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Widziane od œrodka

Tegoroczny kwiecień jest szczególny dla naszej Ojczyzny. Obchodzimy pierwszą rocznicę tragedii smoleńskiej, w
której zginęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, śp. prof. Lech Kaczyński z Małżonką, ostatni Prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zginęła legenda Solidarności, Anna Walentynowicz, zginęli duchowni, przed−
stawiciele elit intelektualnych, wojskowych, politycznych. Ogromne straty poniosło moje środowisko polityczne,
gdyż zginęli członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy o nich nie zapomnimy, na zawsze pozostaną
w naszych sercach.
Nie ustaniemy w wyjaœnieniu przyczyn tej niewyobra¿alnej tragedii i wskazania tych, którzy siê do niej
przyczynili. Katastrofa pod Smoleñskiem ujawni³a s³aboœæ pañstwa polskiego. Do dzisiaj nikt nie poniós³ ¿adnych konsekwencji politycznych, nie mówi¹c ju¿ o karnych. Nie ma odpowiedzialnych za przygotowanie wizyty, za lot, za zabezpieczenie lotniska. W ka¿dym demokratycznym pañstwie ministrowie odpowiedzialni za
zabezpieczenie wizyty w takiej sytuacji podaliby siê do
dymisji lub premier sam podj¹³by decyzjê o ich usuniêciu. Tych europejskich standardów nie ma wœród obecnej ekipy Donalda Tuska. Wrêcz odwrotnie: ca³y czas
próbuje siê wmówiæ opinii publicznej, ¿e g³ównymi odpowiedzialnymi s¹ piloci, gen. B³asik i oczywiœcie œp.
Prezydent. S¹ to tezy absurdalne, nie poparte ¿adnymi
dowodami.
Katastrofa smoleñska unaoczni³a jeszcze jedn¹ smutn¹
prawdê - obecna ekipa rz¹dz¹ca okaza³a siê ca³kowicie
bezradna i s³aba wobec Rosji. Oddano œledztwo, nie zwa¿aj¹c na miêdzynarodowe konsekwencje tego faktu, pozwolono na niszczenie wraku samolotu, nie odzyskano
czarnych skrzynek, godzono siê na szerzenie, tak¿e w skali miêdzynarodowej, fa³szywych informacji o przyczynach tragedii - myœlê tu o s³ynnym raporcie MAK-u i
braku reakcji premiera Donalda Tuska. Równie¿ w kraju
obserwujemy wiele niepokoj¹cych spraw: œlamazarne wyjaœnianie przyczyn tragedii, brak postêpu w œledztwie czy

wrêcz unikanie dochodzenia prawdy wobec osób odpowiedzialnych w naszym kraju za przygotowanie i zabezpieczenie wizyty. Jeszcze raz trzeba tu przypomnieæ, ¿e
ani Prezydent, ani jego Kancelaria nie maj¹ swojego samolotu, nie maj¹ swojej ochrony i nie przygotowuj¹ technicznej czêœci wizyty g³owy pañstwa. Za te czynnoœci
odpowiedzialnoœæ ponosi wy³¹cznie rz¹d, a mówi¹c dok³adniej Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Biuro Ochrony Rz¹du i Kancelaria Premiera.
Pod Smoleñskiem zginêli Polacy, których ³¹czy³o
przywi¹zanie do naszej historii, umi³owanie Ojczyzny i
gotowoœæ s³u¿by polskiemu pañstwu. Wszystkim im nale¿y siê odpowiedni szacunek i pamiêæ.
Jest coœ niespotykanego, ¿e s¹ w kraju osoby czy
wrêcz œrodowiska, które robi¹ wszystko, aby zatrzeæ pamiêæ o œp. Prezydencie Lechu Kaczyñskim. Ka¿dy ma
prawo na swój sposób czciæ lub nie pamiêæ ofiar katastrofy smoleñskiej. Jest jednak niedopuszczalne, aby nie
uhonorowaæ w godny sposób Prezydenta Rzeczypospolitej, który zgin¹³ w najwiêkszej w historii naszego kraju
katastrofie wraz z 95 osobami, z którymi mia³ w imieniu
narodu polskiego z³o¿yæ ho³d pomordowanym polskim
oficerom w lasach katyñskich.
Prezydent Bronis³aw Komorowski, premier Donald
Tusk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz,
którzy odmawiaj¹ prawa do pomnika ofiarom katastrofy

