II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

szanie do emigracji tysiêcy dzia³aczy „Solidarnoœci”. Zapomnia³, ¿e najwiêksze koszty transformacji ustrojowej, planu
Balcerowicza ponieœli polscy robotnicy.
Premier przemawiaj¹c w Gdyni nie wspomnia³ jednym
s³owem o zlikwidowanym przemyœle stoczniowym, o problemach bud¿etowych pañstwa i sposobach ich rozwi¹zania. Œwiadomie wybra³ konfrontacjê, wiedz¹c, ¿e resztê dope³ni¹ us³u¿ne media i... Henryka Krzywonos. S³usznie odpowiedzia³ premierowi Janusz Œniadek, ¿e w 1989 roku w
NSZZ „Solidarnoœæ” by³o pó³tora miliona cz³onków i mówienie o dziesiêciu milionach jest hipokryzj¹. Na s³owa przePowoli gasną emocje związane z obchodami trzydziestej rocznicy powsta−
wodnicz¹cego, ¿e „Solidarnoœæ” jest jedna i nie da siê podzieliæ, sala odpowiedzia³a owacjami. Po takim prowokania NSZZ „Solidarność”. Główne uroczystości odbyły się tam, gdzie podpi−
cyjnym wyst¹pieniu Donalda Tuska trudno siê dziwiæ, ¿e
sano Porozumienia Sierpniowe: w Gdańsku i Szczecinie, a także w Jastrzę−
sala „nagrodzi³a” premiera gwizdami. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
biu. Obchody rozpoczęły się otwarciem w Stoczni Gdańskiej historycznej
wyst¹pienia innych polityków Platformy - prezydenta BroSali BHP, która dzięki finansowemu wsparciu całego związku została wyre−
nis³awa Komorowskiego i przewodnicz¹cego Parlamentu
Europejskiego Jerzego Buzka - uczestnicy zjazdu przyjêli
montowana i w której jest możliwość zobaczenia specjalnej ekspozycji, w
oklaskami.
skład której wchodzą między innymi słynne tablice z 21 postulatami.
Owacyjnie przyjêto wyst¹pienie Jaros³awa Kaczyñskiego, który przypomnia³ rolê, jak¹ odegra³ w tworzeniu „SoliRównie¿ w naszym regionie uroczyœcie obchodziliœmy dziej krytykowali i poni¿ali, bo takie jest zapotrzebowanie darnoœci” jego brat. Podkreœli³, ¿e Lech Kaczyñski zawsze powstanie „Solidarnoœci” i Regionu Podbeskidzie. Nasz ju- polityczne.
tak¿e wtedy, gdy pe³ni³ wysokie funkcje pañstwowe i wtebileusz zakoñczymy 6 lutego przysz³ego roku, w trzydziest¹
Niestety, potwierdzi³y siê obawy du¿ej czêœci delegatów, dy, gdy by³ prezydentem kraju - stawa³ po stronie ludzi, nirocznicê zakoñczenia podbeskidzkiego strajku generalnego, ¿e ten rocznicowy zjazd zostanie wykorzystany przez ludzi gdy nie zgadza³ siê na ustawy, które szkodzi³yby ludziom
w którym uczestniczy³o ponad 200 tysiêcy osób.
