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Damian Jonak nie zawodzi! M³odzie¿owy mistrz

œwiata federacji WBC w sobotni¹ noc po raz kolejny

obroni³ pas w wadze junior œredniej.

Zawsze warto byæ

odpowiedzialnym spo³ecznie
Idea spo³ecznej odpowiedzial-
noœci biznesu bêdzie w Polsce
zyskiwaæ na znaczeniu - to nie-
które z wniosków zorganizowa-
nej przez Œl¹sko-D¹browsk¹
„S” konferencji ,,Spo³eczna od-
powiedzialnoœæ biznesu jako
Ÿród³o sukcesu w wojewódz-
twie œl¹skim".

Czytaj na stronie 3

Dotkn¹æ

najnowszej historii
Najnowsza historia Polski, lata
80-te, dzia³alnoœæ opozycyjna,
powstanie "Solidarnoœci" i stan
wojenny - to dla m³odzie¿y uro-
dzonej po 1990 roku - wydarze-
nia odleg³e i bezosobowe, opi-
sane tylko w podrêcznikach. -
Realizacja zadania "Trzynasty
grudnia" ma to zmieniæ.

Czytaj na stronie 4

Nie zostan¹

bez pomocy
Pracownicy Huty Szopienice i
spó³ek zale¿nych nie zostan¹
bez pomocy. To najwa¿niejsze
zobowi¹zanie Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Spo³ecznego,
poœwiêconej spo³ecznym i eko-
nomicznym skutkom likwidacji
huty.

Czytaj na stronie 5



RÓ¯NOœci2 Nr 43 (678) • 22 paŸdziernika 2008 r.

Wieœci
z Biur Terenowych ZR

BT Katowice
W paŸdzierniku w siedzibie Œl¹sko-

D¹browskiej "Solidarnoœci" przepro-

wadzone zosta³y szkolenia stacjonar-
ne dla cz³onków komisji zak³ado-
wych z obszaru dzia³ania BT.

***
Nast¹pi³a zmiana siedziby BT.

Obecnie Biuro mieœci siê w pokoju
nr 99 Zarz¹du Regionu, tel. 032 353
84 25 wew. 103.

BT Gliwice
15 paŸdziernika odby³o siê posie-

dzenie Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ "S" Gliwic i Powiatu Gli-
wickiego. W spotkaniu uczestniczy³
przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej
"S" Piotr Duda, który m.in. przed-
stawi³ sprawozdanie z KZD oraz po-
informowa³ o przyczynach wystoso-
wania przed unijnym szczytem przez
liderów "S" ze Œl¹ska Listu Otwarte-
go do prezydenta RP i premiera

Zwi¹zkowcy zapoznali siê z bie¿¹-
cymi informacjami na temat progra-
mu Grosik oraz informacjami o roz-
woju zwi¹zku.

BT Sosnowiec
Spotkanie zwi¹zkowców "Solidarno-

œci' Szpitala Specjalistycznego w D¹-
browie Górniczej z przedstawicielami
Laboratorium Fryda, które wygra³o
przetarg na przejêcie us³ug œwiadczo-
nych przez szpitalne laboratoria, po-
twierdzi³o w¹tpliwoœci strony zwi¹zko-
wej dotycz¹ce warunków pracy i p³acy
dla przejmowanych pracowników.

W trakcie spotkania w³aœcicielka
firmy potwierdzi³a, ¿e rozwa¿a mo¿-
liwoœæ przeniesienia niektórych pra-
cowników do laboratoriów w So-
snowcu lub w Katowicach.

- Nie pad³y ¿adne jasne deklaracje
potwierdzaj¹ce warunki pracy i p³a-
cy na czas trwania kontraktu. Nie ma
równie¿ gwarancji, ¿e przejêci pra-
cownicy bêd¹ zatrudnieni do koñca
kontraktu w firmie pani Frydy - mówi
przewodnicz¹ca szpitalnej "S" El¿-
bieta ¯uchowicz. - Ustaliliœmy, ¿e
"S" przed³o¿y projekt gwarancji pra-
cy i p³acy, do którego odniesie siê La-
boratorium Fryda.

***
Tymczasem "S" Szpitala Specjali-

stycznego w D¹browie otrzyma³a za-
wiadomienie o wszczêciu przez d¹-
browsk¹ prokuraturê dochodzenia w
sprawie ³amania przez dyrektora szpi-
tala zapisów ustawy o rozwi¹zywa-
niu sporów zbiorowych. O przestêp-
stwie zwi¹zkowcy poinformowali
prokuraturê w sierpniu.

Pracodawca nie podj¹³ rokowañ w
ramach rozpoczêtego przez "S" spo-
ru zbiorowego, który by³ odpowie-
dzi¹ na przeprowadzony przez niego
przetarg na przejêcie us³ug szpital-
nych laboratoriów przez firmê ze-
wnêtrzn¹. Dopiero w dniu, w którym
"S" wnios³a do prokuratury pozew o
wszczêcie postêpowania karnego,
dyrekcja szpitala zaproponowa³a
zwi¹zkowcom negocjacje.

BT Zawiercie
Jeszcze na pocz¹tku kwietnia

przedstawiciele Skarbu Pañstwa, bê-

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ

o œmierci naszego Kolegi

œ.p. ZDZIS£AWA STÊPNIA

Przewodnicz¹cego RSPZ NSZZ "S" i Cz³onka Rady
Regionalnego Sekretariatu Przemys³u Metalowego NSZZ „S”.

Wyrazy serdecznego wspó³czucia
w imieniu Rady RSPM NSZZ „S”

Rodzinie, Przyjacio³om i Bliskim

sk³ada

przewodnicz¹cy Krzysztof Piêtak

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

œ.p. ZDZIS£AWA STÊPNIA

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
kole¿anek i kolegów z Komisji Zak³adowej
Zak³adów Mechanicznych „Bumar-£abêdy”

przekazuje
przewodnicz¹cy Zdzis³aw Goliszewski

15 paŸdziernika po ciê¿-
kiej chorobie zmar³ Zdzi-
s³aw Stêpieñ, przewodni-
cz¹cy Regionalnej Sekcji
Przemys³u Zbrojeniowe-
go NSZZ „Solidarnoœæ”.

Oto, jak zapamiêtali go
przyjaciele - zwi¹zkowcy:

- S³awomir Ciebiera,
przewodnicz¹cy
Regionalnej Sekcji
Przemys³u
Motoryzacyjnego
NSZZ „S”:

- By³ bardzo otwarty i ko-
munikatywny. Jego rozs¹dek i
rozwaga by³a szczególnie dla
m³odych zwi¹zkowców godna
naœladowania. Cieszy³ siê du-

¿ym autorytetem. Dla wielu z
nas by³ wzorem dzia³acza
zwi¹zkowego.

- Mieczys³aw Pietruch,
przewodnicz¹cy
Regionalnej Sekcji
Metalowców
NSZZ „S”:

- Zdzisiu by³ zawsze uczyn-
ny. Bardzo zaanga¿owany w
pracê zwi¹zkow¹. Uczestni-
czy³ we wszystkich akcjach,
protestach i manifestacjach.
By³ gadu³¹, ale w pozytywnym
tego s³owa znaczeniu. Spokoj-
ny i wyrozumia³y. Potrafi³
³agodziæ spory.

- Krzysztof Klupœ,
cz³onek Regionalnej
Sekcji Przemys³u
Zbrojeniowego
NSZZ „S”:

- By³ zaanga¿owany w pra-
cê spo³eczn¹. Oprócz dzia³al-
noœci zwi¹zkowej, w któr¹
wk³ada³ ca³e serce, dzia³a³ te¿
w Spó³dzielni Mieszkaniowej
i w SKOK przy "Bumarze-
£abêdy".

PrzyjaŸnie nastawiony do
wszystkich.

- Krzysztof Piêtak,
przewodnicz¹cy
Regionalnego
Sekretariatu Przemys³u
Metalowego NSZZ „S”:

- Zdzisia pozna³em jeszcze
w latach 90., gdy zajmowa³ siê
wspó³tworzeniem RSPZ. Od
pocz¹tku istnienia Sekcji by³
jej przewodnicz¹cym. Podczas
szkoleñ i spotkañ zwi¹zko-
wych dzieli³ siê z nami swoim
doœwiadczeniem. Wszyscy
staraliœmy siê naœladowaæ Jego
spokój i opanowanie, tak po-
trzebne w dzia³alnoœci zwi¹z-
kowej. To by³ dusza cz³owiek.
Odk¹d zosta³em przewodni-
cz¹cym Sekretariatu niejedno-
krotnie by³ dla mnie wspar-
ciem. Czu³em, ¿e mi pomaga.
By³ cz³owiekiem godnym za-
ufania. A¿ trudno mówiæ, ¿e
by³...

Zmar³ Zdzis³aw Stêpieñ
d¹cego jedynym w³aœcicielem Przê-
dzalni Zawiercie deklarowali, ¿e je-
dynym ratunkiem dla zad³u¿onego na

30 mln z³ zak³adu jest prywaty-
zacja i do czerwca spó³ka bêdzie
mia³a nowego w³aœciciela. Tym-
czasem up³ynê³o pó³ roku, a na-
dal nie wy³oniono strategicznego
inwestora dla przêdzalni. Coraz
gorsza jest natomiast kondycja fi-
nansowa zak³adu - ju¿ drugi mie-
si¹c za³oga nie otrzymuje wyna-
grodzeñ w terminie.

- Jesteœmy zdeterminowani broniæ
zak³adu i naszych miejsc pracy -
mówi Andrzej Baj, przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" Przêdzalni Zawiercie.
- Pracownicy zgodzili siê na wiele
ustêpstw i wyrzeczeñ, jednak mo¿li-
woœci przerzucania kosztów restruk-
turyzacji na za³ogê maj¹ swoje grani-
ce.

- Kolejny raz okazuje siê, ¿e nad-
zór w³aœcicielski Skarbu Pañstwa
kuleje, zw³aszcza gdy trzeba ratowaæ
spó³kê, a nie œrubowaæ dywidendê -
dodaje Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹sko-Dabrow-
skiej "S" w Zawierciu. - Dobrze jed-
nak pamiêtaæ, ¿e doprowadzenie do
bankructwa spó³ki to fatalny interes i
to zarówno dla bud¿etu pañstwa, jak
i miasta. Dodatkowo upad³oœæ prze-
kreœli trud w³o¿ony w plany posze-
rzenia oferty przêdzalni o nowocze-
sne wyroby.

Chodzi o poszukiwane na wielu
rynkach tzw. geotkaniny i geow³ók-
niny wykorzystywane m.in. przy bu-
dowie dróg i pracach fundamento-
wych. Zawierciañski zak³ad móg³by
z powodzeniem podj¹æ siê ich pro-
dukcji, ale jej uruchomienia wymaga
inwetycji. Tymczasem obecny w³aœci-
ciel (czyli Skarb Pañstwa) ani nie za-
mierza wy³o¿yæ niezbêdnych pieniê-
dzy, ani te¿ nie potrafi znaleŸæ inwe-
stora bran¿owego. I tym samym kil-
kuset pracowników nie mo¿e byæ
pewna jakiejkolwiek stabilnoœci za-
trudnienia.

***
Tylko za nieco ponad jedn¹ czwart¹

(dok³adnie 28 proc.) ponadplano-
wych, czy raczej ponadkontrakto-
wych, procedur medycznych wyko-
nanych w pierwszym pó³roczu przez
Szpital Powiatowy w Zawierciu go-
towy by³ zap³aciæ NFZ. Dodatkowo
zaproponowany aneks mia³ formê
ugody i zak³ada³, ¿e borykaj¹c siê z
problemami finansowymi placówka
nie bêdzie upomina³a siê o pozosta³e
pieni¹dze. Chodzi³o przy tym o spo-
re pieni¹dze, szpital mia³ ponad 3 mln
z³ tzw. nadwykonañ, a mia³ otrzymaæ
niespe³na milion. Reszta mia³a byæ
wymuszonym prezentem zad³u¿one-
go szpitala dla funduszu. Nic zatem
dziwnego, ¿e dyrekcja szpitala takie-
go dokumentu nie podpisa³a.

