II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Jubileuszowa msza w Oœwiêcimiu

● (01.06) „Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e rz¹dowy projekt tzw. ustawy antykryzysowej nie odnosi siê do ca³ego trzynastopunktowego pakietu uzgodnionego miêdzy zwi¹zkami zawodowymi i pracodawcami w Komisji Trójstronnej. NSZZ „Solidarnoœæ” przekaza³ wicepremierowi Pawlakowi wstêpn¹ opiniê, dotycz¹c¹ przes³anego przez rz¹d projektu tej ustawy. Zastrze¿enia zwi¹zku
budz¹ szczególnie propozycje dotycz¹ce ograniczenia stosowania umów na czas okreœlony oraz tzw. subsydiowania zatrudnienia (p³atne postojowe).
Zaproponowane przez rz¹d rozwi¹zanie dotycz¹ce ograniczenia stosowania umów na czas okreœlony nie realizuj¹ intencji zawartych w pakiecie antykryzysowym, przyjêtym przez pracodawców i zwi¹zki zawodowe. Zdaniem NSZZ „S” propozycje te nie
tylko nie poprawi¹ stabilnoœci zatrudnienia, ale utrwal¹ istniej¹ce
ju¿ patologie zwi¹zane z zawieraniem umów na czas okreœlony.
To znaczy, ¿e w dalszym ci¹gu pracodawcy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
zawierania umów na 20 lat. Nie do przyjêcia jest równie¿ proponowana przez rz¹d wysokoœæ œwiadczeñ zwi¹zanych z tzw. p³atnym postojowym (czy subsydiowaniem zatrudnienia). Przyjêcie
przez rz¹d, jako punktu odniesienia do wyliczenia tych¿e œwiadczeñ, zasi³ku dla bezrobotnych, a nie jak postulowali zwi¹zkowcy
i pracodawcy p³acy minimalnej powoduje, ¿e rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas postoju bêdzie bardzo niska.
Zdaniem NSZZ „S” wad¹ przedstawionej przez rz¹d ustawy
jest równie¿ brak zagwarantowania œrodków finansowych na ten
cel. Zapis tylko o mo¿liwoœci przyznania œwiadczeñ w po³¹czeniu z brakiem zagwarantowania œrodków na udzielan¹ pomoc
czyni to rozwi¹zanie bardzo iluzorycznym - czytamy w piœmie
przes³anym do wicepremiera Waldemara Pawlaka. Zastrze¿enia
budz¹ równie¿ propozycje dotycz¹ce rozliczania czasu pracy. W
przes³anym do wicepremiera Pawlaka piœmie zwi¹zkowcy domagaj¹ siê uzupe³nienia brakuj¹cych propozycji i przyst¹pienia
do rozmów i negocjacji w ramach zespo³ów problemowych Komisji Trójstronnej. Zwi¹zkowcy zastrzegaj¹ sobie równie¿ prawo do zg³aszania uwag w trakcie procesu legislacyjnego i zaznaczaj¹, ¿e przekazanie uwag nie mo¿e byæ traktowane jako zgoda
na wprowadzenie niektórych rozwi¹zañ z pakietu.
● (04.06) Oko³o szeœciu tysiêcy manifestantów przesz³o ulicami Katowic, gdzie œl¹sko-d¹browska „Solidarnoœæ” wraz ze
zwi¹zkowcami z Podbeskidzia, Czêstochowy i innych regionów
pod has³em „To nie tak mia³o byæ” po³¹czy³a obchody dwudziestej rocznicy wyborów ze sprzeciwem wobec braku dzia³añ antykryzysowych i lekcewa¿eniu przez rz¹d dialogu spo³ecznego.
Z kolei piêæ tysiêcy osób i 250 pocztów sztandarowych wziê³o
udzia³ w centralnych, solidarnoœciowych obchodach 20. rocznicy czêœciowo wolnych wyborów, które odby³y siê w Gdañsku.
Przedstawiciele regionów i bran¿ z ca³ej Polski, uczestniczyli w
uroczystej mszy œw. za ojczyznê, któr¹ pod Pomnikiem Poleg³ych
Stoczniowców odprawi³ kardyna³ Józef Glemp.