i Prezydenta Lecha Kaczyñskiego w stolicy kraju, ponosz¹ moraln¹ (i nie tylko moraln¹) odpowiedzialnoœæ
za tak¹ decyzjê. Œwiadczy to o ich ma³oœci i podporz¹dkowaniu wszystkiego, nawet œmierci Prezydenta, swojej
wojnie z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ i Jaros³awem Kaczyñskim. ¯adne krêtactwa i t³umaczenia - wsparte wypowiedziami celebrytów i medialn¹ kampani¹ - nie zag³usz¹ uczuæ milionów Polaków, którzy myœl¹ podobnie.
Pierwsza rocznica smoleñskiej tragedii w jakiœ symboliczny sposób ³¹czy siê z wydarzeniem, na które miliony rodaków czeka³o od szeœciu lat - beatyfikacj¹ S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II., Œwiêto Ludzi Pracy 1 maja od
teraz zawsze bêdzie ju¿ zwi¹zane z b³ogos³awionym Ojcem Œwiêtym. Jest coœ niezwyk³ego i wymownego, ¿e
beatyfikacja odbêdzie siê w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego. Jan Pawe³ II w³aœnie w Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach w 2002 roku mówi³: - Gdzie
brak szacunku dla ¿ycia i godnoœci cz³owieka, potrzeba
mi³osiernej mi³oœci Boga (…). Potrzeba mi³osierdzia, aby
wszelka niesprawiedliwoœæ na œwiecie znalaz³a kres w
blasku prawdy.
Niech nadchodz¹ca w Dzieñ Mi³osierdzia Bo¿ego beatyfikacja Jana Paw³a II wska¿e nam now¹ drogê ¿ycia,
któr¹ z radoœci¹ pójdziemy na spotkanie ze Zmartwychwsta³ym.
STANIS£AW SZWED

Miros³aw Kitowski powróci³ do Polifarbu !

Gdy zamykaliœmy poprzedni numer „Solidarnoœci Pod- œci pokonali 400 kilometrów, by przyjechaæ do Cieszyna i tym
beskidzia” jeszcze nie mieliœmy pewnoœci, jak zakoñczy siê samym wyraziæ sw¹ solidarnoœæ ze zwolnionym koleg¹. - Jekonflikt w cieszyñskim Polifarbie. Nadtytu³, informuj¹cy o steœmy tu, bo do tego zobowi¹zuje nas solidarnoœæ z naszym
powrocie Miros³awa Kitowskiego do pracy, opatrzyliœmy koleg¹. Powiem wiêcej: bêdziemy tu wracaæ, a¿ nie zostanie
znakiem zapytania. Szybko okaza³o siê jednak, ¿e nie by³ on przywrócony do pracy. Nie mo¿e byæ tak, ¿e pracodawcy
on potrzebny: Miros³aw Kitowski, zwolniony w grudniu bêd¹ bezkarnie omijaæ czy wrêcz ³amaæ prawa zwi¹zkowe i
ubieg³ego roku przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w cieszyñ- pracownicze - powiedzia³ do ludzi, zebranych przed bramami
skiej spó³ce PPG Polifarb, pocieszyñskiej spó³ki, Henryk
wróci³ do pracy, gdy¿ przedNakonieczny, cz³onek Prezystawiciele zarz¹du spó³ki zdedium Komisji Krajowej NSZZ
cydowali siê wycofaæ wrêczo„Solidarnoœæ” reprezentuj¹cy
ne mu w grudniu wypowiedzeprzewodnicz¹cego KK Piotra
nie pracy. - Wracamy na droDudê.
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Równolegle z akcjami
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mowy przedstawicieli podbePrzypomnijmy pokrótce tê
skidzkiej „Solidarnoœci” z
historiê. Napiêta sytuacja w
zarz¹dem spó³ki. Pocz¹tkocieszyñskim Polifarbie trwa³a
wo pracodawca wyklucza³
od czasu zakoñczonego fiamo¿liwoœæ powrotu do pracy
skiem sporu zbiorowego w
niepokornego lidera zwi¹zku.
sprawie podwy¿ek p³ac. Oliwy
- Jest w tej firmie wiele prodo ognia dola³a podjêta w
blemów, o których mo¿na i
grudniu ubieg³ego roku decytrzeba rozmawiaæ. Jednak jest
zja zarz¹du spó³ki o zwolniesprawa, która dla nas nie podniu z pracy Miros³awa Kitowlega ¿adnej dyskusji - to przyskiego, szefa zak³adowej „Sowrócenie do pracy szefa „So- Jestem dumny, ¿e nale¿ê do takiego zwi¹zku - mówi
lidarnoœci”. Wykorzystano Miros³aw Kitowski, szef „Solidarnoœci” w cieszyñskim Po- lidarnoœci”. Obawiam siê, ¿e
pierwszy lepszy pretekst, by lifarbie.
mo¿e dojœæ do dzia³añ, których
po¿egnaæ siê z nim niemal z
nikt nie bêdzie w stanie kondnia na dzieñ. Nie przeszkadza³o im, ¿e jest nie tylko sze- trolowaæ, bo widzia³em podczas ostatniej pikiety, ¿e roœnie
fem zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, ale tak¿e cz³on- determinacja ludzi - stwierdzi³ Marcin Tyrna po kolejnym
kiem Rady Pracowników i Europejskiej Rady Zak³adowej. nieudanym spotkaniu z w³adzami Polifarbu.
W obronie Miros³awa Kitowskiego murem stanêli nie tylW koñcu jednak uda³o siê wypracowaæ kompromisowe
ko zwi¹zkowcy z Polifarbu, ale tak¿e regionalne, a potem tak- rozwi¹zanie. Stosowne porozumienie z zarz¹dem Polifarbu
¿e krajowe w³adze „Solidarnoœci”. Pod bramami Polifarbu zor- podpisali przedstawiciele Komisji Zak³adowej i Zarz¹du
ganizowane zosta³y dwie pikiety protestacyjne. Druga z nich, Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”. Miros³aw Kizorganizowana pod has³ami „Jeden za wszystkich, wszyscy za towski zosta³ przywrócony do pracy. - Dziêkujê wszystkim,
jednego”, skupi³a oko³o 500 osób - obok sporej grupy pracow- którzy solidarnie stanêli w mojej obronie. Jestem dumny, ¿e
ników spó³ki byli to przedstawiciele komisji zak³adowych „So- nale¿ê do takiego zwi¹zku zawodowego, który potrafi skulidarnoœci” z ca³ego Podbeskidzia, a tak¿e zwi¹zkowe repre- tecznie wspieraæ, a jeœli jest taka potrzeba, to tak¿e broniæ
zentacje z innych regionów - m.in. œl¹sko-d¹browskiego, piotr- swoich przedstawicieli - powiedzia³ szef „Solidarnoœci”
kowskiego, czêstochowskiego, rzeszowskiego, przemyskiego, Polifarbu po otrzymaniu dokumentu, na mocy którego zoŒl¹ska Opolskiego, Dolnego Œl¹ska i Podkarpacia. Rekordzi- sta³ przywrócony do pracy.