- To skandaliczna sytuacja. Nie
doœæ, ¿e kontrakty w naszym regio-
nie s¹ najni¿sze w kraju, to jeszcze
NFZ nie chce zap³aciæ za leczenie
pacjentów. Przecie¿ nadwykonania to
nic innego jak pomoc setkom chorych
ludzi - mówi Ma³gorzata Grabow-
ska, przewodnicz¹ca "Solidarnoœci"
Ochrony Zdrowia w Zawierciu. - Nie-
stety skutki monopolistycznych prak-
tyk funduszu boleœnie odczuj¹ pra-
cownicy. Pieni¹dze z nadwykonañ
mia³y w znacznym stopniu zostaæ
przez bowiem na podwy¿ki p³ac.

Zwi¹zkowcy jednoczeœnie przypo-
minaj¹, ¿e nie tak dawno przedstawi-
ciele NFZ zapewniali, ¿e s¹ pieni¹-
dze na nadwykonania.

(zaw)

Z ogromnym smutkiem po¿egnaliœmy

naszego Kolegê i Przyjaciela

œ.p. ZDZIS£AWA STÊPNIA.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

Rodzinie Zmar³ego

sk³adaj¹

w imieniu cz³onków Regionalnej Sekcji Motoryzacji NSZZ „S”
i Regionalnej Sekcji Metalowców NSZZ „S”

przewodnicz¹cy: S³awomir Ciebiera i Mieczys³aw Pietruch

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia

z powodu œmierci

œ.p. ZDZIS£AWA STÊPNIA

Przewodnicz¹cego Regionalnej Sekcji
Przemys³u Zbrojeniowego NSZZ „Solidarnoœæ”

Rodzinie i Bliskim

w imieniu Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „S”

sk³ada

przewodnicz¹cy Piotr Duda
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Firmy uwzglêdniaj¹ce w swo-
jej strategii spo³eczn¹ odpo-
wiedzialnoœæ maj¹ wiêksze
szanse na wyjœcie obronn¹
rêk¹ z kryzysu, a idea spo³ecz-
nej odpowiedzialnoœci bizne-
su bêdzie w Polsce zyskiwaæ
na znaczeniu - to niektóre
z wniosków zorganizowanej
przez Œl¹sko-D¹browsk¹ „S”
konferencji ,,Spo³eczna odpo-
wiedzialnoœæ biznesu jako
Ÿród³o sukcesu w wojewódz-
twie œl¹skim".

- Spo³eczna odpowiedzialnoœæ
biznesu to przede wszystkim inwe-
stowanie w ludzi, najwiêkszy ka-
pita³ - mówi³ w otwieraj¹cym kon-
ferencjê wyst¹pieniu by³y premier
Jerzy Buzek, który podkreœla³ od-
powiedzialnoœæ spoczywaj¹c¹ na
œl¹skich przedsiêbiorcach. - Od in-
nowacyjnoœci i bycia konkurencyj-
nym zale¿¹ miejsca pracy, zasile-
nie gospodarki nowymi pomys³a-
mi i to, czy zatrzymamy w kraju
m³odych ludzi. Odpowiednie roz-
³o¿enie kosztów i zysków musi byæ
zawsze brane pod uwagê. ¯aden
kraj siê nie rozwinie bez dbania o
ludzi - mówi³ Jerzy Buzek.

Spo³eczna Odpowiedzialnoœæ
Biznesu (ang. Corporate Social
Responsibility - CSR) to kon-
cepcja, wed³ug której przedsiê-
biorstwa dobrowolnie uwzglêd-
niaj¹ aspekty spo³eczne i eko-
logiczne w swoich dzia³aniach
komercyjnych. W praktyce CSR
sprowadza siê m. in. do huma-
nizacji pracy, zwiêkszenia par-
tycypacji pracowników w zarz¹-
dzaniu przedsiêbiorstwem, do-
datkowych szkoleñ i œwiadczeñ
dla pracowników, a tak¿e
uwzglêdniania stanu œrodowi-
ska naturalnego w dzia³alnoœci
firmy, wspó³pracy z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹, niepodejmowania
wspó³pracy z przedsiêbiorstwa-
mi, które stosuj¹ praktyki naru-
szaj¹ce prawo, zaanga¿owania
w akcje charytatywne, wra¿li-
woœci na lokaln¹ kulturê i zwy-
czaje oraz partnerstwa z orga-
nizacjami spo³ecznymi.

O s³aboœciach polskich praktyk
CSR mówi³a podczas konferencji
Aleksandra Stanek z Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. - Ko-
niecznoœæ dzia³añ CSR nie jest za-
wsze przez polskich przedsiêbior-
ców uœwiadamiana. Oczywiœcie,
najlepiej wygl¹da to w najwiêk-
szych firmach i koncernach, które
czêsto korzystaj¹ z zagranicznego
know-how. W mniejszych, zamiast
przemyœlanych dzia³añ, mamy czê-
sto do czynienia z dzia³aniami fi-
lantropijnymi, nie wynikaj¹cymi
ze strategii firmy.

Recepta
na kryzys?

Jak zaznacza³ podczas konferen-
cji dr hab. Jakub Stelina, testem
czy idea CSR przeniknê³a nasz¹
œwiadomoœæ, bêdzie zachowanie
przedsiêbiorców w obliczu kryzy-
su. - £atwo jest byæ dobrym, de-

klaruj¹cym przestrzeganie dyrek-
tyw etycznych w sytuacji, gdy jest
koniunktura. Prawdziwy test przej-
dziemy w kryzysie. Czy idea spo-
³ecznie odpowiedzialnego biznesu
jest tylko piarowym zabiegiem, o
którym szybko zapomnimy?

Równie¿ szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "Solidarnoœci" w swoim wy-
st¹pieniu odniós³ siê do doniesieñ
o nadchodz¹cym kryzysie. - W fir-
mach doceniaj¹cych odpowiedzial-
noœæ spo³eczn¹ roœnie identyfika-
cja pracowników z mark¹. Roœnie
zaanga¿owanie w ¿ycie firmy. Lu-
dzie lepiej rozumiej¹, co w zak³a-
dzie siê dzieje i szybciej mog¹ re-
agowaæ na zmieniaj¹c¹ siê sytu-
acjê, dostosowywaæ siê do zmian i
godziæ siê na koszty tych zmian -
mówi³ Piotr Duda.

Najwa¿niejsze
jest zaufanie

O tym, ¿e warto anga¿owaæ siê
w przedsiêwziêcia z zakresu CSR,
przekonywa³ Rafa³ Czechowski z
agencji Imago Public Relations. -
Od 50 do 70 proc. konsumentów
kieruje siê w swych wyborach tym,

czy firma prowadzi
dzia³ania spo³ecznie
odpowiedzialne -
przypomina³. Cze-
chowski zaznacza³
jednak, ¿e nie nale-
¿y tego uto¿samiaæ
z klasycznymi dzia-
³aniami marketingo-
wymi. - To nie cho-
dzi o wizerunek, ale
o zaufanie - przypo-
mnia³ jedn¹ z idei
przyœwiecaj¹cych
spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biz-
nesu. Jego zdaniem,
znaczenie biznesu
spo³ecznie odpo-
wiedzialnego ro-
œnie w czasach kry-
zysu. - Konsumen-
ci mog¹ wtedy re-
zygnowaæ z anoni-
mowych dla nich
produktów i za-
miast nich wybie-
raæ np. przedsiê-
biorców sponsoru-
j¹cych w mieœcie
teatrzyk dzieciêcy.
W takich momen-

tach rosn¹ szanse mniejszego pro-
ducenta.

Konferencja by³a czêœci¹ projek-
tu "Promocja spo³ecznej odpowie-
dzialnoœci biznesu w wojewódz-
twie œl¹skim". W jego ramach zo-
stanie zorganizowanych jeszcze 10
lokalnych konferencji poœwiêco-
nych CSR. Elementem projektu
bêd¹ te¿ dzia³ania promocyjne i re-
klamowe. Idea CSR bêdzie promo-
wana m.in. na billboardach, w spo-
tach radiowych, reklamie prasowej
i mailowej.

To kolejne dzia³anie realizowa-
ne przez Œl¹sko-D¹browsk¹ "Soli-
darnoœæ" ze œrodków europejskich.
Wczeœniej zwi¹zek prowadzi³
m.in. szkolenia zawodowe dla bez-
robotnych "Akademia Rynku Pra-
cy", "40 wspania³ych" i "Pierwsza

Zawsze warto byæ

odpowiedzialnym spo³ecznie

- Przedsiêbiorcy przestrzegaj¹cy zasad
odpowiedzialnego biznesu mog¹ liczyæ
na za³ogê w trudnych dla firmy chwilach
- mówi³ podczas konferencji Piotr Duda

Projekt "Promocja spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w woje-
wództwie œl¹skim" realizowany bêdzie do lipca 2009 roku. Wspó³fi-
nansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Partnerem wio-
d¹cym projektu jest Œl¹sko-D¹browska "Solidarnoœæ". W dzia³ania
zaanga¿owana bêdzie te¿ Izba Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci w Katowicach. Projekt realizowany jest pod nad-
zorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach.

Idea CSR wi¹¿e siê najœciœlej
z celami strategicznymi Unii Eu-
ropejskiej, zw³aszcza w zakresie
polityki spo³ecznej, jakimi s¹
stworzenie europejskiego mode-
lu spo³ecznego, opartego na rów-
nych szansach, wysokiej jakoœci
¿ycia, integracji spo³ecznej i
zdrowym œrodowisku. Wi¹¿e siê
to z dwoma podstawowymi wy-
zwaniami - zapewnieniem zrów-
nowa¿onego wzrostu gospodar-
czego oraz stworzeniem wiêk-
szej liczby dobrych miejsc pra-
cy.

W 2001 r. Komisja Europejska
przygotowa³a dokument o cha-
rakterze konsultacyjnym na te-
mat CSR w postaci tzw. Zielo-
nej Ksiêgi. Zdefiniowano w niej
CSR jako ideê, w myœl której
przedsiêbiorstwa dobrowolnie
decyduj¹ siê na dzia³ania na
rzecz lepszego spo³eczeñstwa i
czystszego œrodowiska. Dzia³a-
nia te obejmuj¹ dwa podstawo-
we wymiary - wewnêtrzny i ze-
wnêtrzny. Pierwszy to zespó³
dzia³añ nakierowanych przede
wszystkim na pracowników (in-
westowanie w kapita³ ludzki, po-
prawê bhp, przestrzeganie praw
cz³owieka i eliminowanie zagro-
¿eñ dla godnoœci ludzkiej w
miejscu pracy). Wymiar ze-
wnêtrzny obejmuje natomiast
otoczenie biznesu, m. in. w³adze
publiczne, spo³ecznoœæ lokaln¹,
klientów, partnerów bizneso-
wych oraz œrodowisko natural-
ne.

Europejskie prawo socjalne
normuje niezwykle istotn¹ z pra-
cowniczego punktu widzenia
kwestiê, jak¹ jest prawo pracow-
ników do informacji, a niekiedy
tak¿e do wypowiadania siê na te-
maty dotycz¹ce za³óg zak³adów
pracy. Uprawnienia te s¹ wa¿-
nym  sk³adnikiem katalogu za-
chowañ biznesu odpowiedzial-
nego spo³ecznie. W krajach UE
uregulowano ju¿ prawo dotycz¹-
ce informacji i konsultacji w
przedsiêbiorstwach o zasiêgu
wspólnotowym, a tak¿e w przed-
siêbiorstwach o zasiêgu krajo-
wym. Przepisy prawne zawarte
we wspólnotowym prawie wtór-
nym, a wiêc w dyrektywach,
okreœlaj¹ najczêœciej regu³y
ogólne, które wskazuj¹ rz¹dom
pañstw cz³onkowskich jedynie
cele, które winny byæ osi¹gniê-
te. Pañstwa cz³onkowskie win-
ny w drodze odpowiednich kro-
ków prawotwórczych (ustawo-
dawstwo lub uk³ady zbiorowe
pracy) dokonaæ stosownej im-
plementacji regu³ wynikaj¹cych
w dyrektywach. W odniesieniu
do Polski chodzi przede wszyst-
kim o ustawê o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji oraz ustawê o
europejskich radach zak³ado-
wych. Oczywiœcie kwesti¹ do
odrêbnej dyskusji jest faktyczny
poziom przestrzegania opisa-
nych w nich praw pracowni-
czych.