● (08.06) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
pozytywnie oceni³o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeñ w
postêpowaniu grupowym. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê jednak
umo¿liwienia reprezentowania przed s¹dem pracowników przez
przedstawiciela zwi¹zku zawodowego. Zdaniem NSZZ „S” ustawa pozwoli uproœciæ i przyspieszyæ procedurê dochodzenia roszczeñ pracowniczych od nierzetelnych pracodawców, ale wprowadzenie przymusu reprezentowania przez radców czy adwokatów rodzi dla pracowników dodatkowe koszty. Prezydium Komisji Krajowej proponuje wiêc rozszerzenie art. 4 ust. 2 i 5 projektu w ten sposób, aby reprezentantem grupy zastêpuj¹cej powoda przed s¹dem móg³ byæ przedstawiciel zwi¹zku zawodowego. Dotychczasowy zapis, ¿e reprezentantem grupy mo¿e byæ
osoba bêd¹ca cz³onkiem grupy oraz rzecznik konsumentów
zwi¹zkowcy uznali za niewystarczaj¹ce. W wielu sprawach s¹dowych pracowników reprezentuje zwi¹zkowy prawnik nie bêd¹cy radc¹ prawnym. Wprawdzie wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w sprawach grupowych mo¿e byæ zasadne, ale taki przymus nara¿a pracowników na dodatkowe koszty i
bêdzie dla nich dodatkowym utrudnieniem.
Wynajêcie adwokata lub radcy prawnego nie powinno stanowiæ warunku koniecznego, je¿eli po¿¹dany przez ustawodawcê profesjonalizm postêpowania mo¿na uzyskaæ poprzez reprezentacjê przez przedstawiciela zwi¹zku zawodowego. Instytucja
ta z powodzeniem sprawdza siê ju¿ w postêpowaniu w sprawach
indywidualnych - czytamy w opinii prezydium KK NSZZ „S”.
● (09.06) W Polkowicach odby³a siê pikieta pracowników
spó³ki Sanden Manufacturing Poland. Komisja Zak³adowa
NSZZ „Solidarnoœæ”, aby uratowaæ mo¿liwie najwiêcej osób
przed zwolnieniem, zgodzi³a siê na zlikwidowanie jednej zmiany, zawieszenie na ca³y rok funduszu socjalnego i premii motywacyjnej oraz na zmniejszenie zarobków pracowniczych w
marcu o 10 proc. Od po³owy marca do koñca kwietnia br. pracownicy byli na postojowym, bo fabryka by³a zamkniêta. Teraz pracodawca masowo przyjmuje nowych pracowników na
przywrócon¹ trzeci¹ zmianê, wiele osób pracuje w nadgodzinach. Firma ma nowe zamówienia, pustoszej¹ magazyny, nie
widaæ kryzysu. Mimo, ¿e pracownicy zgodzili siê pomóc w trudnej sytuacji oddaj¹c czêœæ swoich zarobków, to teraz czuj¹ siê
wykorzystani. To sk³oni³o zwi¹zkowców do zorganizowania
pikiety. - Zorganizowanie tej manifestacji jest w chwili obecnej niezbêdnym œrodkiem, aby zmusiæ pracodawcê do podjêcia
rozmów w sprawie podwy¿szenia wynagrodzeñ pracowniczych
- powiedzia³a Ewelina Zaremba z zak³adowej „Solidarnoœci”.
Zwi¹zkowcy ¿¹daj¹ od pracodawcy 500 z³ netto podwy¿ki oraz
systemu zaszeregowania stawek zasadniczych. Ponadto chc¹ odzyskaæ fundusz socjalny.
Obecna pensja wiêkszoœci pracowników to oko³o 900 z³ 1100 z³ netto. Maksymalne wynagrodzenie to 1400 z³ netto, lecz
osób o takich zarobkach jest w praktyce niewiele. W zesz³ym
roku by³y podwy¿ki do 500 z³. Najwy¿sze kwoty (300 - 500 z³)
dostali nowi pracownicy zatrudnieni w firmie (pracuj¹cy w firmie oko³o 6 miesiêcy), pozostali - do 200 z³.