Na gazetkach, wydawanych przez podziemn¹ „Solidarnoœæ”
w latach osiemdziesi¹tych minionego wieku, czêsto widnia³ dopisek: „Szanuj pracê drukarzy. Przeczytaj, przepisz, nie niszcz!”.
Wtedy za posiadanie tak zwanej bibu³y grozi³y powa¿ne konsekwencje karne. W wielu domach podziemne gazetki czy ksi¹¿ki
starannie chowano w najwymyœlniejszych skrytkach. Czêsto nadal tam le¿¹ i... niszczej¹. Jeszcze gorzej, gdy znalazcy takich „skarbów” wyrzucaj¹ je lub po prostu spalaj¹.
Tymczasem s¹ to nie tylko cenne pami¹tki z naszej nieodleg³ej przesz³oœci, ale tak¿e Ÿród³o wielu informacji. Wydawnictwa „Solidarnoœci” z lat 1980-1989 wykorzystujemy nie tylko
przy organizacji wystaw, ale tak¿e przy opracowywaniu historii
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Tak by³o miêdzy innymi przy
pracach nad monografi¹ naszego regionu, zatytu³owan¹ „Czas
próby”, czy ostatnio podczas opracowywania przez Instytut Pamiêci Narodowej syntezy dziejów NSZZ „Solidarnoœæ”.
Jesteœmy wdziêczni wszystkim osobom, które z w³asnej inicjatywy przekazuj¹ nam swoje mniejsze lub wiêksze kolekcje
wydawnictw „Solidarnoœci”. Czêsto znajdujemy w nich bardzo
wartoœciowe i unikalne pozycje. Apelujemy do innych osób, by
przekazywa³y nam takie zbiory. W domach czêsto niszczej¹ czy
nawet zawadzaj¹, a nam na pewno siê przydadz¹.
W ostatnim czasie swe domowe zbiory wydawnictw drugiego obiegu, przechowywane przez blisko trzydzieœci lat,
przekazali nam miêdzy innymi: Danuta Urbaniec, Teresa Piwowarczyk, Tadeusz Makulski, Edward Szczepañczyk, Emil
Pysz, Andrzej Derewiecki, Zdzis³aw Rychlik, Mieczys³aw
Chamik i Zenon Sarecki. Serdecznie dziêkujemy!