Projekt „Promocja spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu
w województwie œl¹skim” realizowany bêdzie przez

Œl¹sko-D¹browsk¹ „S” do lipca 2009 roku

Spo³eczna Odpowiedzialnoœæ

Biznesu a Unia Europejska

Szychta". "Solidarnoœæ" by³a te¿
jednym z partnerów w projekcie
"Praca dla dwojga" oraz w kilku
projektach realizowanych wspól-

nie z zagranicznymi zwi¹zkami za-
wodowymi.

Wojciech Gumu³ka
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Po ubieg³otygodniowym
szczycie Unii Europejskiej w
Brukseli, który z za¿enowa-
niem obserwowa³a polska
opinia publiczna, prezydent
RP Lech Kaczyñski i  premier
Donald Tusk zgodnie og³osili
negocjacyjny sukces w spra-
wie ustaleñ dotycz¹cych Pa-
kietu Klimatyczno-Energe-
tycznego, który ma na celu
spowolnienie ocieplenia kli-
matu na œwiecie poprzez na-
kazanie pañstwom UE znacz-
nego ograniczenia emisji
dwutlenku wêgla.

Rozmowy ostatniej szansy
maj¹ pomóc w zakoñczeniu
konfliktu miêdzy grup¹ leka-
rzy a dyrekcj¹ Szpitala Powia-
towego w Œwiêtoch³owicach.

 Mediacje prowadzone s¹ od 20
paŸdziernika przez dyrektora Cen-
trum Leczenia Oparzeñ w Siemia-
nowicach Œl¹skich, Mariusza No-
waka. Rozmowy na razie nie przy-
nosz¹ rezultatów, a kolejna ich tura
zaplanowana zosta³a na 23 paŸ-
dziernika.

Sytuacja szpitala jest bardzo trud-

na, jego d³ug wynosi ju¿ prawie 40
mln z³. Plan restrukturyzacji pla-
cówki nie uzyska³ jednak poparcia
czêœci lekarzy, którzy z³o¿yli wypo-
wiedzenia. Ich zdaniem, program
naprawczy jest z³y, a dyrekcja nie-
udolna, dlatego domagaj¹ siê jej od-
wo³ania. Dyrektor placówki Piotr
Nowak jest innego zdania i w roz-
mowie z TŒD zasugerowa³, ¿e przy-
czyna niezadowolenia lekarzy tkwi
w odebraniu im czêœci wczeœniej-
szych przywilejów.

Protestuj¹cych lekarzy nie po-
pieraj¹ dwa pozosta³e zwi¹zki dzia-

Zadanie „Trzynasty grudnia”
ma przybli¿yæ m³odzie¿y naj-
tragiczniejsze wydarzenia
z najnowszej historii Polski
i pomóc w ich zrozumieniu.

Projekt realizowany jest przez
Zabrzañskie Stowarzyszenie "Ini-
cjatywa" i Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej nr 4. - Program ³¹czy wiele
w¹tków i konwencji. Jest adreso-
wany do m³odzie¿y twórczej o za-
interesowaniach historycznych,
dziennikarskich i teatralnych -

mówi Aleksandra Harzowska,
koordynator zadania.

Zdaniem organizatorów najnow-
sza historia Polski, lata 80-te, dzia-
³alnoœæ opozycyjna, powstanie
"Solidarnoœci" i stan wojenny - to
dla m³odzie¿y urodzonej po 1990
roku - wydarzenia odleg³e i bez-
osobowe, opisane tylko w podrêcz-
nikach. - Realizacja zadania "Trzy-
nasty grudnia" ma to zmieniæ - do-
daje Aleksandra Harzowska i za-
pewnia, ¿e program cieszy siê bar-
dzo du¿ym zainteresowaniem na-
uczycieli i m³odzie¿y, która po-
dzielona zosta³a na dwie grupy te-
atraln¹ i dziennikarsk¹. Zadaniem
grupy teatralnej jest przygotowa-
nie spektaklu opowiadaj¹cego o
stanie wojennym, natomiast termin
sk³adania prac w konkursie dzien-
nikarskim up³ywa 10 listopada.

Uczestnicy projektu odwiedzili
ju¿ kopalniê "Wujek" i Zak³ad
Karny w Zabrzu-Zaborzu, w któ-
rym przetrzymywani byli dzia³acze
opozycyjni internowani po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. Warsz-
taty dla nich zorganizowane zosta-
³y równie¿ w Instytucie Pamiêci
Narodowej. 20 paŸdziernika w za-
brzañskim Kinie "Roma" obejrze-
li film dokumentalny pt. "Listy nie-
wys³ane".

W ofercie programu znajduje siê
panel w Radiu Katowice, zaplano-

wany na 6 listopada, podczas któ-
rego m³odzie¿ wys³ucha m.in.
spektaklu "Pokój z widokiem na
wojnê polsko-Jaruzelsk¹. - Chce-
my, by uczestnicy programu "do-
tknêli" tej historii i mogli zrozu-
mieæ motywy i warunki dzia³ania
ludzi, którzy j¹ tworzyli - dodaje
Harzowska.

Koordynatorka projektu ma na-
dziejê, ¿e  fina³owy spektakl "Roz-
dziobi¹ nas kruki, WRON-y" bê-
dzie okazj¹ do spotkania i wymia-
ny doœwiadczeñ miêdzy pokolenia-
mi.

Organizatorzy projektu zaplano-
wali równie¿ m.in. festiwal "Pie-
œni bardów" i festiwal graffiti przy
murze Zak³adu Karnego w Zabrzu-
Zaborzu.      Agnieszka Konieczny

Dotkn¹æ

najnowszej historii

Mediacje w szpitalu
³aj¹ce w szpitalu: "Solidarnoœæ" i
Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy
Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Wiele kontrowersji wœród pra-
cowników i pacjentów wzbudzi³a
postawa zbuntowanych lekarzy,
którzy w ubieg³ym tygodniu nie
przyszli do pracy, zas³aniaj¹c siê L-
4. Z tego powodu z oddzia³u chi-
rurgicznego ewakuowano16 pa-
cjentów. Ostrych przypadków nie
przyjmuje te¿ oddzia³ ginekolo-
giczno-po³o¿niczy.

Agnieszka Konieczny

Zabrzañskie stowarzyszenie
"Inicjatywa" prowadzi dzia³al-
noœæ edukacyjn¹, oœwiatow¹ i
kulturaln¹. Wspiera inicjatywy
spo³eczne zwi¹zane ze wzmac-
nianiem rozwoju spo³eczno-kul-
turalnego mieszkañców Zabrza
i inspirowaniem projektów ar-
tystycznych. Promuje dzia³alno-
œci placówek wychowania po-
zaszkolnego. Wspiera przedsiê-
wziêcia, które pomagaj¹ w roz-
woju zainteresowañ, talentów i
samorz¹dnoœci dzieci i m³odzie-
¿y oraz promuje sport, rekreacjê
i turystykê.

Wœród partnerów Stowarzy-
szenia s¹ m.in. "Solidarnoœæ",
Stowarzyszenie Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym, IPN,
Polskie Radio Katowice, Kino
"Roma" w Zabrzu i Akademia
Muzyczna w Katowicach.

Walka o Pakiet

- Piotr Duda,
przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej
„Solidarnoœci”:

Nie jestem zaskoczony, ¿e rz¹d
po raz kolejny stara³ siê wykorzy-
staæ politycznie sprawê przyjêcia

Pakietu Klima-
tycznego. Ob-
winia³ prezy-
denta za podpi-
sanie deklara-
cji w sprawie
tego dokumen-
tu i straszy³ Po-

laków wysokimi podwy¿kami cen
energii. Rz¹dz¹cy mieli du¿o cza-
su na pozytywne lobbowanie, tak,
aby akty prawne, które bêd¹ na-
stêpstwem prezydenckiej deklara-
cji, pozwala³y Polsce na rozwój
energetyki i nie nara¿a³y jej na
wysokie kary. Ju¿ jakiœ czas temu
"S" zorientowa³a siê, ¿e rz¹d nie
podejmuje ¿adnych dzia³añ w spra-
wie Pakietu. St¹d nasza decyzja o
pikiecie przed siedzib¹ Komisji
Europejskiej, spotkania z komisa-
rzami unijnymi ds. ochrony œro-
dowiska oraz przekonywanie rz¹-
dów pañstw, poprzez  europejskie
organizacje zwi¹zkowe, by na
unijnym szczycie nie zaakcepto-
wa³y Pakietu w obecnym kszta³-
cie. To "S" przygotowa³a grunt
pod to, ¿e premierowi tak ³atwo
posz³o w Brukseli. Tym samym
pokazaliœmy, ¿e nasz zwi¹zek nie
zajmuje siê tylko bie¿¹c¹ obron¹
miejsc pracy, ale równie¿ myœli o
nich perspektywicznie. Mam na-
dziejê, ¿e w grudniu polski rz¹d
podtrzyma swoje sztywne stano-
wisko w sprawie Pakietu. By³oby
to korzystne dla naszej ca³ej gospo-
darki, która przecie¿ funkcjonuje
w oparciu o energetykê. Sam styl,
w jakim polska delegacja zaprezen-
towa³a siê na unijnym szczycie,
mia³ niewiele wspólnego z patrio-
tyzmem.

- Kazimierz Grajcarek,
przewodnicz¹cy
Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „S”:

- Efekt, uzyskany przez polsk¹
delegacjê na unijnym szczycie, nie
jest satysfakcjonuj¹cy, bo nie zo-
sta³ osi¹gniêty cel koñcowy, pole-

gaj¹cy na wprowadzeniu poprawek
do Pakietu Klimatycznego, opra-
cowanych przez polski rz¹d. Zo-
sta³a tylko uchylona furtka do dal-
szych negocjacji. W trakcie na-
szych spotkañ z komisarzami unij-
nymi i przedstawicielami europej-
skich zwi¹zków zawodowych oka-
za³o siê, ¿e nasze argumenty prze-
ciwko Pakietowi nie by³y im wcze-
œniej znane. Wniosek z tego, ¿e
rz¹d przespa³ wszystko, co siê
wokó³ tego dokumentu dzia³o.

Mam nadziejê,
¿e nasze dzia-
³ania sprawi¹,
¿e eurodeputo-
wani w spra-
wie Pakietu za-
czn¹ siê posi³-
kowaæ opinia-

mi fachowców, m.in. pracodaw-
ców, a nie tylko opiniami w¹skiej
grupy naukowców. W prostym ro-
zumieniu za³o¿enia Pakietu s¹ bar-
dzo dobre, zgodnie z nimi bêdzie-
my ¿yli w czystej ekologicznie kra-
inie szczêœliwoœci, której przesta-
nie zagra¿aæ ocieplenie klimatu.
Ale, to utopia, bo nie sposób po-
godziæ natury z dzia³alnoœci¹ go-
spodarcz¹ i z potrzebami ¿ycia. Te-
raz rozsy³amy listy do wszystkich
organizacji zwi¹zkowych zrzeszo-
nych w Europejskiej Konfederacji
Górników, Chemików i Energety-
ków, by przekona³y rz¹dy swoich

Za³o¿enia unijnych dyrektyw, sk³a-
daj¹cych siê na Pakiet, s¹ zdecydo-
wanie niekorzystne dla krajów, któ-
rych gospodarki oparte s¹ na wêglu.

Polskiej delegacji, wspieranej
przez przywódców 8 pañstw unij-
nych, uda³o siê przekonaæ uczestni-
ków obrad, ¿e decyzja dotycz¹ca
ostatecznego kszta³tu Pakietu ma
zapaœæ jednomyœlnie, podczas kolej-
nego szczytu UE w grudniu.

Polscy politycy zagrozili, ¿e zablo-
kuj¹ wnioski koñcowe z unijnego
szczytu, jeœli nie bêd¹ one uwzglêd-
nia³y uwarunkowañ gospodarczych
Polski oraz krajów, produkuj¹cych

energiê, przede wszystkim, na bazie
wêgla.

W przededniu szczytu szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda, przewodnicz¹cy Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ "S"
Kazimierz Grajcarek i przewodni-
cz¹cy górniczej "S" Dominik Kolorz
wystosowali do prezydenta RP i pre-
miera list otwarty, w którym przypo-
mnieli, ¿e to "S" ostrzeg³a przed skut-
kami wprowadzenia unijnych dyrek-
tyw polegaj¹cych m.in., na drastycz-
nym wzroœcie cen energii i swoj¹ zde-
cydowan¹ postaw¹ "obudzi³a" rz¹d.