obozu Platformy Obywatelskiej z premierem Tuskiem na czele pracy. Gdy póŸniej s³ysza³em komentarze niektórych by³ych
Krajowe obchody rocznicy Sierpnia’80 by³y szeroko re- do bezpardonowego zaatakowania zwi¹zku. Wykorzystano dzia³aczy, a dzisiaj polityków Platformy Obywatelskiej czy
lacjonowane, a zw³aszcza komentowane w meLecha Wa³êsy, podwa¿aj¹ce udzia³ Lecha Kaczyñdiach. Muszê stwierdziæ, ¿e poziom manipulacji i
skiego czy Anny Walentynowicz w tworzeniu „Sozak³amania, z jakim mieliœmy do czynienia, by³
lidarnoœci”, to zastanawia³em siê, gdzie s¹ granice
szokuj¹cy. To wszystko przypomina³o najgorsze
nikczemnoœci i ob³udy. Medialn¹ bohaterk¹ zjazczasy Jerzego Urbana. Tylko jedna grupa mia³a
du zosta³a Henryka Krzywonos, która wtargnê³a
monopol i prawo do „Solidarnoœci”, a ca³a reszta
na mównicê i ruga³a delegatów. W pamiêci pozoto nic nie znacz¹ce osoby, które zaw³aszczy³y „Sostanie mi jej „bezinteresownoœæ”, któr¹ mogliœmy
lidarnoœæ” i nie maj¹ do niej prawa. Ta pierwsza
zobaczyæ nastêpnego dnia, gdy promowa³a swoj¹
grupa - jedynie s³uszna - to Lech Wa³êsa, Bogdan
ksi¹¿kê, wydan¹ przez fundacjê Jolanty KwaœniewBorusewicz, Henryka Krzywonos, Tadeusz Mazoskiej, a tak¿e zdjêcie, na którym widaæ, jak na chwiwiecki, premier Donald Tusk. Druga grupa to œwiêlê przed wejœciem na scenê konsultuje siê z pretej pamiêci Lech Kaczyñski i Anna Walentynomierem i prezydentem. To siê nazywa apolityczwicz, Andrzej Gwiazda, Janusz Œniadek i ca³a rzenoœæ!
sza bezimiennych bohaterów, którzy wiernie od
To, co siê dzia³o po zjeŸdzie by³o bezpardonow¹
trzydziestu lat byli i s¹ w „Solidarnoœci”, nigdy
nagonk¹ na NSZZ „Solidarnoœæ”. Media oraz „ausiê z niej nie wypisali. To oni ponieœli najwiêksze
torytety” wspieraj¹ce Platformê Obywatelsk¹ postukoszty odzyskania wolnoœci, a którym dzisiaj odlowa³y odebranie zwi¹zkowi prawa do organizowamawia siê prawa do dziedzictwa „Solidarnoœci” i
do jej reprezentowania.
Prezydium jubileuszowego zjazdu - od lewej: Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Buzek, nia kolejnych obchodów Sierpnia. Jak zawsze w
Najwiêksze emocje wzbudzi³ jubileuszowy Janusz Œniadek, Stanis³aw Szwed, Bo¿ena Borys-Szopa i Janusz Orkisz.
obronie praw pracowniczych, praw zwi¹zkowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” w
stan¹³ Koœció³. Arcybiskup Leszek S³awoj G³ódŸ w
Gdyni, który mia³em zaszczyt prowadziæ wspólnie z piêcio- do tego ludzi, którzy tworzyli „Solidarnoœæ” w 1980 roku, ale homilii pod gdañskim Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców
ma moimi poprzednikami, w tym z pierwszym przewodni- pierwsi siê z niej wypisali zaraz po 1989 roku. Przeszli do mówi³, ¿e nie skoñczy³a siê misja „Solidarnoœci”, bo „nie ma
cz¹cym zjazdu w 1980 roku, Jerzym Buzkiem. Zjazd mia³ polityki, g³ównie do Unii Demokratycznej, i tak naprawdê wolnoœci i sprawiedliwoœci bez solidarnoœci”.