Ciąg dalszy na str. III

Wśród wielu uroczystości, zorganizowanych na Podbeskidziu z okazji dwudziestej rocz−
nicy wyborów z czerwca 1989 roku, nie zabrakło też jubileuszowej Eucharystii, odprawio−
nej 4 czerwca w oświęcimskim kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. Było to dziękczy−
nienie za czas przemian, za ostatnie dwie dekady, a także za „Solidarność”, która również
20 lat temu mogła powrócić do legalnej działalności. Poniżej publikujemy tekst wspania−
łej homilii, jaką w trakcie tej mszy św. wygłosił ks. prof. Tadeusz Borutka, dyrektor Insty−
tutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego.
Zgromadziliœmy siê, by dziêkowaæ Panu Bogu za przemia- ników, posuwano siê nawet do zabójstw. Mimo to „Solidarny, jakie pod koniec lat osiemdziesi¹tych nast¹pi³y w naszej noœæ” ¿y³a. Po wielu latach podziemnej dzia³alnoœci w wyniku
OjczyŸnie i w Europie Œrodkowej. Wszyscy ich pragnêli, mi- obrad „okr¹g³ego sto³u” w 1989 r. ponownie zosta³a zarejeliony o nie walczy³y, ale ma³o kto wierzy³, ¿e s¹ one mo¿liwe i strowana.
Zalegalizowany na nowo Zwi¹zek nie odzyska³ jednak dawprawie nikt siê nie spodziewa³, ¿e nast¹pi¹ w sposób bezkrwawy, poprzez rozmowy i porozumienia. Dziêki Opatrznoœci Bo- nych wp³ywów, skupi³ ju¿ tylko ok. 1,5 miliona cz³onków,
¿ej dokona³y siê jednak w sposób pokojowy. Przynios³y Pol- mimo to pozosta³ licz¹c¹ siê si³¹, czego dowiod³y wybory parsce i innym narodom upragnion¹ wolnoœæ, w decyduj¹cy spo- lamentarne 4 czerwca 1989 r., podczas których kandydaci na
sób przyczyni³y siê nie tylko do upadku murów, które przez pos³ów popierani przez „Solidarnoœæ” zdobyli wszystkie miejniemal pó³wiecze oddziela³y od wolnego œwiata spo³eczeñstwa sca wynegocjowane dla opozycji w sejmie i uzyskali 99 miejsc
naszej czêœci kontynentu, ale umo¿liwi³y im tak¿e powrót do w senacie, na ogóln¹ liczbê 100. Wybory te umo¿liwi³y poprawa Bo¿ego. Zaowocowa³y ogromn¹ popraw¹ ¿ycia spo³ecz- wstanie w sierpniu 1989 pierwszego niekomunistycznego rz¹no-politycznego, umo¿liwi³y dokonanie daleko id¹cych zmian, du, a póŸniej wybór nowego prezydenta, w koñcu usuniêcie z
zdjê³y z ludzi jarzmo zniewolenia, dwulicowoœci, ob³udy i za- Polski wojsk rosyjskich i odzyskanie pe³nej suwerennoœci.
Po dwudziestu latach od powtórnej rejestracji NSZZ „Solik³amania. Otworzy³y mo¿liwoœæ autentycznego ¿ycia w prawdzie, postêpowania w zgodzie z w³asnym sumieniem, dzia³a- darnoœæ” wiele rzeczy uda³o siê uczyniæ dla dobra naszej Ojnia w kierunku dobra indywidualnego i powszechnego, podej- czyzny. Niestety, nie wszystko zas³uguje na wysok¹ ocenê.
mowania ró¿norakich inicjatyw, rozwoju osobistego i realiza- Obecna sytuacja w kraju budzi wielki niepokój. Wiele jest niecji przedsiêwziêæ s³u¿¹cych ka¿demu z osobna i wszystkim ra- sprawiedliwoœci, niektórzy doszli do wielkich maj¹tków, niezem. Zapewni³y tak¿e prawdziw¹ wolnoœæ Koœcio³owi, zdej- stety ich jest mniej, a wiêkszoœæ cierpi biedê. Kryzys ekonomuj¹c zeñ wszelkie ograniczenia, oraz ludowi Bo¿emu, daj¹c miczny dotyka boleœnie tysi¹ce ludzi, którzy trac¹ miejsce pramu prawo do wiary, budowy œwi¹tyñ, ¿ycia i postêpowania cy i popadaj¹ w bezrobocie. Polska nie mo¿e siê rozwijaæ, m³odzi uciekaj¹ do lepszego œwiata. Pazgodnie z przykazaniami.