Beata Gajdziszewska

krajów do zawetowania Pakietu
Klimatycznego, jeœli jego zapisy
nie bêd¹ odpowiedzialne spo³ecz-
nie. Rz¹d tworzy podobn¹ koali-
cjê, a zatem wspólnie nasza sku-
tecznoœæ mo¿e byæ wiêksza. Gdy-
by w grudniu nie uda³o siê wyne-
gocjowaæ korzystnych dla Polski
poprawek do Pakietu, to wówczas
bêdziemy protestowaæ w Poznaniu,
podczas Œwiatowego Szczytu Kli-
matycznego.

- Dominik Kolorz,
Przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa
Wêgla Kamiennego
NSZZ „Solidarnoœæ”:

- W grudniu przekonamy siê, czy
premier bêdzie na tyle zdetermino-
wany, ¿eby za-
wetowaæ nie-
korzystne dla
polskiej gospo-
darki rozwi¹-
zania Pakietu
Klimatyczne-
go. Mam na-
dziejê, ¿e rz¹d nie zmiêkczy swo-
jego stanowiska. Wszyscy fachow-
cy okreœlaj¹ to stanowisko, jako
tzw. minimalistyczne. A zatem, nie
powinno byæ ¿adnego odstêpstwa
od tego, co Polska przedstawi³a
podczas negocjacji. Ka¿de takie
odstêpstwo zostanie uznane za po-
ra¿kê polskiego rz¹du.

Efekty szczytu w ocenie zwi¹zkowców:

Stanis³aw P³atek opowiada m³odzie¿y
o tragicznej pacyfikacji kopalni „Wujek”

Zdj.: Pawe³ Wojciechowski, uczeñ Liceum Plastycznego
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Zarz¹d Huty Katowice zdecy-
dowa³ o wygaszeniu i przy-
spieszonym remoncie wielkie-
go pieca. Wœród zwi¹zkowców
i pracowników roœnie lêk o
miejsca pracy.

Remont pieca planowany by³ do-
piero na 2010 r. Decyzja o jego przy-

spieszeniu podyktowana zosta³a
spadkiem zamówieñ  spowodowa-
nym krachem finansowym, os³abie-
niem popytu i dekoniunktur¹ na

Pracownicy Huty Szopienice
i spó³ek zale¿nych nie zo-
stan¹ bez pomocy. To najwa¿-
niejsze zobowi¹zanie Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu
Spo³ecznego, poœwiêconej
spo³ecznym i ekonomicznym
skutkom likwidacji huty.

- Postaramy siê, ¿eby ¿aden pra-
cownik nie zosta³ bez œrodków do
¿ycia i nawet przez jeden dzieñ nie
czu³ siê niepotrzebny. Ka¿da zwal-
niania osoba musi p³ynnie przejœæ
do nowego miejsca pracy lub mieæ
zabezpieczenie w postaci renty, czy
emerytury  - mówi  przewodnicz¹-
cy Œl¹sko-D¹browskiej "Solidar-
noœci", Piotr Duda, wiceprzewod-
nicz¹cy WKDS.

Wiadomo ju¿, ¿e pracê straci 355
pracowników huty i 130 pracow-
ników Zak³adu Elektro-Automaty-
ki ZELA Szopienice, który te¿ zo-
stanie zlikwidowany. To jednak nie

koniec czarnej statystyki. - Otrzy-
maliœmy informacjê o kilkunastu
zwolnieniach w spó³ce Rewital -
mówi Henryk Adler, przewodni-
cz¹cy "Solidarnoœci" w hucie.

Piotr Duda podkreœla, ¿e w po-
moc pracownikom huty i spó³ek
zaanga¿uje siê Izba Rzemieœlnicza
i Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczo-
œci w Katowicach, która zobowi¹-
za³a siê do przeprowadzenia czê-
œci szkoleñ. Oferty z propozycj¹
przekwalifikowañ skieruje do nich
równie¿ Powiatowy Urz¹d Pracy.

Zdaniem Henryka Adlera, naj-
bardziej przydatne mog¹ okazaæ siê
kursy obs³ugi suwnicy i wózka
wid³owego oraz zawodowego pra-
wa jazdy. Jednak wielu pracowni-
ków to œwietni fachowcy, dla któ-
rych nale¿y szukaæ zatrudnienia w
s¹siednich hutach.

Zwrócili siê do Instytutu
Medycyny Pracy

Z inicjatywy Piotra Dudy
WKDS zwróci³ siê do Instytutu
Medycyny Pracy o objêcie zwal-
nianych pracowników komplekso-
wymi badaniami, co mo¿e umo¿-
liwiæ im ewentualne skorzystanie
z ustawy o chorobach zawodo-

wych. Henryk Adler podkreœla, ¿e
do tej pory nie byli oni poddawani
badaniom, które pozwoli³yby na
wykrycie takich chorób. Za to za-
niechanie przewodnicz¹cy zak³a-
dowej "Solidarnoœci" obwinia pra-
codawcê.

- Je¿eli ktoœ d³u¿ej chorowa³,
wzywany by³ na rozmowê, któr¹
nazywaliœmy dyscyplinuj¹c¹. By³o
to bardzo przykre, bo nikt nie sy-
mulowa³, a praca w hucie by³a na-
prawdê ciê¿ka - mówi Henryk Ad-
ler. - Pracownicy byli nara¿eni na
zapylenie, opary metali ciê¿kich
m.in. o³owiu i du¿y ha³as.

Zwi¹zkowcy zapowiadaj¹, ¿e
nikogo nie zmusz¹ do poddania siê
badaniom, ale wszystkich bêd¹ do
nich namawiali.

- Obawiamy siê, ¿e ktoœ znajdzie
now¹ pracê i podczas badañ wstêp-
nych oka¿e siê, ¿e jest chory. Co
wtedy bêdzie? - pyta przewodni-
cz¹cy Regionalnego Sekretariatu

Przemys³u Metalowego NSZZ "S"
Krzysztof Piêtak.

Wniosek
do Ministra Skarbu

Walne zgromadzenie akcjonariu-
szy zdecydowa³o o likwidacji huty
26 wrzeœnia, ale takiej decyzji pra-
cownicy spodziewali siê ju¿ wcze-
œniej. Ich zdaniem, zarz¹d robi³
wszystko, by do niej doprowadziæ.

- O zamiarze zwolnienia 355
osób zostaliœmy powiadomieni ju¿
3 wrzeœnia, a wiêc ponad trzy ty-
godnie przed podjêciem ostatecz-
nej decyzji o likwidacji - przypo-
mina Henryk Adler.  - Likwidacja
polegaj¹ca m. in. na wstrzymaniu
czêœci produkcji te¿ rozpoczê³a siê
przed g³osowaniem akcjonariuszy.

Sposób jej prowadzenia od sa-
mego pocz¹tku budzi wiele za-
strze¿eñ strony spo³ecznej. - Pro-
ces likwidacji nie wygl¹da tak, jak
powinien - zaznacza Piotr Duda.

Dlatego WKDS zwróci³a siê do
Ministra Skarbu, w³aœciciela czê-
œci akcji o przygotowanie planu li-
kwidacji, tak, by by³o wiadomo, co
i kiedy zostanie sprzedane oraz kie-
dy zostanie ona zakoñczona.

Agnieszka Konieczny

œwiatowych rynkach. Dla pracowni-
ków ograniczenie produkcji prawie
o po³owê oznacza obawy o miejsca
pracy.

- Pracodawca zapewnia³, ¿e nie
bêdzie zwolnieñ. Ja jednak mam
pewne obawy. Nie wiadomo prze-
cie¿, jak d³ugo ten kryzys potrwa -
mówi przewodnicz¹cy "Solidarno-

œci" w Hucie Katowice Jerzy Goiñ-
ski.

Pracownicy wielkiego pieca za-
trudnieni zostan¹ przy jego wygasze-

Damian Jonak nie zawodzi!
M³odzie¿owy mistrz œwiata fe-
deracji WBC w sobotni¹ noc
po raz kolejny obroni³ pas w
wadze junior œredniej.

Na ringu w hali zabrzañskiego
MOSiR-u solidarnoœciowy mistrz w
œwietnym stylu pokona³ przez no-
kaut w czwartej rundzie Fina Mikê
Joensuu. Pojedynek Jonaka by³
walk¹ wieczoru. Przy gor¹co dopin-
guj¹cej go kilkutysiêcznej publicz-
noœci Jonak szybko uzyska³ du¿¹
przewagê i tylko odpornoœæ Fina na
ciosy uchroni³a go przez wcze-
œniejsz¹ klêsk¹. Joensuu traci³ jed-
nak si³y i nie zdo³a³ dotrwaæ nawet
do po³owy pojedynku.

- Dziêkujê œl¹skiej publicznoœci za
to, ¿e dziœ po raz kolejny pokaza³a,
¿e mo¿na na ni¹ liczyæ - mówi³ za-
raz po walce Jonak, który tym zwy-
ciêstwem zapewni³ sobie te¿ pas
mistrza WBC Baltic wagi junior

Damian Jonak

zmia¿d¿y³ rywala
œredniej. Walka w Zabrzu by³a dla
Damiana szczególnie wa¿na. Kiedyœ
pracowa³ jako górnik w pobliskiej

kopalni "Makoszowy". Wst¹pi³ wte-
dy do "Solidarnoœci", zawsze wal-
czy z logo zwi¹zku namalowanym

Obawiaj¹ siê zwolnieñ
niu. Czêœæ osób znajdzie te¿ pracê
przy remoncie pieca. Zdaniem prze-
wodnicz¹cego "S", skutki ogranicze-
nia produkcji odczuwalne s¹ te¿ na
walcowni i stalowni. W najtrudniej-
szej sytuacji mog¹ siê jednak zna-
leŸæ pracownicy spó³ek wspó³pracu-
j¹cych z hut¹, które otrzymuj¹ coraz
mniej zleceñ.

Zdaniem Goiñskiego, gdyby w
ci¹gu czterech ostatnich lat nie do-
sz³o do zaniedbañ ze strony Arcelor-
Mittal, skutki kryzysu nie by³yby a¿
tak dotkliwe. - Nie przeprowadzono
inwestycji, które pozwoli³yby na
zmniejszenie wydatków na wielu
odcinkach. Teraz ograniczenia pro-
dukcji s¹ najwiêksze w³aœnie w Pol-
sce, bo w³aœciciel twierdzi, ¿e pono-
simy najwiêksze koszty - mówi prze-
wodnicz¹cy "S". - Nie zgadzam siê
z takim twierdzeniem,  mamy prze-
cie¿ najni¿sze koszty pracy, dlatego
Mittal nas kupi³.

Jego zdaniem, ten kryzys pokaza³,
¿e struktury organizacyjne koncer-
nu s¹ zbyt rozbudowane, co znacz-
nie wyd³u¿a proces decyzyjny, a de-
cyzje np. o zakupie surowców zapa-
daj¹ poza granicami Polski. - To nie
sprzyja zarz¹dzaniu firm¹ i ograni-
czaniu kosztów - mówi Jerzy Goiñ-
ski.

Agnieszka Konieczny

Podczas spotkania z dyrekcj¹ pracownicy wielkiego pieca
podkreœlali, ¿e obawiaj¹ siê o swoje miejsca pracy

23-letni Damian Jonak karierê
boksersk¹ zaczyna³ w bytomskich
Szombierkach. Trenowa³ te¿ w ja-
strzêbskim Imeksie i Walce Zabrze.
Stoczy³ 168 walk amatorskich, z
czego wygra³ 153. Dwukrotnie
wywalczy³ tytu³ mistrza Polski ka-
detów i juniorów, dwa razy zosta³
m³odzie¿owym mistrzem Polski
wagi lekkoœredniej. Jego najwiêk-

szym sukcesem na ringu amator-
skim jest zdobycie br¹zowego me-
dalu Mistrzostw Europy Juniorów
w kategorii 67 kg. W lutym 2006
roku zdecydowa³a siê na rozpoczê-
cie kariery zawodowej podpisuj¹c
kontrakt z grup¹ promotorsk¹
KnockOut Promotions. Na zawo-
dowym ringu stoczy³ 19 walk,
z czego 14 wygra³ przed czasem.

