
podkreœlenia wartoœci cz³owieka.

Do 16 paŸdziernika ok. 100 tys.
wolontariuszy w ca³ym kraju bêdzie
zbieraæ pieni¹dze na fundusz stypen-
dialny Fundacji "Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia". Pieni¹dze przeznaczo-
ne zostan¹ do koñca roku dla 2
tys.uzdolnionych, m³odych ludzi z
ponad 39 diecezji.

Jan Pawe³ II
na drogach œwiata

temów ekonomicznych, politycznych,
kierunków cywilizacyjnych. Nie lêkaj-
cie siê, Chrystus wie, co nosi w swoim
wnêtrzu cz³owiek. On jeden".

Wtedy œwiat jeszcze nie rozumia³,
¿e ten Papie¿ mia³ byæ inny od po-

przednich, ale wkrótce mia³ siê prze-
konaæ, ¿e Bóg da³ œwiatu œwiadka
Ewangelii. I w tym Papie¿u ludzie
odnaleŸli autentycznego cz³owieka
¿yj¹cego nauk¹ Chrystusa.

Oprac. B.G.

³a. Wykorzysta³ wszystkie mo¿liwe
œrodki komunikacji, by dotrzeæ prawie
do wszystkich krajów œwiata - doda³ ks.
Bednarz i zwróci³ uwagê na ostatnie
zdjêcie, na którym znajduje siê Mur
Chiñski. - Ta plansza nawi¹zuje do nie-
spe³nionych marzeñ Jana Paw³a II i re-
jonów œwiata, które go nie przyjê³y. Ks.
Bednarz podkreœli³, ¿e wystawa opo-
wiada tylko o pielgrzymkach zagranicz-

nych papie¿a. Jan Pawe³ II odby³ rów-
nie¿ kilkadziesi¹t podró¿y po W³oszech.

W ekspozycji wykorzystane zosta³y
zdjêcia Arturo Mari i innych fotogra-

fików z agencji Catholic Press, DeA
Picture Library i Orbis/Contrasto. Wy-
stawa by³a ju¿ prezentowana w GnieŸ-
nie i w Parlamencie, w Jaworznie mo¿-
na j¹ ogl¹daæ do 19 paŸdziernika.

Agnieszka Konieczny

Ekspozycja pokazuje wspania³y pontyfikat Papie¿a - Polaka

Podczas 104 podró¿y zagranicznych Jan Pawe³ II przemierzy³
setki tysiêcy kilometrów i odwiedzi³ sto kilkadziesi¹t pañstw œwiata