Solidarnoœci i chrzeœcijañskich wartoœci bar- rali¿uje to wolê dzia³ania, odbiera
Pamiêæ o tamtych wydarzeniach
oraz o tym wszystkim, co je poprze- dzo potrzebuj¹ i Trzecia Rzeczpospolita, i jed- ludziom nadziejê na rych³e zmiany.
dza³o, nie mo¿e w nas zagasn¹æ; musi nocz¹ca siê Europa, jeœli nie chc¹ podzieliæ losu A przecie¿ nie tak mia³o byæ, nie
byæ tak samo ¿ywa jak pamiêæ o po- zamku zbudowanego na piasku. I o tê solidarnoœæ tego oczekiwano po zwyciêstwie
„Solidarnoœci”.
wstaniach: listopadowym, stycznio- ludzkich serc i umys³ów proœmy Pana Boga...
Jak dawniej, tak i dzisiaj „Soliwym czy warszawskim. I powinna
nas nieustannie inspirowaæ do odpowiedzialnego i zbiorowego darnoœæ” ma wiele do zrobienia. Trzeba znów budowaæ wspóldzia³ania na rzecz umacniania wolnoœci opartej na mi³oœci oraz notê, która bêdzie zdolna przeciwstawiæ siê waœniom, egoizmobudowania sprawiedliwoœci i pokoju spo³ecznego, którego fun- wi, indywidualizmowi, stan¹æ w obronie wy¿szych wartoœci.
damentem jest Bóg i Jego prawo. Do przemian, które nast¹pi³y Spo³eczeñstwo zatomizowane jest s³abe, tylko spo³eczeñstwo
w 1989 r. prowadzi³a d³uga i wyboista droga, naznaczona solidarne mo¿e budowaæ godn¹ przysz³oœæ Narodu. Trzeba je
ogromn¹ prac¹, niesamowitym wysi³kiem, cierpieniem, wiêzie- tylko porwaæ, przekonaæ do dzia³ania, ale dzisiaj brakuje tego,
niem tysiêcy i niestety, tak¿e krwi¹ dziesi¹tków ludzi. Pocz¹tek kto móg³by je poprowadziæ.
Nabrzmia³e problemy rodz¹ spo³eczne frustracje, wiele
tej drogi wyznacza rok 1980, kiedy to w efekcie sierpniowych
strajków na Wybrze¿u, poprzedzonych fal¹ strajków lipcowych bolesnych i trudnych spraw socjalnych czeka na rozwi¹zanie.
na LubelszczyŸnie, 30 sierpnia - w Szczecinie, dzieñ póŸniej w Dzisiaj przed zwi¹zkowcami staj¹ nowe wyzwania i zadania.