Dla Damiana Jonaka by³o to 19 zwyciêstwo
 na zawodowym ringu i 14 nokaut

Nie zostan¹

bez pomocy

Henryk Alder i inni pracownicy huty w drodze do Warszawy
na walne zgromadzenie akcjonariuszy

na plecach. Tak by³o i tym razem.
O jego zwi¹zkowych sympatiach kil-
kakrotnie przypomina³ te¿ spiker

prowadz¹cy zawody. "Solidarnoœæ"
zosta³a równie¿ wyró¿niona podczas
ceremonii dekoracji Jonaka, kiedy to
wœród zaproszonych na ring vipów
znalaz³ siê przewodnicz¹cy Zarz¹du
Regionu Piotr Duda.

Swoje walki o pasy mistrzowskie
w sobotê wygrali te¿ pozostali Pola-
cy. Tomasz Hutkowski (junior ciê¿-
ka) jednog³oœnie na punkty wygra³
z Gruzinem Sandro Siproszwilim,
a Andrzej Wawrzyk (ciê¿ka) w 8
rundzie pokona³ przez nokaut Har-
rego Duivena z Holandii.

Wojciech Gumu³ka

Zdj.: £ukasz Kotula
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UCHWA£A NR 8 XXII KZD
ws. godnej pracy

GODNA PRACA FUNDAMEN-
TEM ROZWOJU POLSKI

1. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" uwa¿a, ¿e zapewnienie
godnej pracy powinno byæ prioryte-
tem polityki spo³eczno-gospodarczej
pañstwa - zgodnie z Rezolucj¹ Parla-
mentu Europejskiego odwo³uj¹c¹ siê
do idei równoœci, sprawiedliwoœci spo-
³ecznej i solidarnoœci. Godna praca to
praca bezpieczna, godziwie wynagra-
dzana, wykonywana na podstawie
umowy o pracê na czas nieokreœlony,
z prawem do wypoczynku, doskona-
lenia zawodowego, a w przysz³oœci -
do godnej emerytury.

2. KZD negatywnie ocenia brak
dzia³añ rz¹du i parlamentu na rzecz
stworzenia warunków do godnej pra-
cy. Obietnice sk³adane w trakcie kam-

panii wyborczej nie s¹ realizowane.
Has³o "taniego pañstwa" sprowadza
siê do przerzucania kosztów na oby-
wateli, którzy - p³ac¹c podatki i sk³ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne -
musz¹ dodatkowo finansowaæ ochro-
nê zdrowia i edukacjê.

Zdecydowanie sprzeciwiamy siê:
- rosn¹cemu rozwarstwieniu do-

chodów (stale zwiêksza siê rozpiê-
toœæ miêdzy powiêkszaj¹c¹ siê
grup¹ zarabiaj¹c¹ najmniej i grup¹,
która zarabia najwiêcej; coraz wiê-
cej jest osób, które zarabiaj¹ poni-
¿ej œredniej krajowej; roœnie te¿
liczba rodzin, które - mimo pracy
- musz¹ korzystaæ z pomocy spo-
³ecznej);

- spo³ecznie szkodliwym refor-
mom, które mog¹ jeszcze bardziej
pogorszyæ dostêpnoœæ do ochrony
zdrowia, edukacji i nauki;

- rz¹dowemu projektowi ustawy
o tzw. emeryturach pomosto-
wych nieuzgodnionemu z repre-
zentatywnymi zwi¹zkami zawo-
dowymi;

- niewystarczaj¹cemu wzrostowi
wynagrodzeñ (w tym w sferze bu-
d¿etowej i parabud¿etowej), któ-
ry nie rekompensuje wzrostu kosz-
tów utrzymania;

- ³amaniu praw pracowniczych i
zwi¹zkowych, które prowadzi do
g³êbokiego kryzysu dialogu spo-
³ecznego.

3. Godna praca to praca godziwie
wynagradzana, ale wy¿szego wzro-
stu p³ac potrzebuje te¿ Polska gospo-
darka w celu utrwalenia wysokiego
tempa wzrostu opartego przede
wszystkim na popycie wewnêtrz-
nym. Dziœ, w czasie wielkiego kry-
zysu globalnych finansów, okazuje
siê, ¿e liberalna "niewidzialna rêka
rynku" nie za³atwi wszystkiego, ¿e
polityka niskich p³ac przy jednocze-
snym zachêcaniu obywateli do za-
d³u¿ania siê prowadzi do katastrofy.
Obecnie mimo pewnego wzrostu in-
flacji podstawowym zagro¿eniem
jest spowolnienie wzrostu gospodar-
czego.

NSZZ "Solidarnoœæ" przestrzega
przed próbami przeniesienia kosztów
tego spowolnienia na najubo¿szych.
W³aœnie teraz nale¿y inwestowaæ w
dobrej jakoœci miejsca pracy. Inwe-
stycje w pracownika s¹ d³ugotermi-
now¹ gwarancj¹ zrównowa¿onego
rozwoju.

4. KZD uznaje za konieczne kon-
tynuowanie kampanii "Godna praca
- godna emerytura" i wzywa rz¹d i
organizacje pracodawców do rzeczy-
wistego dialogu na wymienione
wczeœniej, fundamentalne tematy. S¹
one szczególnie istotne wobec zapo-
wiedzi wprowadzenia w Polsce euro,
co przy obecnej ró¿nicy w poziomie
wynagrodzeñ, p³acy minimalnej i
systemie os³on socjalnych, a tak¿e
wysokoœci emerytur zepchnie kolej-
ne grupy obywateli poni¿ej granicy
ubóstwa i pog³êbi istniej¹ce proble-
my. Nale¿y doprowadziæ do takiego
wzrostu p³ac, aby Polska pod tym
wzglêdem jak i pod wzglêdem roz-
woju gospodarczego dorówna³a
œredniej w Unii Europejskiej.

To s¹ problemy wszystkich pra-
cowników. Je¿eli ich wspólnie nie
rozwi¹¿emy, Polska stanie siê krajem
wielu biednych i niewielu bogatych.
KZD zobowi¹zuje Komisjê Krajow¹
do og³oszenia dni protestów pracow-
niczych pod has³ami "Godnej pracy i
godnej emerytury". KZD zwraca siê
do wszystkich jednostek organizacyj-
nych Zwi¹zku o w³¹czenie siê w kam-
paniê oraz podjêcie dzia³añ wspiera-
j¹cych. KZD oczekuje od cz³onków
zwi¹zku aktywnego udzia³u w tej
kampanii.

Od naszego zaanga¿owania dziœ
zale¿y przysz³oœæ polskich rodzin.

UCHWA£A NR 10 XXII KZD
ws. kierunków rozwoju Zwi¹zku

NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”
BLISKO PRACOWNIKÓW
Podstawowym celem dzia³ania

NSZZ "Solidarnoœæ" jest poprawa ja-
koœci ¿ycia, warunków pracy, zwiêk-
szenie przychodów i bezpieczeñstwa
zatrudnienia pracowników. Nabiera to
szczególnego znaczenia dziœ, gdy za-
gro¿one s¹ obowi¹zuj¹ce regulacje w
Kodeksie Pracy, roœnie rozwarstwie-
nie spo³eczne, ³amane s¹ prawa pra-
cowników.

Tylko pracownicy zrzeszeni w sil-
nym i dobrze zorganizowanym
Zwi¹zku s¹ w stanie skutecznie prze-
ciwstawiæ siê tym niekorzystnym dla
œwiata pracy tendencjom. Tylko sil-
ny Zwi¹zek jest w stanie prowadziæ,
a jeœli trzeba - wymusiæ - rzeczywi-
sty dialog spo³eczny, konieczny dla
zrównowa¿onego rozwoju gospodar-
czego ca³ego kraju.

Naszym celem powinno byæ zor-
ganizowanie w NSZZ "Solidarnoœæ"
w najbli¿szych latach miliona pra-
cowników.

Dzia³ania bezpoœrednie obejmuj¹
prace na rzecz zwiêkszenia liczby
cz³onków w organizacjach ju¿ istnie-
j¹cych oraz prace organizatorów
zwi¹zkowych na rzecz powstania no-
wych organizacji zak³adowych. Na
rozwój Zwi¹zku wp³ywa sprawna or-
ganizacja, pe³en przep³yw informacji
miêdzy wszystkimi strukturami, szko-
lenia, sta³e konsultacje z cz³onkami
oraz wizerunek Zwi¹zku na zewn¹trz.

Realizuj¹c wszystkie te elementy
Zwi¹zek staje siê atrakcyjny dla no-
wych ludzi. Jest w stanie wykorzy-
staæ swój potencja³, dzia³aj¹c na rzecz
i w imieniu swoich cz³onków i wspó³-
pracuj¹c na arenie miêdzynarodowej
w budowie wolnego ruchu zwi¹zko-
wego. Mo¿emy tego dokonaæ po-
przez przekonanie pracowników, ¿e
poprawa warunków ich pracy mo¿e
siê dokonaæ tylko wtedy, jeœli bêd¹
licznie zorganizowani i gotowi do
dzia³ania. Potrzebujemy do tego
wzmocnienia dzia³añ wspieraj¹cych
pracê organizatorów zwi¹zkowych,
lepszej informacji, pomocy eksperc-
kiej, szkoleñ.

W zwi¹zku z tym nale¿y:
1. zwiêkszyæ zaanga¿owanie na

rzecz powstania nowych organi-
zacji zak³adowych i miêdzyzak³a-
dowych i pozyskanie nowych
cz³onków w organizacjach ju¿ ist-
niej¹cych;

2. zbudowaæ zaplecze badawczo-
eksperckie Zwi¹zku, które bêdzie
prowadzi³o w³asne badania pozio-
mu ¿ycia, opiniowa³o i przygoto-
wywa³o akty prawne, inicjowa³o
debaty dotycz¹ce kierunków roz-
woju naszego kraju (Zwi¹zkowy
Instytut Naukowo-Badawczy,
Zwi¹zkowe Centrum Szkolenia
Kadr) oraz rozwin¹æ systemowe
szkolenia liderów zwi¹zkowych;

3. rozwijaæ system informacji we-
wnêtrznej opartej przede wszyst-
kim na mo¿liwoœciach Internetu,
ale równie¿ dzia³aæ na rzecz mo¿-
liwie szerokiego dotarcia z argu-
mentami Zwi¹zku do spo³eczeñ-
stwa poprzez kampanie spo³ecz-
ne i akcje zwi¹zkowe oraz syste-
matyczn¹ akcjê informacyjno-pro-
mocyjn¹ o dzia³aniach zwi¹zku w
mediach;

4. usprawniæ organizacjê i komuni-
kacjê m.in. poprzez utworzenie
centralnego rejestru organizacji za-
k³adowych i miêdzyzak³adowych
oraz cz³onków Zwi¹zku.

KZD zobowi¹zuje wszystkie struk-
tury Zwi¹zku do realizacji wy¿ej wy-
mienionych. za³o¿eñ w ramach swo-
ich planów dzia³ania z uwzglêdnie-
niem odpowiednich œrodków bud¿e-
towych.

KZD zobowi¹zuje Komisjê Kra-
jow¹ do przyjêcia w ci¹gu 3 miesiê-
cy szczegó³owego planu realizacji
tego celu i uwzglêdnienie go w pla-
nach bud¿etowych na rok 2009.

UCHWA£A NR 12 XXII KZD
ws. Honorowego Krwiodawstwa

NSZZ "Solidarnoœæ"
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

"Solidarnoœæ" w dowód pamiêci i sza-
cunku dla Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II i Jego nauk ustanawia sierpieñ Mie-
si¹cem Honorowego Krwiodawstwa
NSZZ "Solidarnoœæ".

Apelujemy do cz³onków NSZZ
"Solidarnoœæ" o podzielenie siê w tych
dniach darem krwi z osobami najbar-
dziej potrzebuj¹cymi.

Jednoczeœnie traci moc uchwa³a nr
10 XIX KZD.

STANOWISKO NR 1 XXII KZD
ws. sytuacji w oœwiacie

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" wyra¿a sprzeciw wo-
bec zmian wprowadzanych przez
MEN i Rz¹d RP w polskim systemie
edukacji.