rocznicowy, wyj¹tkowy charakter, st¹d ponad 2000 goœci z przez 20 lat niepodleg³oœci nie dzia³ali na rzecz pracowniJestem w „Solidarnoœci” od 1980 roku, zak³ada³em ten
kraju i zagranicy z najwa¿niejszymi osobami ¿ycia politycz- ków. St¹d takie prowokacyjne wyst¹pienie premiera Tuska, zwi¹zek w Fabryce Pi³ i Narzêdzi w Wapienicy, by³em przez
nego naszego kraju. By³ nawet ambasador Stanów Zjedno- który pyta³ nas, co sta³o siê z tymi 10 milionami, ¿e oni nie s¹ wiele lat wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu, by³em
czonych ze specjalnym przes³aniem od Prezydenta Baraka dzisiaj w „Solidarnoœci”. Mówi³ o dwóch „Solidarnoœciach”: pos³em III, V i obecnej kadencji Sejmu RP, obecnie jestem
Obamy. Brakowa³o tylko Lecha Wa³êsy. Smutne to: cz³o- tej pierwszej otwartej i tolerancyjnej oraz obecnej , która przewodnicz¹cym Krajowego Zjazdu Delegatów. Przez te
wiek, który dziêki „Solidarnoœci” zosta³ prezydentem kraju walczy o sprawy pracownicze, przeciwstawia siê likwidacji 30 lat zawsze by³em w „Solidarnoœci” i mimo ¿e jestem od
dzisiaj pluje na ten zwi¹zek i ka¿e mu zwijaæ sztandary. miejsc pracy, wiêc - zdaniem premiera - jest populistyczna. wielu lat w polityce, to nikt mnie ze zwi¹zku nie wyrzuca³ i
Szybko zapomnia³, ¿e by³ prostym robotnikiem i dziêki „So- Donald Tusk powinien te pytania kierowaæ do swoich przy- nigdy te¿ nie chcia³em z niego wyst¹piæ. Dla mnie „Solidarlidarnoœci” dost¹pi³ najwy¿szych zaszczytów. Dzisiaj jest jació³, bo to oni kierowali wtedy zwi¹zkiem. Zapomnia³, ¿e noœæ” zawsze by³a i pozostaje jedna, niezmienna.
ho³ubiony przez tych, którzy jeszcze niedawno go najbar- po drodze by³ 13 grudnia: stan wojenny, aresztowania, zmuSTANIS£AW SZWED

Widziane od œrodka

Uchwa³a jubileuszowego zjazdu „Solidarnoœci”

30 lat temu polski świat pracy zorganizował się w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”, dając nadzieję na godne życie w wolnej Ojczyźnie. Ta nadzieja pozwoliła przetrwać
noc stanu wojennego. Wspierani przez Ojca Świętego Jana Pawła II i duchowieństwo polskie, a
także przez przyjaciół z niezależnych organizacji związkowych z całego świata pokonaliśmy zbrod−
niczy system, odzyskaliśmy wolność i suwerenność. Zwyciężyliśmy! Wielu ludzi zapłaciło za to
często najwyższą cenę − cenę życia. W trzydziestą rocznicę narodzin naszego związku składamy
im wszystkim hołd wdzięczności − bez tej ofiary nie byłoby dziś wolnej i niepodległej Ojczyzny.
O godność
NSZZ „Solidarnoœæ” zrodzi³ siê z potrzeby godnoœci i poczucia wspólnoty. 30 lat temu pracownicy upomnieli siê o swoje
podstawowe prawa - prawo do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, prawo do zrzeszania siê w niezale¿ne zwi¹zki
zawodowe, prawo do wolnoœci s³owa, do obecnoœci Krzy¿a w
¿yciu publicznym. Powo³aliœmy „Solidarnoœæ”, aby wspólnie
o te prawa zabiegaæ. Dziêki temu, ¿e zawsze na pierwszym
miejscu stawialiœmy godnoœæ cz³owieka, a swoj¹ dzia³alnoœæ
opieraliœmy na etyce chrzeœcijañskiej - mogliœmy bez przemocy zwyciê¿yæ. W wolnej i niepodleg³ej Polsce, dumni z naszych dokonañ, musimy dzia³aæ na rzecz zmniejszenia przepaœci, która dzieli biednych i bogatych, upominaj¹c siê o prawo
do godnej i twórczej pracy, która jest podstaw¹ godnego ¿ycia
i stanowi fundament realnej gospodarki. Zagro¿eniem dla godnoœci cz³owieka pozostaje bezrobocie i traktowanie pracy
wy³¹cznie jako towaru na sprzeda¿. Dlatego pe³ne zatrudnienie i podmiotowe traktowanie cz³owieka powinny byæ celem
polityki gospodarczej i spo³ecznej. Tego oczekujemy, tego bêdziemy ¿¹daæ od polityków i pracodawców.