Gdañsku, a 3 wrzeœnia - w Jastrzêbiu Zdroju podpisano porozu- Trzeba jednak stanowczo powiedzieæ, ¿e jak dwadzieœcia lat
mienia komitetów strajkowych z komisjami rz¹dowymi. Poro- temu, tak i dzisiaj „Solidarnoœæ” jest Polsce potrzebna! Naszezumienia te, zwane umowami spo³ecznymi, dawa³y prawo do mu krajowi niezbêdna jest wielka, zbiorowa solidarnoœæ umytworzenia „niezale¿nych od partii i pracodawców wolnych zwi¹z- s³ów, serc i r¹k, solidarnoœæ zdolna przezwyciê¿yæ podzia³y i
ków zawodowych”, a tak¿e gwarantowa³y „prawo do strajku oraz rozbie¿noœci. Bez m¹drego dialogu trudno budowaæ zdrowe
bezpieczeñstwa strajkuj¹cym i osobom wspomagaj¹cym”. W ich pañstwo i spo³eczeñstwo - bardziej sprawiedliwe, wolne i braefekcie powsta³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy terskie. Trzeba byæ tak¿e otwartym na nowe zjawiska zacho„Solidarnoœæ”. Dobry Bóg da³ nam o wiele wiêcej, ni¿ spodzie- dz¹ce na œwiecie i w spo³eczeñstwie. Chodzi nie tylko o ci¹g³e
waliœmy siê dostaæ. Tak wielki dar zaskoczy³ najwiêkszych opty- doskonalenie zawodowe, ale przede wszystkim o wolê konsemistów, wprawi³ w podziw miliony ludzi na ca³ym œwiecie. Zda- kwentnego postêpowania i poœwiêcania siê dla wspólnego dorzy³ siê cud - cud szczególny, spe³niaj¹cy mit piêknego, bezkr- bra naszego Narodu. Chodzi o now¹ kulturê pracy, uwzglêdwawego zrywu. Cud burzenia systemu komunistycznego i zwy- niaj¹c¹ potrzeby duchowe i materialne cz³owieka, kulturê szaciêstwa upokarzanego przez dziesiêciolecia narodu. Cud pocz¹tku nuj¹c¹ jego podstawowe prawa. Nale¿y po prostu kontynuowaæ
wolnoœci - prze³omowy moment w historii Polski, Europy, a na- rozpoczêt¹ w heroicznym okresie „Solidarnoœci” trudn¹ „prawet œwiata. „Solidarnoœæ” sta³a siê ogromnym ruchem spo³ecz- cê nad prac¹”.
Trzeba wzmocniæ wysi³ki zmierzaj¹ce do przywrócenia
nym. W roku 1981 skupia³a 10 milionów cz³onków. Jej celem
by³o nie tylko dokonanie daleko id¹cych przemian spo³ecznych, prawa do wolnej od pracy niedzieli, trzeba likwidowaæ czêste
nie tylko wyzwolenie ludzi pracy, zapewnienie nie tylko wolno- ³amanie prawa do oœmiogodzinnego dnia pracy, wyeliminowaæ
œci osobistej, nie tylko wolnoœci wyznania, nie tylko wolnoœci nieludzkie traktowanie pracowników przy wyd³u¿onym czasie
zrzeszania siê i wypowiadania w³asnych myœli i opinii. Jej ce- pracy oraz przyzwolenie na zatrudnianie tymczasowe, na „czarlem, nie artyku³owanym jasno, lecz g³êboko wpisanym w jej ideê, no” lub „pó³ czarno”. Trzeba dbaæ o godziwe wynagrodzenie
by³o te¿ wyzwolenie narodowe /.../. „Solidarnoœæ” stanowi³a za pracê, trzeba wp³ywaæ na tryb zwolnieñ przeprowadzanych
ogromn¹ si³ê, wrêcz niezwyk³¹. Wielu ludzi zastanawia³o siê, obecnie bez jakiejkolwiek troski o losy pracownika i jego rosk¹d siê ona wziê³a, jaki cud sprawi³, ¿e zniewolony, uciemiê¿o- dziny. Pilnym wyzwaniem, przed jakim staje „Solidarnoœæ” w
ny naród zdoby³ siê na tak wielki wysi³ek, ¿e niemal jednomyœl- XXI wieku, jest nieustaj¹ca troska o poszanowanie godnoœci
nie podj¹³ zdecydowan¹ walkê o godnoœæ, o wolnoœæ, o nadzie- pracownika. Mimo takich czy innych trudnoœci, nale¿y z ca³¹
jê. Ró¿nie odpowiadano na to pytanie, czasami rozk³adano bez- moc¹, raz jeszcze, podkreœliæ wartoœæ wybranej przez „Soliradnie rêce. Dzisiaj mo¿emy jednak powiedzieæ, ¿e jedno nie darnoœæ” pokojowej walki o prawa cz³owieka i narodu. Tego
ulega w¹tpliwoœci: „si³ê swojemu ludowi” wyprosi³ u Boga przez dobra, które zosta³o okupione ofiar¹, cierpieniem, a nawet
wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej nasz papie¿ - Jan Pawe³ II. ¿yciem wielu ludzi nie wolno nam zmarnowaæ. To dobro trzePamiêtamy to wielkie dla Polaków wydarzenie - pierwsz¹ piel- ba wci¹¿ pomna¿aæ, aby na sta³e wros³o w polskie serca i œwiagrzymkê Ojca Œwiêtego do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku, pod- domoœæ przysz³ych pokoleñ.