Rz¹d nie realizuje obietnic wybor-
czych poprawy sytuacji pracowników
oœwiaty. W zamian proponuje zwiêk-
szenie czasu pracy nauczycieli bez
stosownego op³acenia zwiêkszonego
nak³adu pracy, likwiduje prawo na-
uczycieli do wczeœniejszej emerytu-
ry i proponuje kontrowersyjne, libe-
ralne zmiany (m.in. samozatrudnie-
nie).

Nak³ady na edukacjê w Polsce s¹
nieproporcjonalnie niskie w stosun-
ku do potrzeb kraju rozwijaj¹cego siê,
co prawda dynamicznie, ale o wielo-
letnich zaniedbaniach w inwestowa-
niu w rozwój kapita³u ludzkiego.
NSZZ "Solidarnoœæ" po raz kolejny
domaga siê zwiêkszenia nak³adów na
oœwiatê do poziomu nie mniejszego
ni¿ 5% PKB, co by³oby spe³nieniem
na minimalnym poziomie normy
œwiatowej zawartej w wytycznych
ONZ.

Wybrane dokumenty XXII Krajowego Zjazdu
Jego Œwi¹tobliwoœæ
Benedykt XVI
W a t y k a n

Umi³owany Ojcze Œwiêty,
Delegaci zgromadzeni na obradach XXII Krajowego Zjazdu NSZZ

"Solidarnoœæ" , obraduj¹cego w Wadowicach - mieœcie narodzin Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, przesy³aj¹ Waszej Œwi¹tobliwoœci z serca p³yn¹ce
pozdrowienia i ¿yczenia wielu £ask Bo¿ych, zapewniaj¹c jednoczeœnie
o naszej modlitwie.

Pragniemy poinformowaæ Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ, ¿e w zwi¹zku
z 30-t¹ rocznic¹ powo³ania Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê
Piotrow¹, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnoœæ" postanowi³a og³osiæ
rok 2008 - Rokiem Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Staraliœmy siê i nadal
staramy, aby ten czas by³ dla nas okresem ponownego rozwa¿enia s³ów,
które do nas wielokrotnie kierowa³ nasz Wielki Rodak. Czujemy siê
zobowi¹zani do realizacji "testamentu", za który uwa¿amy ca³e Jego
nauczanie.

Wa¿nym punktem tego programu s¹ obrady Krajowego Zjazdu NSZZ
"Solidarnoœæ" w miejscu o którym, jak mówi³ Poprzednik Waszej
Œwi¹tobliwoœci, "wszystko siê zaczê³o". Tu te¿ chcemy okazaæ
wdziêcznoœæ Stwórcy za to, ¿e po wielkim darze, jakim by³ Jan Pawe³ II,
da³ nam papie¿a, który prowadzi nas œcie¿kami mi³oœci wprost do Dobrego
Pasterza - Jezusa Chrystusa.

Czcigodny Ojcze Œwiêty,
Ponownie dziêkujemy Ci za Twoje s³owa wo³aj¹ce o sprawiedliwoœæ

i mi³oœæ w ¿yciu spo³ecznym, w których zwracasz uwagê na problemy
cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie. Deklarujemy Ci, ¿e wszelkie nasze
dzia³ania, staramy siê podejmowaæ w oparciu o spo³eczn¹ naukê Koœcio³a
Œwiêtego oraz zgodnie z dewiz¹ naszych ojców - Bóg, Honor i Ojczyzna.

Drogi Ojcze Œwiêty,
Mamy jeszcze œwie¿o w pamiêci pielgrzymkê Waszej Œwi¹tobliwoœci

do Polski w maju 2006 roku, a ju¿ cieszymy siê z bliskiego spotkania z
Tob¹ w czasie Audiencji Generalnej w dniu 15 paŸdziernika 2008 roku.
Udajemy siê do Stolicy Piotrowej aby modliæ siê z Tob¹. Chcemy te¿
byæ blisko Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, w 30 rocznicê rozpoczêcia przez
Kardyna³a Karola Wojty³ê tak owocnego pontyfikatu, który z pomoc¹
Ducha Œwiêtego odmieni³ nie tylko Polsk¹ Ziemiê. Wraz z modlitw¹
o rych³¹ beatyfikacjê Najwiêkszego z Polaków, pragniemy wypraszaæ
za Jego poœrednictwem, potrzebne naszej OjczyŸnie i naszemu Zwi¹zkowi
³aski, abyœmy nie ustali w budowaniu dobra wspólnego.

Prosimy Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ o modlitwê za tych, którzy pozbawieni
s¹ pracy, poddani szerz¹cemu siê wyzyskowi i niesprawiedliwoœci.

Prosimy tak¿e o Twoje Apostolskie B³ogos³awieñstwo dla NSZZ
"Solidarnoœæ", abyœmy umieli budowaæ Polskê opart¹ na fundamencie
wartoœci chrzeœcijañskich, godn¹ swej ponad tysi¹cletniej tradycji.

Z synowskim oddaniem
Delegaci zgromadzeni na obradach

 XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ".
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NSZZ "Solidarnoœæ" nie zgadza siê
na liberalizacjê prawa oœwiatowego,
oznaczaj¹c¹ pozbywanie siê przez
pañstwo odpowiedzialnoœci za naro-
dowy charakter kszta³cenia, wycho-
wywania i przekazywania pamiêci
historycznej m³odym pokoleniom
Polaków i ¿¹da od MEN natychmia-
stowego wycofania siê z takich pro-
jektów.

Zwracaj¹c siê do wszystkich Pola-
ków, NSZZ "Solidarnoœæ" ostrzega
przed negatywnymi skutkami projek-
towanych zmian, które niew¹tpliwie
w pierwszej kolejnoœci bêd¹ zagra¿aæ
(i to pod has³ami wyrównywania
szans) ubogiej czêœci naszego spo³e-
czeñstwa poprzez m.in.:
- wysy³anie do szko³y dzieci sze-

œcioletnich, na ryzyko i odpowie-
dzialnoœæ rodziców, bez profesjo-
nalnej opinii o dojrza³oœci do na-
uki szkolnej (nie wszystkie dzieci
nawet siedmioletnie wykazuj¹ wy-
starczaj¹c¹ dojrza³oœæ do spe³nia-
nia obowi¹zku szkolnego);

- segregacjê edukacyjn¹ i spo³eczn¹
uczniów wynikaj¹c¹ z prywatyza-
cji edukacji, prowadzonej za pie-
ni¹dze publiczne;

- wzrost uzale¿nienia edukacji od
decyzji samorz¹dów, tak¿e tych,
które kieruj¹ siê g³ównie racjami
ekonomicznymi, a nie jakoœci¹
edukacji;

- decentralizacjê, u³atwienia i zachê-
ty prywatyzacyjne, a w efekcie
"dzikie" uw³aszczenie siê spo³ecz-
nym maj¹tkiem oœwiatowym.

KZD wzywa wszystkie struktury
Zwi¹zku, a szczególnie struktury
oœwiatowe do rozpoczêcia intensyw-
nej kampanii informacyjnej, ostrze-
gaj¹cej spo³eczeñstwo - g³ównie ro-
dziców, uczniów i nauczycieli - przed
faktycznymi skutkami zmian wpro-
wadzanych przez Rz¹d.

STANOWISKO NR 2 XXII KZD
ws. sytuacji w ochronie zdrowia
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

"Solidarnoœæ" stanowczo domaga siê
od Rz¹du RP poszanowania konsty-
tucyjnych praw obywateli do ochro-
ny zdrowia, a w sposób szczególny
zapewnienia równego dostêpu do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych.

Realizacja tego prawa, a nie cele
komercyjne - to obowi¹zek w³adzy
publicznej.

Obligatoryjne przekszta³cenie pla-
cówek s³u¿by zdrowia przez samo-
rz¹dy w spó³ki prawa handlowego
stanowi wygodny pretekst dla rz¹du
do odsuniêcia bezpoœredniej odpo-
wiedzialnoœci za kondycjê ekono-
miczn¹ s³u¿by zdrowia w Polsce i
umo¿liwia pocz¹tek prywatyzacji
us³ug szpitalnych na masowa skalê.

 Doprowadziæ to mo¿e do niekon-
trolowanych likwidacji wielu "nieren-
townych" placówek.

KZD stanowczo sprzeciwia siê pró-
bom dalszego przerzucania kosztów
leczenia na pacjentów. Uwa¿amy, ¿e
bez podniesienia wysokoœci sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne i wpro-
wadzenia jednolitego dla ca³ego kra-
ju elektronicznego systemu rejestra-
cji us³ug medycznych nie da siê zbu-
dowaæ nowoczesnego systemu us³ug
medycznych dostêpnych dla wszyst-
kich, a nie dla wybranych.

Domagamy siê zaprzestania lekce-
wa¿enia œrodowiska medycznego. Za
szczególnie oburzaj¹ce uwa¿amy
dzielenie tego œrodowiska na grupy
zawodowe i konfliktowanie ich ze
sob¹ na tle p³acowym. Sprawy pra-
cownicze, warunki zatrudnienia i wy-

nagradzania powinny byæ uregulowa-
ne systemowo. Tymczasem dziœ od-
biera siê œrodowisku medycznemu
dodatek sta¿owy, prawo do odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszo-
wych oraz prawo do skróconego cza-
su pracy.

W zamian proponuje siê pracow-
nikom przejœcie na coraz powszech-
niejsze w s³u¿bie zdrowia samoza-
trudnienie.

KZD stanowczo sprzeciwia siê
³amaniu praw pracowniczych w s³u¿-
bie zdrowia.

Wzywamy Rz¹d RP do odst¹pie-
nia od szkodliwych dzia³añ zagra¿a-
j¹cych bezpieczeñstwu zdrowotnemu
obywateli.

STANOWISKO NR 4 XXII KZD
ws. rz¹dowego projektu ustawy o

emeryturach pomostowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

"Solidarnoœæ" wyra¿a sprzeciw wo-
bec skierowania przez rz¹d do Sejmu
nieuzgodnionego z partnerami spo-
³ecznymi projektu ustawy o emery-
turach pomostowych. Takie dzia³anie
jednostronnie ³amie ustalenia zawar-
te 9 grudnia 1998 roku pomiêdzy rz¹-
dem RP a NSZZ "Solidarnoœæ", w
których to w 6 punkcie strony zapi-
sa³y "Zapisy ustawy o emeryturach
pomostowych zostan¹ opracowane w
drodze negocjacji".

Przedstawiony Sejmowi projekt
ustawy, niestety nie wyeliminowa³
wad poprzednich projektów, a doty-
cz¹cych w szczególnoœci:
 - drastycznego ograniczenia (w sto-

sunku do pierwotnych za³o¿eñ za-
wartych w art. 24 ust. 2 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS) za-
kresu podmiotowego prawa do
emerytury pomostowej;

 - przyjêtej w ustawie zasady wyga-
szania prawa do emerytury pomo-
stowej, co stoi w ra¿¹cej sprzecz-
noœci z zasad¹, ¿e to kryteria me-
dyczne (ocena czynników ryzyka
wczeœniejszej utraty zdolnoœci do
pracy) oraz kryterium bezpieczeñ-
stwa publicznego s¹ podstawowy-
mi kryteriami kwalifikowania prac
jako wykonywanych w szczegól-
nych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze;

 - nie uwzglêdnienia wszystkich
czynników ryzyka, które z wie-
kiem mog¹ z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem spowodowaæ trwa³e
uszkodzenie zdrowia, osób wyko-
nuj¹cych pracê w szczególnych
warunkach oraz metody obiektyw-
nej kwalifikacji rodzajów prac
uprawniaj¹cej do emerytur pomo-
stowych;

 - nie uwzglêdnienia propozycji de-
finicji prac o szczególnym charak-
terze, przedstawionej przez zespó³
negocjacyjny;

 - metodologii ustalania wysokoœci
emerytury pomostowej, w wyni-
ku której, œwiadczenia dla osób de-
cyduj¹cych siê zaprzestaæ pracy w
szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, przed
osi¹gniêciem powszechnego wie-
ku emerytalnego, bêd¹ bardzo ni-
skie i tym samym stan¹ siê pustym
uprawnieniem.

KZD zwraca siê do pos³ów RP o
odrzucenie rz¹dowego projektu usta-
wy o emeryturach pomostowych w
pierwszym czytaniu.