O solidarność
Zwyciê¿yliœmy komunizm, bo stanêliœmy razem - solidarni. Nie daliœmy siê podzieliæ ani zniszczyæ! Tylko solidarni mo¿emy w³aœciwie zagospodarowaæ wywalczon¹ wol-

noœæ i zwyciê¿yæ zagro¿enia, które niesie wspó³czesny globalny œwiat. Zorganizowani mo¿emy skutecznie budowaæ
Polskê naszych marzeñ! Nie b¹dŸmy bierni! Korzystajmy z
wywalczonych praw - prawa do zrzeszania siê, do wolnych
wyborów, do godnej pracy. Ale solidarnoœæ, to tak¿e zobowi¹zania. Jan Pawe³ II mówi³ do nas - solidarnoœæ to jeden i
drugi; nigdy jeden przeciwko drugiemu. Solidarnoœæ to brzemiê niesione razem. Pamiêtajmy te s³owa i stosujmy je w
praktyce.
O Polskę
Patriotyzm to nie tylko postawa czasu próby i walki o
wolnoœæ, to nie tylko kultywowanie tradycji, oddawanie czci
bohaterom narodowym i pamiêæ o nich. To tak¿e dzia³alnoœæ na rzecz spo³eczeñstwa: uczestnictwo w wyborach,
œwiadoma postawa obywatelska. To stawianie dobra kraju
ponad interes polityczny i osobisty. Patriotyzm pozwala
wiêc na m¹dre zagospodarowanie czasu pokoju, budowê silnego pañstwa oraz dobrobytu jego obywateli.
Od chwili powstania troska o Polskê to fundament naszego dzia³ania. Trzydzieœci lat po podpisaniu porozumieñ w Gdañsku, Szczecinie i Jastrzêbiu Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy „Solidarnoœæ” jest potrzebny pracownikom i Polsce. Zachowujemy w naszych sercach s³owa Jana Paw³a II skierowane do nas w 2003 roku: W³adza przechodzi z r¹k do r¹k, a

robotnicy, rolnicy, nauczyciele, s³u¿ba zdrowia i wszyscy inni
pracownicy, bez wzglêdu na to, kto sprawuje w³adzê w kraju,
oczekuj¹ pomocy w obronie ich s³usznych praw. Tu nie mo¿e
zabrakn¹æ »Solidarnoœci«! I nie zabraknie!
O solidarną Europę
Nie ma zjednoczonej Europy bez niepodleg³ej Polski g³osi³ transparent w stanie wojennym. Od kilku lat wspólnie
budujemy nasz¹ przysz³oœæ w rodzinie narodów europejskich.
W 20-t¹ rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ” podkreœlaliœmy koniecznoœæ przeciwstawienia siê d¹¿eniom globalnego kapita³u do maksymalizacji zysku poprzez redukcjê zatrudnienia, lekcewa¿enie norm bezpieczeñstwa i higieny pracy
oraz ochrony œrodowiska. Dziœ, w czasie kryzysu, te s³owa
nabieraj¹ szczególnego znaczenia. Dlatego wymagane s¹ solidarne dzia³ania europejskiego i œwiatowego ruchu zwi¹zkowego w obronie standardów pracy i p³acy.
W trzydzieœci lat po Sierpniu 1980 roku apelujemy do
rz¹dów i instytucji europejskich, organizacji pracodawców
i zwi¹zków zawodowych o wspólne dzia³anie na rzecz globalizacji praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Globalizacja
tak rozumianej solidarnoœci pomo¿e walczyæ z bied¹ i wyzyskiem, ograniczy patologiczn¹ konkurencjê i umo¿liwi
zrównowa¿ony rozwój.
NSZZ „Solidarnoœæ” zrodzi³ siê z podniesionych g³ów,
a nie z zaciœniêtych piêœci. Dziœ, w tak trudnych miesi¹cach
dla naszej Ojczyzny, warto o tym pamiêtaæ. Trzydzieœci lat
temu rozpoczêliœmy - zakoñczony sukcesem - marsz ku
wolnej Polsce. Wyzwaniem pozostaje Polska sprawiedliwa
i solidarna, Polska dialogu, szacunku dla drugiego cz³owieka i troski o rodzinê, równych praw i równych szans. To
nasze najwa¿niejsze zadania na najbli¿sze lata.
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