Ró¿nie potoczy³y siê losy strajkuj¹cych, ale tamtych lat nie
czas której wypowiedzia³ te niezapomniane s³owa: „Niech zst¹mo¿na zmarnowaæ. Dzisiaj wszyscy jesteœmy starsi i bogatsi o
pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi”.
Jan Pawe³ II od pocz¹tku swego pontyfikatu nieustannie tamte doœwiadczenia. Pozostaje nam poczucie wspólnoty i perinspirowa³ nas do dzia³ania i popiera³ nasze d¹¿enia wolno- spektywa przekraczania kolejnych progów nadziei. Trochê ¿al
œciowe. W „Solidarnoœci” widzia³ skuteczne narzêdzie do re- tamtej determinacji w walce o dobro, tamtych emocji i wzrualizacji tych d¹¿eñ metodami pokojowymi, w dialogu z w³adz¹, szeñ, tamtej radoœci ze zwyciêstwa, tamtej dumy, ¿e tak wiele
bez przelewu krwi. Nie przecenione s¹ jego zas³ugi w dziele uda³o siê osi¹gn¹æ. Dzisiaj za te ³aski raz jeszcze dziêkujemy
zrywania komunistycznych wiêzów. Jako architekt wolnej Pol- Panu Bogu i prosimy Go: przez wstawiennictwa s³ugi Bo¿ego
ski ze wszech miar zas³uguje na miano „Ojca „Solidarnoœci””. papie¿a Jana Paw³a II daj nam si³ê do pomna¿ania dziedzictwa
Trzeba te¿ pamiêtaæ o innych. Wspólne solidarnoœciowe polskiej „Solidarnoœci” i tworzenia na co dzieñ solidarnoœci
dzie³o przygotowa³ ks. kard. Stefan Wyszyñski, Prymas Ty- ludzkiej.
Solidarnoœci i chrzeœcijañskich wartoœci bardzo potrzebuj¹
si¹clecia, a do jego budowy w du¿ej mierze przyczynili siê biskupi i duszpasterze. Za tê sprawê ¿ycie odda³ s³uga Bo¿y ks. i Trzecia Rzeczpospolita, i jednocz¹ca siê Europa, jeœli nie chc¹
podzieliæ losu zamku zbudowanego na piasku. I o tê solidarJerzy Popie³uszko, pierwszy kapelan „Solidarnoœci”.
Zryw narodu polskiego po kilkunastu miesi¹cach zosta³ noœæ ludzkich serc i umys³ów proœmy Pana Boga przez wstabestialsko st³umiony przez wprowadzenie stanu wojennego. wiennictwo Pani Jasnogórskiej w tej jubileuszowej mszy œw.
Proœmy Matkê Najœwiêtsz¹, aby nam wyjedna³a u Boga
Krwawo rozprawiono siê ze strajkuj¹cymi w kopalni „Wujek”
i w Lubinie, przy u¿yciu ciê¿kiego sprzêtu bojowego spacyfi- ³askê odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ naszego narodu w wierkowano strajki protestacyjne w wielu innych miejscach kraju, noœci Chrystusowi. Maryjo, pomó¿ nam przejœæ przez trudne
tysi¹ce ludzi zamkniêto w wiêzieniach, tysi¹ce przeœladowano „dziœ” ku przysz³oœci lepszej, bardziej Chrystusowej, bardziej
i poddano inwigilacji, szala³a propaganda, bez pardonu rozpê- ludzkiej.
dzano liczne manifestacje, nierzadko strzelaj¹c do ich uczestks. prof. TADEUSZ BORUTKA