Zgodnie z ustaleniami zespo³u
ubezpieczeñ spo³ecznych Trójstron-
nej Komisji ds. Spo³eczno - Gospo-
darczych z dnia 23 maja 2005 roku
domagamy siê od rz¹du RP przyst¹-
pienia do rzeczywistych negocjacji

nad systemowymi rozwi¹zaniami
emerytalnymi dla osób wykonuj¹-
cych pracê w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze,
obejmuj¹cych:
- filozofiê systemu emerytur

dla w/w;
- zasady kwalifikowania rodzajów

prac;
- zasady nabywania uprawnieñ oraz

ustalania wysokoœci œwiadczeñ;
- mechanizm finansowania systemu.

Do czasu uzgodnienia, akceptowa-
nych spo³ecznie zasad wczeœniejsze-
go przechodzenia na emeryturê osób
zatrudnionych w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charak-
terze, nale¿y zachowaæ dotychczaso-
we rozwi¹zania prawne.

Jednoczeœnie KZD zwraca siê do
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyñskiego o ewen-
tualne zawetowanie ustawy o emery-
turach pomostowych, gdyby Sejm RP
przyj¹³ j¹ w tak niekorzystnym kszta³-
cie.

Zwracamy siê do wszystkich, dziœ
zatrudnionych w szczególnych wa-
runkach i wykonuj¹cych pracê o
szczególnym charakterze oraz do
wszystkich cz³onków zwi¹zku o
czynny udzia³ w organizowanej przez
NSZZ "Solidarnoœæ" akcji przeciw-
stawienia siê pozbawiania nale¿nych
uprawnieñ osób wykonuj¹cych swoj¹
ciê¿k¹ pracê w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze.
Zobowi¹zujemy wszystkie struktury
naszego zwi¹zku do czynnego udzia-
³u w prowadzonych przez zwi¹zek
akcjach protestacyjnych, a Komisjê
Krajow¹ do opracowania harmono-
gramu dzia³añ, maj¹cych na celu nie-
dopuszczenie do wprowadzenia w
¿ycie tak szkodliwych rozwi¹zañ i
wymuszenia na rz¹dzie RP przyst¹-
pienia do rzeczowych negocjacji pro-
wadzonych w dobrej wierze.

STANOWISKO NR 5 XXII KZD
ws. projektu ustawy

 o emeryturach kapita³owych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

"Solidarnoœæ" wyra¿a swoje oburze-
nie rz¹dowym projektem ustawy o
emeryturach kapita³owych, likwidu-
j¹cym prawo wyboru do emerytury
ma³¿eñskiej, prawo do emerytury z
gwarantowanym okresem wyp³aty.

Propozycja PO i PSL podwa¿a pod-
stawow¹ zasadê zaufania obywateli
do organów pañstwa i jest z³amaniem
przyrzeczeñ danych tym wszystkim,
którzy przyst¹pili do OFE, z uzasad-
nieniem, ¿e œrodki zgromadzone na
rachunku bêd¹ mog³y byæ dziedziczo-
ne.

STANOWISKO NR 10 XXII KZD
ws. pakietu

klimatyczno-energetycznego
Obecnie w Parlamencie Europej-

skim i Radzie Europejskiej trwaj¹ ne-
gocjacje projektów dokumentów Pa-
kietu Klimatyczno-Energetycznego.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" stwierdza, ¿e Pakiet Kli-
matyczno - Energetyczny powinien
uwzglêdniæ gospodarcze uwarunko-
wania kraju oraz osi¹gniêcia polskiej
gospodarki w stosunku do zobowi¹-
zañ Protoko³u z Kioto.

Proponowane zmiany Dyrektywy
UE 2003/87/WE w celu dalszego ob-
ni¿enia o 20 % emisji CO2 do roku
2020 doprowadz¹ do gwa³townego
wzrostu cen energii elektrycznej i ciepl-
nej w Polsce poprzez koniecznoœæ za-
kupu przez elektrownie i elektrocie-
p³ownie praw do emisji CO

2
 co w dal-

szej kolejnoœci doprowadzi do likwi-

dacji polskiej energetyki opartej na
wêglu i wymusi koniecznoœæ importu
energii elektrycznej. W przemys³o-
wym procesie produkcji cementu,
wapna, stali, koksu, szk³a w wyniku
procesów chemicznych uwalniany jest
dwutlenek wêgla.

W dniu dzisiejszym nie ma prak-
tycznie mo¿liwoœci redukcji jego emi-
sji bez zmniejszenia produkcji tych ma-
teria³ów na u¿ytek polskiej gospodar-
ki, a wprowadzenie nowych techno-
logii wymaga wielkich nak³adów fi-
nansowych i czasu.

Wprowadzenie koniecznoœci zaku-
pu na aukcji po 2012 roku praw do
emisji CO

2
 przez przemys³ chemicz-

ny, cementowy, wapienniczy, hutniczy,
koksowniczy, papierniczy, naftowy i
szklarski doprowadzi do masowego
importu tych produktów przemys³o-
wych, a co siê z tym wi¹¿e do zaprze-
stania inwestycji w tych bran¿ach w
Polsce.

Wszystkie te dzia³ania doprowadz¹
do masowych zwolnieñ pracowników
w polskim przemyœle na co nasz zwi¹-
zek nie wyra¿a zgody.

Dlatego zwracamy siê do rz¹du RP,
aby zabiega³ o to by rozwi¹zania legi-
slacyjne proponowane w Pakiecie Kli-
matyczno - Energetycznym uwzglêd-
nia³y specyfikê polskiej gospodarki a
w szczególnoœci fakt ¿e 95% energii
w Polsce wytwarza siê w oparciu o wê-
giel.

Apelujemy do rz¹du RP i Eurode-
putowanych o zabezpieczenie intere-
sów polskiej gospodarki przy negocja-
cjach nad wprowadzeniem Pakietu
Klimatyczno - Energetycznego, jedno-
czeœnie deklaruj¹c pomoc spo³eczn¹ i
merytoryczn¹ w oparciu o posiadane
ekspertyzy w osi¹gniêciu tego celu.

W przypadku, gdy wynegocjowa-
ny Pakiet nie zabezpieczy interesów
polskiej gospodarki wzywamy rz¹d RP
do zawetowania tego dokumentu na
podstawie art. 175 Traktatu Akcesyj-
nego.

STANOWISKO NR 13 XXII KZD
ws. prób likwidacji

radia i telewizji publicznej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

"Solidarnoœæ" wyra¿a swoje g³êbokie
zaniepokojenie projektami zmian w
ustawie o KRRiTV, zmierzaj¹cymi do
likwidacji mediów publicznych i zwol-
nienia tysiêcy pracowników.

Zaprzestanie sta³ego finansowania
mediów publicznych prze³o¿y siê w
konsekwencji na zubo¿enie oferty pro-
gramowej Polskiego Radia i TVP, a
tak¿e na bezpoœrednie podporz¹dko-
wanie ich koalicji rz¹dz¹cej. Brak sta-
³ych wp³ywów finansowych spowo-
duje te¿ dalsz¹ degradacjê i marginali-
zacjê oddzia³ów terenowych Telewi-
zji Polskiej i Rozg³oœni Polskiego Ra-
dia.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" stanowczo domaga siê
od koalicji rz¹dowej dzia³añ skierowa-
nych na zabezpieczenie sta³ego finan-
sowania mediów publicznych, co za-
pewni ich niezale¿noœæ i umocni po-
zycjê g³ównego mecenasa kultury pol-
skiej.

STANOWISKO NR 15 XXII KZD
ws. przed³u¿enia ochrony

represjonowanym dzia³aczom
niepodleg³oœciowym

Krajowy Zjazd delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" zwraca siê do Sejmu RP
o nowelizacjê ustawy z 23 lutego 1991
r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wy-
danych wobec osób represjonowanych
za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego
bytu pañstwa polskiego tak, aby:

 Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” w Wadowicach
- wyd³u¿yæ okres obowi¹zywania

ustawy bezterminowo;
- nie ograniczaæ wysokoœci odszko-

dowañ;
- poszerzyæ kategoriê osób represjo-

nowanych;
- wykluczyæ z ustawy tajnych wspó³-

pracowników, funkcjonariuszy ko-
munistycznego aparatu bezpieczeñ-
stwa.

STANOWISKO NR 16 XXII KZD
ws. IPN-u

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" podkreœla wa¿n¹ i po-
zytywn¹ rolê, jak¹ spe³nia Instytut Pa-
miêci Narodowej - Komisja Œcigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskie-
mu w obna¿aniu z³a i ukazywaniu
prawdy o zbrodniczym charakterze to-
talitarnego systemu.

"Przywróciæ prawdê oznacza na-
zwaæ po imieniu ka¿dy akt przemo-
cy" - jak powiedzia³ Jan Pawe³ II i da-
lej cytuj¹c Jego s³owa - "m³odsze po-
kolenia nie znaj¹ ju¿ tych wydarzeñ z
w³asnego doœwiadczenia. Mo¿na, za-
tem pytaæ czy w³aœciwie docenia tê
wolnoœæ, któr¹ posiadaj¹, jeœli nie bêd¹
znali ceny, jaka zosta³a za ni¹ zap³aco-
na. "Solidarnoœæ" nie mo¿e zaniedbaæ
troski o tê historiê tak blisk¹, a równo-
czeœnie ju¿ odleg³¹". Troska o histo-
ryczn¹ edukacjê to ustawowa misja
IPN-u. Jej realizacja jest bardzo po-
trzebna Polsce.

STANOWISKO NR 17 XXII KZD
ws. ustaw deubekizacyjnych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ", wobec trwa³ego uk³a-
du niesprawiedliwoœci w stosunku do
naszego Narodu, zwraca siê do Sejmu
RP o niezw³oczne uchwalenie pakietu
ustaw deubekizacyjnych, poniewa¿
nierozliczenie organizacji i osób, któ-
re umacnia³y sowiecki system i nisz-
czy³y naród Polski jest niedopuszczal-
ne.

KZD wyra¿a przekonanie, ¿e zbrod-
nie nale¿y rozliczyæ, sprawcom przy-
wileje odebraæ a ofiarom daæ zadoœæ-
uczynienie.

To jest obowi¹zkiem W³adz Rzeczy-
pospolitej.

APEL NR 1 XXII KZD
do Polaków o modlitwê

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
"Solidarnoœæ" w roku Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, ustanowionego uchwa³¹
KK, zwraca siê do jednostek organi-
zacyjnych i cz³onków

NSZZ "Solidarnoœæ" oraz do
wszystkich Polaków o modlitwê o ry-
ch³e wyniesienie na o³tarze najwiêk-
szego z Polaków - Papie¿a Jana Paw³a
II.

W naszych modlitwach pamiêtajmy
równie¿ o Prymasie Tysi¹clecia Kar-
dynale Stefanie Wyszyñskim oraz o ka-
pelanie "Solidarnoœci" ksiêdzu Jerzym
Popie³uszko. Ufamy, ¿e Oni ju¿ dziœ
orêduj¹ za nami w Domu Ojca.

Apelujemy, aby szczególnie 16 paŸ-
dziernika, w dniu 30 rocznicy powo-
³ania Kardyna³a Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹ gromadziæ siê na
wspólnej modlitwie w tych intencjach.

APEL NR 3 XXII KZD
ws. uhonorowania pu³kownika

Ryszarda Kukliñskiego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ

"Solidarnoœæ" zwraca siê do Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyñskiego o uhono-
rowanie pamiêci i zas³ug dla niepod-
leg³oœci Rzeczypospolitej Polskiej pu³-
kownika Ryszarda Kukliñskiego po-
przez nadanie poœmiertnie Orderu Or³a
Bia³ego oraz stopnia generalskiego.
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Z Rzymu wróci³a pielgrzymka
„Solidarnoœci” zorganizowana w
30. rocznicê wyboru S³ugi Bo¿e-
go Jana Paw³a II na Stolicê Pio-
trow¹. 16 paŸdziernika zwi¹zkow-
cy wziêli udzia³ w uroczystych
obchodach tego wydarzenia. Z
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
do Watykanu pojecha³o ponad 40
pielgrzymów.

Uroczystoœci rozpoczê³a poranna
Msza œwiêta przy grobie papie¿a, w trak-
cie której polscy ksiê¿a z Watykanu i

Rzymu modlili siê o rych³¹ beatyfikacjê
i kanonizacjê Ojca Œwiêtego.

PóŸniej w Bazylice Watykañskiej me-
tropolita krakowski kardyna³ Stanis³aw
Dziwisz odprawi³ nabo¿eñstwo, w któ-
rym udzia³ wziêli biskupi z ca³ego œwia-

W przededniu 24. rocznicy
œmierci ks. Jerzego Popie-
³uszki, obchodzonej 19 paŸ-
dziernika, metropolita war-
szawski abp Kazimierz Nycz
wrêczy³ Ojcu Œwiêtemu Bene-
dyktowi XVI tzw. Pozycjê o
mêczeñstwie ks. Jerzego.
Wczeœniej otrzyma³ j¹ prefekt
Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych abp Angelo Amato.

Opracowanie tego dokumentu
oznacza zarazem rozpoczêcie dru-
giego, po diecezjalnym, etapu pro-
cesu beatyfikacyjnego, zwanego
rzymskim, który sprowadza siê do
dyskusji teologów i kardyna³ów.

Jednoczeœnie Konferencja Episko-

Pielgrzymi z „Solidarnoœci”

w Watykanie

Rozpocz¹³ siê rzymski

proces ksiêdza Jerzego

19 paŸdziernika 1984 r. ks. Je-
rzy Popie³uszko, w ramach
spotkañ modlitewnych Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy odpra-
wi³, jak siê potem okaza³o,
ostatni¹ mszê œwiêt¹ w parafii
p.w. Œwiêtych Braci Mêczenni-
ków w Bydgoszczy.

Pomimo nalegañ gospodarzy, ks.
Jerzy postanowi³ wróciæ do Warsza-
wy jeszcze tego samego dnia. Na dro-
dze do Torunia samochód ksiêdza
zosta³ zatrzymany przez umunduro-
wanych milicjantów drogówki, któ-
rymi w rzeczywistoœci okazali siê
funkcjonariusze SB: Grzegorz Pio-
trowski, Waldemar Chmielewski i
Leszek Pêkala.

Kierowca ksiêdza Waldemar
Chrostowski zosta³ zmuszony do
oddania kluczyków i przejœcia do
milicyjnego samochodu. Skuto go
kajdankami. Ksiêdza Jerzego esbecy
og³uszyli silnym uderzeniem w g³o-
wê, zakneblowali mu usta i wrzucili
do baga¿nika. Chrostowski wysko-
czy³ w trakcie jazdy z pêdz¹cego sa-
mochodu i natychmiast zacz¹³ szukaæ
pomocy. (W 2005 r. tygodnik Wprost
oskar¿y³ go o wspó³pracê z SB. Chro-
stowski wytoczy³ autorowi artyku³u
sprawe s¹dow¹. Wyrok zapadnie 2 li-
stopada.)

Przebieg wydarzeñ tej strasznej
nocy znany jest jedynie z zeznañ za-
bójców. Jednak trudno jest siê odwo-
³ywaæ do relacji esbeków lub te¿ uza-
sadnienia wyroku s¹du, poniewa¿
proces toruñski budzi zastrze¿enia co
do rzetelnoœci postêpowania sêdziów.

Natomiast na podstawie oglêdzin cia-
³a, w których m.in. uczestniczy³ ks.
pra³at Grzegorz Kalwarczyk, z

³atwoœci¹ mo¿na by³o odtworzyæ, ja-
kim torturom poddawany by³  ks. Je-
rzy. By³ brutalnie bity, zwi¹zano go
w taki sposób, ¿e przy jakimkolwiek
ruchu pêtla zaciska³a siê na jego szyi.
Gdy zabójcy wrzucali cia³o kap³ana
do Wis³y, do jego nóg przywi¹zali
worek z kamieniami.

Jego twarz by³a tak zmasakrowa-
na, ¿e trudno by³o j¹ rozpoznaæ. Jak
relacjonuje ks. Kawalarczyk, lekarz
dokonuj¹cy poœmiertnych oglêdzin
stwierdzi³, ¿e w swojej praktyce le-
karskiej "nigdy nie dokonywa³ sekcji
zw³ok, które wewnêtrznie by³yby tak
uszkodzone, jak to by³o w przypad-
ku wnêtrza cia³a ks. Jerzego".

20 paŸdziernika w Dzienniku Te-
lewizyjnym podano informacjê o po-
rwaniu ks. Popie³uszki. W koœciele
Œw. Stanis³awa Kostki, w którym
ksi¹dz wype³nia³ pos³ugê kap³añsk¹,
zebra³o siê na modlitwie kilka tysiê-
cy wiernych. Odprawiona zosta³a

msza œwiêta w intencji jego uratowa-
nia. Modlitewne czuwanie trwa³o
dzieñ i noc.

30 paŸdziernika podano informa-
cjê o odnalezieniu w Wiœle zw³ok
kap³ana.

3 listopada do koœcio³a Œw. Stani-
s³awa Kostki przewieziono trumnê z
cia³em ks. POpie³uszki. Nastêpnego
dnia odby³ siê pogrzeb, w którym
wziê³o udzia³ ponad 500 tys. miesz-
kañców stolicy i delegacje z ca³ej Pol-
ski. Wszyscy czuli, ¿e s¹ œwiadkami
ofiary ks. Jerzego.

Beata Gajdziszewska

Wyre¿yserowany proces
Proces zabójców ks. Jerzego

rozpocz¹³ siê 27 grudnia 1984 r. w
Toruniu. Okaza³o siê, ¿e w³adze
starannie wyre¿yserowa³y jego
przebieg. Sêdziowie czêsto przy-
zwalali, by proces zmienia³ siê w
"s¹d nad ksiêdzem", by pod jego
adresem pada³y oszczerstwa.

S¹d wyda³ wyrok skazuj¹cy
Grzegorza Piotrowskiego na 25 lat
wiêzienia, Leszka Pêkalê na 15 lat,
a Waldemara Chmielewskiego na
14 lat pozbawienia wolnoœci. Ich
prze³o¿ony Adam Pietruszka,
który w akcji nie uczestniczy³, ale
bra³ udzia³ w jej przygotowaniu,
zosta³ skazany na 25 lat wiêzienia.
Wszyscy opuœcili zak³ady karne
po odbyciu tylko czêœci kar.

Toruñski proces nie odpowie-
dzia³ na najwa¿niejsze pytanie: kto
wyda³ rozkaz zamordowania ksiê-
dza Popie³uszki?

Mêczeñska ofiara Kap³ana

patu Polski zwróci³a siê do papie¿a
z proœb¹, o jak najszybsz¹ realizacjê
procesu, tak by na 25. rocznicê mê-
czeñskiej œmierci kapelana "Solidar-
noœci", mo¿na by³o cieszyæ siê myœl¹
o jego rych³ej beatyfikacji.

Zdaniem abp Nycza, ks. Popie-
³uszko, który dzia³a³ jako cz³owiek
Ewangelii i nauki spo³ecznej Koœcio-
³a, sta³ siê ofiar¹ systemu i nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e zmar³ mêczeñsk¹
œmierci¹ za wiarê i w obronie god-
noœci cz³owieka.

- Myœlê, ¿e dla wszystkich z nas
jest on przyk³adem, w jaki sposób
prowadziæ walkê ze z³em w sobie i
wokó³ siebie - nie metoda zemsty,
odwetu, ale w³aœnie ta metoda, któr¹
przywióz³ do Polski w 1983 r. Jan

Pawe³ II, czyli owa zasada "z³o do-
brem zwyciê¿aj". To by³a droga ks.
Popie³uszki. - mówi³ abp Kazimierz
Nycz w wywiadzie dla Radia Waty-
kañskiego. - Myœlê, ¿e w przypadku
mêczennika i œwiadka godnoœci cz³o-
wieka, obrony wiary, nies³ychanie
wa¿na rzecz jest by - niezale¿nie od
tego, jaki system, czy warunki za-
gra¿aj¹ - zawsze mieæ oczy otwarte.
(...) To, co teraz pozostaje do zrobie-
nia dla ludzi w Polsce i czcicieli ks.
Jerzego, bo jego kult naprawdê jest
wielki, to modlitwa o rych³¹ beaty-
fikacjê i o to, byœmy, jako Polacy,
mieli jak najszybciej, taki przyk³ad i
wzór i takiego orêdownika, jakim
jest ks. Jerzy Popie³uszko.

Beata Gajdziszewska

- Danuta Jemio³o,
cz³onek Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego:

- To by³y wielkie prze¿ycia ducho-
we: mo¿liwoœæ modlitwy przy grobie
Jana Paw³a II, uczestnictwo w papie-
skiej audiencji generalnej, wreszcie
msza odprawiona w rocznicê wybo-
ru naszego Ojca Œwiêtego. Po powro-
cie czujê siê jakaœ inna, uduchowio-
na, mo¿e trochê lepsza... W trakcie na-
bo¿eñstwa rocznicowego kardyna³
Dziwisz przekaza³ nam piêkne s³owa
o nauce Jana Paw³a II i wdra¿aniu jej
w ¿ycie. Mówi³, ¿e Ojciec Œwiêty po-
winien byæ z nami obecny codzien-
nie. Wielkie wra¿enie wywar³ na mnie
polski cmentarz na Monte Cassino.
Tam spontanicznie odœpiewaliœmy
Hymn i "Czerwone maki". Ale wiel-
kim wstydem i hañb¹ dla polskiego
rz¹du jest fakt, ¿e nie dostrzega po-
trzeby odnowienia tak wa¿nej dla Po-
laków nekropoli. Przykro mówiæ,
cmentarz jest bardzo zaniedbany.

- Ma³gorzata Benc,
cz³onek Zarz¹du Regionu
Œl¹sko-D¹browskiego:

- Pielgrzymka do Watykanu by³a
nie tylko niezapomnianym prze¿y-
ciem duchowym i religijnym, udo-

ta i liczna reprezentacja Episkopatu Pol-
ski.

Po po³udniu w watykañskiej Auli
Paw³a VI, z udzia³em papie¿a Benedyk-
ta XVI, odby³a siê œwiatowa prapremiera
fabularyzowanego filmu "Œwiadectwo"
w re¿yserii Paw³a Pitery. Obraz zosta³
zrealizowany na podstawie wspomnieñ
kardyna³a Dziwisza pod tym samym ty-
tu³em. Biskup krakowski uzna³, ¿e obec-
noœæ Benedykta XVI na pokazie" jest
piêknym gestem wobec Jana Paw³a II i
dowodem, ¿e pamiêta o swoim poprzed-
niku".

Na projekcji obecni byli równie¿: by³y
prezydent Polski Lech Wa³êsa, przed-
stawiciele kancelarii prezydenta RP i pre-
miera, osobistoœci œwiata w³oskiej poli-
tyki i kultury oraz koœcielni dostojnicy.

Beata Gajdziszewska

- Pielgrzymi z Regionu Œl¹sko-D¹browskiego odwiedzili
groby polskich ¿o³nierzy na Monte Cassino

wodni³a bowiem równoczeœnie, w jak
ogromnym stopniu pontyfikat Jana
Paw³a II zmieni³ œwiat i nas samych.
Praktycznie ka¿de odwiedzane miej-
sce przypomina³o osobê wielkiego
papie¿a-Polaka, jak i jego nauki, jak-
¿e aktualne we wspó³czesnym œwie-
cie, zagro¿onym zarówno kryzysem
ekonomicznym wynikaj¹cym z za-
ch³annoœci, jak i moralnym, bêd¹cym
konsekwencja braku poszanowania
dla ¿ycia i cz³owieka. A przecie¿ o sza-
cunek dla godnoœci ludzkiej niezmien-
nie apelowa³ Ojciec Œwiêty, przypo-
minaj¹c chrzeœcijañskie fundamenty
wspólnej europejskiej tradycji.
Ogromne wra¿enie na wszystkich
pielgrzymach wywar³o jubileuszowe
nabo¿eñstwo odprawione przez kar-
dyna³a Stanis³awa Dziwisza w waty-
kañskiej bazylice œw. Piotra oraz ce-
lebrowane po polsku msze œwiête w
bazylikach: œw. Franciszka w Asy¿u
oraz œw. Marka w Wenecji. Podczas
pielgrzymki uczciliœmy tak¿e pamiêæ
naszych rodaków, którzy na w³oskiej
ziemi zginêli w walce o niepodleg³¹
Ojczyznê. Na polskim cmentarzu woj-
skowym u podnó¿a Monte Cassino
oddaliœmy ho³d tym wszystkim, któ-
rzy walczyli o woln¹ Polskê i godnoœæ
Polaków.


